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טובמשמןשםטוב'בסדראו

יורדטובשם)עולהושמןיורדטובשםתניינאסידראא

טובמשמןשםטובחציתניינאסדראה

<..>ֶח<.>ִתיְניָיָנ<..>ס

טובמשמןשםטובתניינאסדראד

'וגושםטובתניינאסדראמ

5ג

6ג

מניןיורדטובשמןעולהטובושםיורדטובששמןו

יורדטובשמן[עולהטובושםיורדטובשמן](עולהטובושמןא

מנייןטובשמןעולהטוב[ושם](ושמן)יורדטובשמןה

מנייןיורדטובשמןעולהטוב<..>יורדטובשמןס

שמןעולהטובושםיורדטובשמןד

מניןיורדעולהטוב?[ם](מן)?ושיורדטובשמןמ

..>לה<......>ויורדטובשמןמצינו5ג

6ג

לגויואעשך'שנעולהטובושםהזקןעליורדהטובכשמן'שנו

לגויואעשך'שנאעולהטובושםהזקןעליורדהטובכשמן'שנאא

לגויואעשך'שנאעולהטובושםהזקןעלהיורדהטובכשמן'שנאה

.>לגוואעשך'שנן<..>עולה<..>ט<.>מ<...>הטובכשמן'שנס

ד

לגויואעשך'שנאעולהטובושםהזקןעליורדהראשעלהטובכשמן'שנאמ

לגויאעשך<.5ג

6ג

כלהטובשמןם?ו?לעולטובושםלשעתוטובשמןגדולו

כלהטובשמןלעולםטובושםלשעתוטובשמןגדולא

ַכֵלהטובשמןלעולםטובושםלשעתוטובשמןגדולה

כלהטובשמןלעולםוב<.....>שע<.....>שדול<.ס

כלהטובשמןלעולםטובושםלשעתוטובשמןד

כלהטובשמןלעולםשמויהי'שנאלעולםושםלשעהטובשמן'וגוגדולמ

כלהטובשמןגדול5ג

6ג

בדמיםטובשמןלואתןעולםשם'שנכלהאינוטובושםו

בדמיםטובשמןיכרתלאאשרלךאתןעולםשם'שנאכלהאינוטובושםא

בדמיםטובשמןיכרתלאאשרלואתןעולםשם'שנאמכלהאינוטובושםה

..>מ<.>ב<..>ט<..>יכרת<..>לואתןעולםשם'שנכלהינו<...>ושמןס

בדמיםטובשמןכלהאינוטובושםד

בדמיםטובשמןיכרתלאאשרלואתןעולםשם'שנאכלהאינוטובושםמ

יכרתלאאשרלו<...>ל<....>וש5ג

6ג

ושםבחייםנוהגטובשמןלמיםלכוצמאכלהוי'שנבחנםטובושםו

שםבחייםנוהגטובשמןלמיםלכוצמאכלהוי'שנאבחנםטובושםא

ושםבחייםנוהגטובשמןלמיםלכוצמאכלהוי'שנאבחנםטובושםה

<...>בחוהג<....>מים<.>לכוצמאכלהוי'שנבחנםטוב<..ס

ושםבחייםנוהגטובשמןבחנםטובושםד

ושםבחייםנוהגטובשמן'וגולמיםלכוצמאכלהוי'שנאבחנםטובושםמ

5ג

6ג

טובשמןובמיתהבחייםנוהגטובו

טובשמןובמתיםבחייםנוהגטובא

טובשמןובמתיםבחייםנוהגטובה

טובשמןובמתיםבחייםנוהגטובס

טובשמןובמתיםבחייםנוהגטובד

טובשמןובמתיםבחייםנוהגטובמ

טוב<..>שלעולםשמויהי'שנלעולםטובשם<....>ש5ג

6ג
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הגדוליםכשםשםלךועשיתי'שנובעשיריםבענייםטובושםבעשיריםו

הגדוליםכשםשםלךועשיתי'שנאובעשיריםבענייםטובושםבעשיריםא

הגדוליםכשםשםלךועשיתי'שנאבענייםטובושםבעשיריםה

.>מ<.>כשםשםלך<....>וב<....>ט<..>ירים<.>בעס

ובעשיריםבענייםטובושםבעשיריםד

בארץאשרהגדוליםכשםגדולשםלךועשיתי'שנאובענייםבעשיריםטובושםבעשיריםמ

ודליםבעשיריםטובושםבעשירים5ג

6ג

שםויצא'שנסופוועדהעולםמסוףהולךושםלטרקלןן[ו]מקיטמהלךטובשמןו

ויצא'שנאסופוועדהעולםמסוףהולךטובושםלטרקליןמקיטוןמהלךטובשמןא

שםויצא'שנאסופוועדהעולםמסוףהולךטובושםלטריקלוןמקיטוןמהלךטובשמןה

<....>סד<....>המסוףהולךטובשם<..ס

סופוועדהעולםמסוףהולךטובושםלטרקליןמקיטוןמהלךטובשמןד

שםויצא'שנאסופוועדהעולםמסוףהולךטובושם'לטרקלמקטוןמהלךטובשמןמ

5ג

6ג

המתעלנופלטובשמןהארצותבכלדודו

המתעלנופלטובשמןהארצותבכלדודא

המתעםנופל[טוב]שמןהארצותבכלדודה

..>וב<...>שהארצותס

המתעלנופלטובשמןד

המתעלנופלטובשמןהארצותבכלדודמ

והואהמתעלנופלטובשמן['וגטובמשמןשםטוב:גליון]5ג

6ג

המתעלנופלטובשםיבאשמותזבובי'שנומבאישו

המת(המבא)עלנופלטובשםיביעיבאישמותזבובי'שנאומבאישא

המתעלנופלטובשםיבאישמותזבובי'שנאומבאישה

<....>טשם<..>יביבאישת<..ס

יביעיבאישמותזבובישנאמרומבאישד

המותעלנופלטובטובשםרוקחשמןיביעיבאישמותזבובי'שנאומבאישמ

המתעלנופלטובושםרוקחשמןיביעיבאישמותזבובי'שנמבאיש5ג

6ג

עלפיווישםהילדעלוישכבויעל'וכתאותךתנחהבהתהלכך'שנמבאישואינוו

עלפיווישםהילדעלוישכבויעלוכתיבאותךתנחהבהתהלכך'שנאמבאישואינוא

עלפיווישםהילדעלוישכבוילך'וכתיאותךתנחהבהתהלכך'שנאמבאישואינוה

....>בהתהלס

ד

עלפיווישםוכתיב'וגואותךתנחהבהתהלכך'שנאמבאישואינומ

עלפיווישםהילדעלויעל'שנמבאישואינו5ג

6ג

המיםעלנופלטובשםונדוחהמיםעלנופלטובשמןפיוו

המיםעלנופלטובשםונידוחהמיםעלנופלטובשמןפיוא

המיםעלנופלטובשםונידוחהמיםעלנופלטובשמןפיוה

..>דוח<..ס

הדגעלנופלטובשםונידוחהמיםעלנופלטובשמןד

טובושםונידוחהמיםעלנופלטובשמןעיניועלועיניופיומ

המיםעלנופלטובשםונימוחהמיםעלופל<.>טובשמן'וכולפיו5ג

6ג

עלנופלשמןויקאלדגי"יויאמר'שננדוחואינוו

עלנופלטובשמןיונהאתויקאלדג'ייויאמר'שנאנידוחואינוא

עלנופלטובשמןיונהאתויקאלדג'ייויאמר'שנאנידוחואינוה

<..>נופלטוב<...>ויקדג<.ס

עלנופלטובשמןיונהאתויקאלדג'ייויאמר'שננידוחואינוד

עלנופלטובשמןהיבשהאליונהאתויקאלדג'ייויאמר'שנאנידוחאינומ

עלנופלטובשמן<.>היבשאלהיונהאתויקאלדגי"יוימן'שננימוחואינו5ג

6ג
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משךשדרךנפקיןבאדין'דכתנשרףואינוהאורעלנופלטובשםונשרףהאורו

ועבדמישךשדרךנפקיןבאדין'דכתינשרףואינוהאורעלנופלטובשםונשרףהאורא

ועבידמישךשדרךנפקיןבאדין'שנאנשרףואינוהאורעלנופלטובשםונשרףהאורה

..>ועמישךס

נפקיןבאדיןדכתיבנשרףואינוהאורעלנופלטובשםונשרףהאורד

ביד<..>מישךשדרךנפקיןבאדין'דכתינשרףואינוהאור<..>נופלטובושםונשרףהאורמ

עבדמישךרך<.>שנפקיןבאידין'שננשרףואינו<.>האועלנופלטובושםונשרףהאור5ג

6ג

טובשמןבעלימצאנו'אוסימוןבריהודה'רו

טובשמןבעלימצינואומרסימון'בריהודה'רנגוא

טובשמןבעלימצינוסימון'בריהודהר"אנגוה

וב<...ס

טובשמןבעלימצינוסימון'בריהודהר"אמד

ובעלי)טובשמןבעלימצינוסימון'בריהודה'ריקידתאנוראאתוןמגונגומ

טובשמן'כולנגו5ג

6ג

מתיםויצאוחייםלמקוםנכנסושרופיםויצאוחייםנכנסוו

שםובעלימתיםויוצאיןחייםלמקוםנכנסושרופיםויצאוחייםנכנסוא

שםובעלימתיםויצאוחייםלמקוםנכנסו'שרופיהםויצאולחייםנכנסוה

<...>מתי<....>נכס

שםובעלישרופיםהםויצאוחייםלמקוםנכנסוד

שםובעלישרופיםויצאוחייםלמקוםנכנסו(רעשמןמ

מתיםויצאוחייםבמקוםניכנסו5ג

6ג

חייםלמקוםנכנסוואביהואנדבו

חייםלמקוםנכנסוואביהואנדבחייםויצאומתיםלמקוםנכנסוטובא

חייםלמקוםנכנסוואביהואנדבחייםויצאומתיםלמקוםנכנסוטובה

ס

חייםלמקוםנכנסוואביהואנדבחייםויצאומתיםלמקוםנכנסוטובד

חייםלמקוםנכנסוהמשחהבשמןשנמשחוואביהונדבחייםויצאמיתהלמקוםנכנסוטובמ

ואביהואנדבזה5ג

6ג

ומתוו

ומתוא

ומתוה

ס

ומתוד

שרופיםויצאומ

זהחייםויצאומיתהלמקוםניכנסוטובשםובעלי<..>ואשותצא'שנ5ג

6ג

משמןשםטוב'נאמלכךחייםויצאויקדתאנוראלאתוןנכנסוועזריהמישאלחנניהו

שםטובנאמרלכךחייםויצאויקידתאנוראאתוןלגונכנסוועזריאמישאלחנניאא

שםטוב'נאמלכךחייםויצאויקידתאנוראאתוןלגונכנסוועזריהמישאלחנניהה

ס

משמןשםטובנאמרלכךחייםויצאונוראלאתוןנכנסוועזריהמישאלחנניהד

משמןשםטוב'נאמלכךחייםויצאויקידתאנוראאתוןלגונכנסוועזריהמישאלחנניהמ

ועזריהמישאלחנניה5ג

6ג

יהודה'רנחמיה'וריהודה'ורסימוןבריהודה'רבשםיודן'רטובו

יהודה'ורנחמיא'וריהודה'ורסימון'בריודן'רבשםיודן'רא

יהודה'רנחמיה'וריהודה'ורסימון'בריהודה'רבשםיודן'רה

ס

רבנין'וגוטובד

יהודה'רנחמיה'וריהודה'ורסימון'בריודןר"בשיוחנן'רטובמ

5ג

יהודה<.>נחמיה'ור6ג



04/07/2011 4/17 קהלת רבה פרשה ז פסוק א

שלרבונולפניו'אמגדולכהןליומנהלךלמשהה"הב'אמ'אוו

שלרבונולפניואמרגדולכהןליומנהלךלמשהה"הבאמראמרא

שלרבונולפניו'אמגדולכהןליומנהלךלמשהה"הב'אמ'אמה

ל<.....>אגדולכהןליומנהלךלמשהס

שלרבונולפניואמרגדולכהןליומנהלךלמשהה"הקב'אמאמריד

ע"רבשלפניו'אמג"כליומנהלךלמשהה"הב'אמ'אוממ

5ג

רבוןלפניו'אמגדול[כהןה<.>ומ]כהןומנהלךלמשהה"הקב'אמ'אומ6ג

משמןל"אמושחואניובמהלוימשבטל"אשבטזהמאיעולםו

בשמןלואמרמושחואניובמהלוישלמשבטולואמרשבטזהמאיעולםא

בשמןלו'אממושחואניובמהלוישלמשבטולו'אמשבטזהמאיעולםה

בשמןלו<...>משחאניובמהלוישלמשבטולו'אט<.>ש<....>עוס

בשמןליהאמרמושחואניובמהלוימשבטליהאמרשבטזהמאיעולםד

לוישלמשבטול"אשבטמאיזהמ

5ג

בשמןלו'אממושחואניובמהלוימשבטו?ל?'אמשבטמאיזההעולם6ג

ה"הבלפנישבטיחביבכך'אממשהשמחשעהבאותההמשחהו

המקוםלפניחביבשבטיכךכלאמרמשהשמחשעהבאותההמשחהא

ה"הבלפניחביבִשְבִטיכך'אממשהשמחשעהבאותההמשחהה

ב"הק<....>חשבטיכך'א<..>משמחשעה<..>ב<.>המשחס

ה"הקבלפניחביבשבטיכךאמרמשהשמחשעהבאותההמשחהד

ה"הבלפניחביבשבטי'ואממשהשמחשעהבאותהמ

5ג

משהח<.>ששעהבאותהחה<..>שלהטוב6ג

אליךהקרבואתה'שנאחיךאלאשבטךלאחייךל"או

אליךהקרבואתה'שנאהואאחיךאלאהואשבטךלוה"הקבלו'אמא

אליךהקרבואתה'שנאהואאחיךאלאשבטךלאחייךה"הבלו'אמה

<.>אליב<....>וא'שנהואאחיךאלאשבטךלאחייך<..>הלו'אס

אליךהקרבואתהד"הההואאחיךאלאהואשבטךלאחייךה"הקבליהאמרד

אליךהקרבואתה'שנהואאחיךאלאהואשבטךלאחייךה"הבל"אמ

5ג

הקרבואתה'כת?הואך?אחיהרן<.>חייךה"הקבלו'אמ6ג

עלויצקתהמשחהמשמןולקחת'שנמניןומשחתואהרוןאתו

עלהמשחהשמןויצקת'שנאמניןומשיחתואחיךאהרןאתא

עלויצקת'המשחמשמןולקחת'שנאמנייןומשיחתואחיךאהרןאתה

על<..>וחה<..>המשמןולקחת'שנמניןומשיחתואחיךהרן<..>אס

המשחהמשמןולקחת'שנמניןהמשחהמשמןומשיחתוד

עלויצקתהמשחהמשמןת[ח]ק[ל](יצ)ו'שנאמניןומשיחתואהרןאתמ

5ג

על<.>ויצקחה<.>הממשמןולקחתאחיךאהרןאת6ג

אינהעבודתואבלראשוו

אינהעבודתואבלראשוא

אינהעבודתואבלראשוה

אינהעבודתואבלראשוס

אינהעבודתואבלד

ואינהלבועלשמותםאתאהרןונשא'שנאלבועלאלאאינהעבודתואבלראשומ

5ג

אינהעבודתואבלראשו6ג

לבועלחקוקיםשבטיםשלששמותןאלולימיתהונתחייבעבודהו

לבועלחקוקיםשבטיםשלששמותןאלולימיתהומחוייבעבודהא

לבועלחקוקיןשבטיםשלששמותןאלולימיתהונתחייבעבודהה

בו<.>עלחקוקיםשבטיםשלתן<....>אילובמיתהונתחייבעבודהס

לבועלחקוקיםשבטיםשלששמותןאילוליונתחייבעבודהד

לבועלחקוקיהיושבטיםשלששמותםאלולימיתהונתחייב('שנא)עבודה(כ)מ

5ג

לבועלבחושןשלשבטיםשמותםאיןאםמיתהחייבעבדאםעבודה6ג
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ה"הקב'אמלבועלישראלבנישמותאתאהרןונשא'דכתו

אמרלבועלישראלבנישמותאתאהרןונשאדכתיבא

ה"הב'אמלבועלישראלבנישמותאתאהרןונשא'שנאה

ב"הק'אלבועל'שר<.>בנישמותאת<.>אהרונשא'דכתס

ה"הקב'אמ'וגושמותאתאהרןונשא'דכתיד

ה"הב'אמלבועלישראלבנישמותאתאהרןונשא'שנאמ

5ג

ששמותםלפיכתיפיוועל6ג

גדליםכהניםבושנמשחוהמשחהמשמןשבטיםשלשמותםעליחביבו

ומלכיםכהניםבושנמשחוהמשחהמשמןשבטיםשלשמותןעליחביביןא

ומלכיםכהניםבושנמשחוהמשחהמשמןשבטיםשלשמותןעליחביבה

ומלכיםכהניםבושנמשחו<.>המשחמשמן<.>טי<....>שמותןעליחביבס

ומלכיםכהניםשנמשחוהששמחמשמןשבטיםשלשמותןעליחביביןד

ומלכיםכהניםבושנמשחוהמשחהמשמןשבטיםשלשמותעליחביבמ

5ג

המלכותומןהכהונהומןבושמשחתהמשחהמשמןעליחביב(בחושן)שלשבטים6ג

כהןלימנהלךלמשהה"הב'אמנחמיהר"או

כהןלימנהלךלמשהה"הבאמרנחמיא'ראמרא

כהןלימנהלמשהה"הב'אמ'אמנחמיה'רה

כהןלי<..>מלךלמשהב"<..>'אמנחמיהר"אס

כהןליומנהלךלמשהה"הבאמרנחמיה'ראמרד

ג"כלימנהלךלמשהה"הב'אמכךנחמיהר"אמ

5ג

המשחהבשמןשנמשחו6ג

גדולו

גדולא

גדולה

גדולס

ובמהליהמשבטליהאמרשבטזהמאיעולםשלרבונולפניו'אמגדולד

ובמהלוישלמשבטול"אשבטמאיזהע"רבשל"אמ

5ג

6ג

ו

א

ה

ס

לפניחביבשבטיכךאמרמשהשמחשעהבאותההשמחהבשמןליהאמרמושחואניד

לפניחביבשבטיכך'ואממשהשמחשעהבאותההמשחהבשמןמושחואנימ

5ג

6ג

ו

א

ה

ס

ואתהדכתיבהואהדאהואאחיךאלאהואשבטךלאחייךה"הקבליהאמרה"הקבד

ואתה'שנאאחיךאלאשבטךלאחייךה"הבל"אה"הבמ

5ג

6ג

אחיךאהרןעדו

אחיךאהרןא

אחיךאהרןעדה

אחיךאהרןעדס

עבודתואבלהמשחהמשמןולקחתשנאמרמניןהמשחהמשמןומשיחתואליךהקרבד

'וכואליךהקרבמ

5ג

6ג



04/07/2011 6/17 קהלת רבה פרשה ז פסוק א

אתאהרןונשא'שנכתפיועלשבטיםשלשמותיוויהיוו

אתאהרןונשא'שנאכתפיועלשבטיםשלשמותןויהיוא

אתאהרןונשא'שנאכתפיועלשבטיםשלשמותןויהיוה

אתאהרןונשא'שנכתפיועל<.>טי<..>שלשמותןויהיוס

אתאהרןונשאדכתיבכתפיושתיעלחקוקיםשבטיםשלשמותןאלוליונתחייבעבודהאינהד

אתאהרןונשא'שנאכתיפיועל'שבטישלשמותםויהיומ

5ג

6ג

האבןעלמשמותםששה'וכתישראלבנישמותו

האבןעלמשמותםששהוכתיבלזכרוןכתפיושניעלישראלבנישמותא

האבןעלמשמותםששה'וכתילזכרוןכתפיושתיעלישראלבנישמותה

<..>עלמשמותםששה'וכתלזכרוןכתפיושתי<..>בו<...>בנישמותס

משמותםששהלזכרוןכתפיושתיעל'יילפנישמותםד

'וכומשמותםששה'וכתילזכרוןכתיפיושניעל'יילפנישמותםמ

5ג

6ג

לאאחתאותחסריןהיואלוראובן'רבשםביביר"או

לאאחתאותחסריןהיואלוראובן'רבשםביביר"אהאחדא

לאאחתאותחסריןהיואלוראובן'רבשםביבירב'אמהאחתה

<....>אאות<..>חסרהיואילוראובןר"בשביבי'רחת<.>הס

לאאחתאותחסריםהיואלוביביר"אמד

לא'אאות'חסריהיו(א)אלוראובןר"בשביביר"אמ

5ג

לאאחתאותילו<..>חסיריןהיואילוראובן'ורביבי'ר6ג

יוחאיבןשמעון'רתניאחתנקודה'אפיאושעיא'רתנימשמשיןהיוו

יאחיבןש"רתניאחתנקודה'אפיאושעיא'רתנימשמשיןהיוא

(שני)שמעון'רתניאחתנקודהאפילו'אושעי'ר'תנימשמשיןהיוה

<..>דה<..>נאפילוושעיא<.>'רתני<..>מס

יוחאיבןשמעון'רתניאחתנקודהאפלואושעיא'רתנימשמשיןהיוד

יאחיבןשמעוןאושעי'רתניאחתנקודה'אפיאושעיא<.>תני<..>משמשהיומ

5ג

יוחיבןשמעון'רתניאחתנקודהילו<.>אהושעיה'רתאנימשמשיןהיו6ג

אהרןזכהכהנהכתרמלכותוכתרכהנהוכתרתורהכתרהןכתרים'גו

אהרןבוזכהכהונהכתרמלכותוכתרכהונהוכתרתורהכתרהםכתריםשלשהא

אהרןבוזכהכהונהכתרמלכותוכתרכהונהוכתרתורהכתרהןכתרים[שלשה]ה

ן<......>כהוכתרתורה<..>כהןס

אהרןבוזכהכהונהכתרמלכותוכתרכהונהוכתרתורהכתרהםכתרים'גד

ואהרןבניובהזכוכהונהכתרמלכותוכתרכהונהוכתרתורהכתרהםכתרים'גמ

5ג

<.>אהרבו<.>זככהנהכתרמלכותכתרכהנהכתרתורהכתר<..>כתריםשלשה6ג

לדורותמונחתורהכתרונטלודודבוזכהמלכותכתרונטלוו

לדורותמונחתורהכתרונטלודודבוזכהמלכותכתרונטלוא

לדורותמונחתורהכתרונטלודודבוזכהמלכותכתרונטלוה

...>זכמלכותכתר<.>טל<..>ס

לדורותמונחהריתורהכתרונטלודודבוזכהמלכותכתרונטלוד

לדורותמונחתורה(כהונה)כתרונטלומ

5ג

ללמדךלתוכחותח<.>מותורהכתרוהרידודבוזכהמלכותכתר6ג

זכהשלאוכלבשלשתןזכהכאלולתורהשזוכהמיכלו

זכהשלאוכלבשלשתןזכהכאלולתורהשזוכה(שרוצה)מילכלא

זכהשלאוכלבשלשתןזכהכאלולתורהשזוכהמיכלה

...>כאללתורהה<..ס

זכהשלאוכללשלשתןזכהכאילולתורהשזוכהמיכלד

זכהשלאמיוכלזכהלשלשתםכאילולתורהשזוכהמיכלמ

5ג

זוכהאינוואםשלשתם<..>זכילו?א?כעליומעליםבוזוכהשהואמישכל6ג
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בשםבון'רמהןלאחדזכהלאכאלולתורהו

בשםבון'רמהםלאחדזכהלאכאלובתורהא

בשםבון'רמהןבאחדזכהלאכאלובשלשתןה

ס

בשםבון'רמהן'לאזכהלאכאלולתורהד

ר"בשבון'רמהם'לאזכהלאכאילולתורהמ

בןשמעון'ר'אמ5ג

..>אבון'רמהםבאחדזכהולאפניו<.>מונחיםשתן<..>כאילועליומעליםבו6ג

שהלךמצינו'אמשמואל'רו

שהלךאומרנחמניברשמואל'רא

מצינו'אמנחמניברשמואל'רה

ס

שהלךמצינו'אמנחמניברשמואל'רד

שהלךמצינו'אמנחמניברשמואלמ

מהלךטובששםשמצינוהרוקחמשמןטובשםהואחביבמנסיאיוחי5ג

שהלךמצינונחמןברשמואל<.6ג

משהזהאלהיםהלכואשר'דכתשםלולקנותשנהק"תמהלךה"הבו

משהזכהאלהיםהלכואשרדכתיבשםלולקנותשנהמאותחמשמהלךה"הבא

משהזהאליםהלכואשר'דכתי(א)שםלולקנותשנהמאותחמשמהלךה"שהבה

<..>לונות<..ס

משהזהם"אליהלכואשרדכתיבשםלולקנותשנהמאותחמשמהלךה"הבד

משהזהאלהיםהלכואשר'דכתישםלולקנותשנהק"תמהלךה"הבמ

הלכואשר'שנמהלךמאותחמש5ג

אלהיםהלכואשר'דכתהדאשםלות<..>לקשנהמאותחמשהלך<.>ה"הקב6ג

אומה'אויוסי'רשםלוולשוםשםלולפדותואהרןו

אומהאומרהגלילייוסי'רשםלוולשוםעםלולפדותואהרןא

אומה'אומהגלילייוסי'רשםלוולשוםלעםלולפדותואהרןה

<..>לשוםלעםס

אומההגלילייוסיר"אמשםלוולשוםלעםלולפדותואהרןד

אומהאומרהגלילייוסי'רשםלוולשוםעםלולפדותואהרןמ

'וגושםלוולשוםלעםלולפדות5ג

אומה'אומהגלילייוסי'רואהרןמשהזהשםלוולשוםעםלולפדות6ג

עצמךכביכולה"הבלפניישראל'אמחולקדשעשיתעקיבא'רל"אואלהיהו

עצמךכביכולה"הבלפניישראלאמרוחולקדשעשיתעקיבא'רלואמרואלהיהא

עצמןכביכולה"הבלפניישראלאמרולחולקדשעשית'עקיב'רלו'אמואלהיהה

..>קודשס

עצמךכביכולה"הקבלפניישראלאמרוחולקדשעשיתעקיבא'רלו'אמואלהיהד

מך(ו)עצכביכולה"הבלפניישראלאמרוחולקדשעשיתע"רל"אואלוהיהמ

5ג

עצמךה"הקבלפניישראלאמרוכביכולחולקודש?ת?עשיעקיבא'רלו'אמואלוהיה6ג

הלכואשר'אוהואולהלןאלהיםהלךאשר'שנפדיתו

הלכואשראומרהואולהלןלו'לפדואלהיםהלךאשר'שנאפדיתא

הלכואשר'אומהואולהלןאלהיםלוהלךאשר'שנאפדיתה

..>לוך<..ס

ם"אליהלכואשראומרהואולהלןם"אלילוהלךאשר'שנאפדיתד

אלהיםהלכואשר'אומהואולהלןאלהיםלוהלךאשר'שנאפדיתמ

5ג

אשראלהיםהלכואשר'אומהואהלן<..>אלהיםהלךאשרפדיתה6ג

ואהרןמשהזההלכוה"הבזההלךו

ואהרןמשהזההלכוה"הבזההלךא

ואהרןמשהזהו[כ](ך)הלה"הבזההלךה

ס

ואהרןמשהזההלכוה"הקבזההלךד

ומשהאהרןהלכוה"הבזההלךמ

מנסיאבןשמעון'ר'אמ5ג

חביבמנסיאבןשמעון'ר'אמואהרןמשהזההלכואשר<.>"הקבזההלך6ג
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שמעוןר"או

שמעוןר"אא

שמעוןר"אה

ס

שמעוןר"אמד

י"ארשבמ

5ג

שמעון'רבטללאטובושםבטלומלכותשכהנהומלכותמכהנהה"הקבהוא[טובם<.>]6ג

לאהבריתשארוןהבריתמארוןטובשםחביביוחאיבןו

לאהבריתשארוןהבריתמארוןטובשםחביביאחיבןא

לאהבריתשארוןהבריתמארוןטובשםחביביוחאיבןה

ס

לאהבריתשארוןהבריתמארוןטובשםחביביוחאיבןד

לאהבריתשארוןהבריתמארוןטובשםחביבמ

היהלאהבריתארוןשריחהבריתארוןמריחטובשםהואחביב5ג

היהלארית?ב?השארוןהבריתמארוןטובשםהואחביב'אמיוחיבן6ג

לפניהםנוסעי"יבריתוארון'שנימים'גאלאהלךו

שלשתדרךלפניהםנוסע'ייבריתוארון'שנאימיםשלשהאלאהלךא

שלשתדרך'לפניהנוסע'ייבריתוארון'שנאימיםשלשאלאהלךה

ס

לפניהםנסע'ייבריתוארון'שנימיםשלשהאלאהלךד

שלשתמהלךלפניהםנוסע'ייבריתוארון'שנאימים'גאלאהלךמ

שלשתדרךלפניהםנוסעי"יבריתוארון'שנימים'גמהלךאלא'לישריחומהלך5ג

'גדרךלפניהםנוסעי"ייבריתוארון'דכתימיםשלשהאלאמהלך6ג

לעיל'כדכתמדודמנלןסופוועדהעולםמסוףהולךטובושםו

דודגבילעילכדכתיבסופוועדהעולםמסוףהולךטובושםימיםא

לעיל'כדאמרימדודמנלןסופוועדהעולםמסוףהולךטובושםימיםה

<..>ד<..ס

מדודלןמנאסופוועדהעולםמסוףהולךטובושםד

סופוועדהעולםמסוףהולךטובשםימיםמ

'שנסופוועדהעולםמסוףטובושםימים5ג

סופוועדהעולםמסוףמהלךטובושם<.>ימי6ג

ו

א

ה

ס

הגויםכלעלפחדואתנתן'וייהארצותבכלדודשםויצא'שנד

הארצותבכלדודשםויצא'שנאמ

י"יויהי5ג

6ג

בטלולאומלכותשכהנהומלכותמכהנהטובשםחביבו

בטלוומלכותשכהונהומלכותמכהונהטובשםחביבא

בטלוומלכותשכהונהומלכותמכהונהטובשםחביבה

.>בטללכות<....>שכומלכותמכהונהב<..>שםס

בטלוומלכותשכהונהומלכותמכהונהטובשםחביבד

בטלומלכותשכהונהומלכותמכהונהטובשםחביבמ

הארץבכלשמעוויהייהושעאת5ג

6ג

'אושמואל'רבשםצדוניואבא'אמ'דרתלמידבטללאטובושםו

נחמןברשמואל'רבשםצידוניואבאאמי'דרתלמידיבטלאינובטלושםא

'אמנחמניברשמואל'רבשםצידוניואבאאמי'דרתלמידבטללאטובושםה

'א'נחמבר'מו<......>צידואבא<...>א<.>דד<.>מ<....ס

'אומנחמן'ברשמואל'רבשםצידוניואבאאבא'דרתלמידבטללאטובושםד

אמרנחמןברשמואלר"בשצידוניואבאאמי'דרתלמידבטללאטובושםמ

5ג

נחמןברשמואל'רבשםצידוניא?ב?ואאמי'דרתלמידיה6ג
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ובמיתתןמשמותםששה'נאמלאשבחייהןמחייהןיותרשבטיםשלמיתתןחביבהו

ובמיתתןמשמותםששהנאמרלאשבחייהןמבחייהןיותרשבטיםשלמיתתןחביבהא

ובמיתתםמשמותםששה'נאמלאשבחייהןמחייהןיותרשבטיםשלמיתתןחביבהה

ובמיתתן<..>משמ<..>ש'נאלאשבחייהןמבחייהן<.>יותם<......>חבס

ובמיתתןמשמותםששהנאמרלאשבחייהםמבחייהםיותרשבטיםשלמיתתןחביבהד

ובמיתתםמשמותםששה'נאמלאשבחייהםמבחייהםיותרשבטישלמיתתןחביבהמ

5ג

ובמיתתןהאחתהאבןעלמשמותםששהנאמרלאשבחייהםמיחייהםיותרשלשבטיםמיתתןחביבה6ג

סימוןבריהודהר"אמשמותןששה'נאמו

סימוןר"ביהודה'ראמרמשמותםששהנאמרא

סימון'בריהודהר"אמשמותםששהנאמרה

<...>בי'יהודר"אשמותם<.>ששה'נאמס

יהודהר"אממשמותםששהנאמרד

סימוןבריהודהר"אמשמותםששה'נאממ

5ג

שבחייומחיויותרשאולשלמיתתןחביבהסימוןר"ביהודה'ר'אממשמותםששהנאמר6ג

ו

ר"אא

ר"אה

'רס

ד

'אממ

5ג

'אמבמחצתיעמי<..>אתהר<.>מנאמרו?ת?ובמיתבמחצתיעמיובניךאתהמחרנאמרלא6ג

שםאשר'דכתישראלשלחיותןהןהןויוכבדמריםו

שםאשר'שנאישראלשלחיותיהןהןהןויוכבדמריםנחמןברשמואלא

שםאשר'שנאישראלשלַחיוֵתיהןהיוהןויוכבדמריםיוחנןה

שם<....>חיוהיוהןהןויוכבדמריםנחמןבר'שמוס

שם'דכתיישראלשלחיותיהםהיוהןהךויוכבדמריםד

שםאשר'דכתיישראלשלחיותיהןהםהםויוכבדמריםנחמןברשמואל'רמ

5ג

שםאשר'דכתשלישראלחיותיהםהיו<..>ויוכבדמריםנחמןבןשמואל'ר6ג

שפרהשפרהא"דהולדאתשמשפרתיוכבדזושפרהפועההשניתושםשפרהחת?הא?ו

שפרתשפרהא"דהילדיםאתמשפרתשהיתהיוכבדזושפרהפועההשניתושםפועה'האא

שפרתשפרהא"דהילדיםאתמשפרהשהיתהיוכבדזושפרהפועההשניתושםשפרההאחתה

שפרת<..>שפא"דהילדיםאתמשפרתשהיתהד<..>זופרה<..>פועהשניתושםשפרה<..>ס

שפרתא"דהולדיםאתמשפרתשהיתהיוכבדזושפרהפועההשניתושםשפרההאחתד

שפרתשפרהא"דהילדיםאתמשפרתשהיתהיוכבדזושפרהפועההשניתושםשפרההאחתמ

5ג

<...>האח6ג

טוביםומעשיםות?צ?במאותןשפרושפרהא"דדיה?י?עלישראלורבושפרושפרהא"דורבהו

טוביםובמעשיםבמצותאותןששפרושפרהידיהעלישראלורבושפרושפרהא"דורבהא

טוביםובמעשיםבמצוותאותןששפרושפרהידיהעלישראלורבושפרוא"דורבתה

ובים<.>'ש<...>במצוואותןשפרו<..>שפרידיהעל'ישרורבושפרושפרהא<.>ורבתס

טוביםובמעשיםבמצותאותןששפרוא"דידיהעלישראלורבושפרוא"דורבתד

ט"ובמבמצותאותםששפרושפרהא"דידיהעלישראלורבושפרוא"דורבתמ

5ג

6ג

והולדבאשהפועהשהיתהמריםזופועהשפרהשמיםברוחו'שנשבחלשםשפרהא"דו

והולדבמריםשהיתהמריםזופועהשפרהשמיםברוחו'דכתישבחלשםשפרהא

והולדבאשהפועהשהיתהמריםזופועהשפרהשמיםברוחו'שנאשבחלשםשפרהה

ד<.>והוובאשהפועהשהיתהמריםזופועה<..>ם<..>ברוחו'ת<....>לשםשפרהס

והולדבאשהפועהשהיתהמריםזופועהשפרהשמיםברוחו'שנשבחלשםשפרהא"דד

והולדבאשהפועהשהיתהמריםזהפועהשפרהשמיםברוחוכמושבחלשםשפרהא"דמ

5ג

6ג
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מרחוקאחותוותתצב'שנלבורשהושלךמשהאחיהעלובוכהפועהשהיתהפועהא"דיוצאו

מרחוקאחותוותתצב'שנאליאורשהושלךמשהאחיהעלובוכהפועהשהיתהפועהא"דיוצאא

מרחוקאחותוותתצב'שנאליאורשהושלךמשהאחיהעלובוכהפועהשהיתהפועהא"דיוצאה

<..>ר<....>משהאחיהעל<..>ה<..>שהה<....>יוצאס

מרחוקאחותוותתצב'שנליאורשהושלךמשהאחיהעלובוכהפועהשהיתהפועהא"דיוצאד

'אותתצב'שנאליאורשהושלךמשהאחיהעלובוכהפועהשהיהעה<..>א"דיוצאמ

5ג

6ג

פועהא"דאחיהמעשהשהופיעהפועהא"דהטוביםומעשיהבמצותשהופיעהפועהא"דו

פועהאחיהמעשהאתשהופיעהפועהא"דהטובים(מרחוק)במעשיהשהופיעהפועהא

פועהאחיהמעשהאתשהופיעהפועהטוביםובמעשיםבמצוותשהופיעהפועהה

.>פוע<..>אחמעשהת<.....>במשהופיעהפועהס

א"דאחיהמעשהאתשהופיעהפועהא"דד

פועהא"דאחיהמעשהאתשהופיעה<..>פוא"דט"ובמבמצותשהופיעהפועהא"דמ

5ג

6ג

תניהתוכחהומיוםהדיןמיוםלךאוילוואמרה[פרעה](עצמה)בפנישפעהו

תניתוכחהמיוםלךאוילךאוילוואמרהפרעהלפנישפעהא

תניהתוכחהומיוםהדיןמיוםלךאוילו'ואמרפרעהבפנישפעהה

...>ח<....>ומיהדיןיום<...ס

תניהדיןמיוםלךאוילוואמרהפרעהבפנישפעתד

תניהתוכחהומיוםדיןמיוםלךאוילוואמרהפרעהבימישפעהמ

5ג

6ג

אחריםלושקראוואחדואמואביולושקראואחדהזהלאדםלונקראושמות'גו

אחריםלושקראוואחדואמואביולושקראואחדלאדםלויששמותשלשא

אחריםלושקראוואחדואמואביולושקראואחדהזהלאדםלונקראושמותשלשה

....>אבלוראו<..ס

אחריםלושקראוואחדואמואביולושקראואחדהזהלאדםלונקראושמותשלשהד

אחרים'ואואמואביולונקראואחדהזהלאדםלונקראושמות'גמ

5ג

6ג

באייודעואינובשמוחבבאדם'אופנחס'רברייתותלדותבספרשקרויואחדו

באייודעואינובשמוחיבבאדםאמרפנחס'רבריתותולדותבספרשקרויואחדא

באייודעואינובשמוחבבאדם'אמפנחס'רברייתותולדותבספרשקרויואחדה

<...>בשמבב<..ס

באייודעואיניבשמוחבבאדםאומרפנחס'רברייתותולדותבספרלושקרויואחדד

באייודעואיניבשמוב?י?חבאדם'אממנחם'רברייתותולדותבספר'ואמ

5ג

6ג

אדםנולדהמותויוםטובמשמןשםטובופרששלמהבאמהםזהו

אדםנולדהולדומיוםהמותויוםטובמשמןשםטובופירששלמהבאמהםזהא

אדםנולדהולדומיוםהמותויוםטובמשמןשםטובופירששלמהבאמהןזוה

<....>מששםס

אדםנולדהולדומיוםהמותויוםטובמשמןשםטובופרששלמהבאמהןזהד

אדםנולדהולדוכיוםהמותויוםטובמשמןשםטובופירששלמהבאמהםזהמ

5ג

6ג

ואינובוכיןהכלמתשמחיןהכלאדםנולדלחייםלומוניןמתלמיתהלומוניןו

ואינובוכיןהכלמתשמחיןהכלאדםנולדלחייםלומוניןמתלמיתהלומוניןא

ואינובוכיןהכלמתשמחיןהכלאדםנולדלחייםלומוניןמתלמיתהלומוניןה

<..>מוניןמתס

ואינובוכיןהכלמתשמחיןהכלאדםנולדלחייםלומוניןמתלמיתהלומוניןד

ואינובוכיןהכלמתשמחיןהכלאדםנולדלחייםלומוניןמתלמיתהלומוניןמ

5ג

6ג
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אדםנולדאלאכןו

אדםשנולדבשעתאלאכןא

אדםנולדכןה

..>נולדאלאס

אדםנולדאלאכןד

נולדאבלבשלוםהעולםמןטובבשםשנפטרשמחיןאדםמתאלאכןמ

5ג

6ג

רשעאםצדיקאםיעמדם?י?ומעשפרקזהבאייודעיןשאיןאלאשמחיןאיןו

רשעואםצדיקאםיעמודומעשיםפרקזהבאייודעיןשאיןלושמחיןאיןא

רשעואםצדיקואםיעמודומעשהפרקזובאייודעיןשאיןלו'שמחיאיןה

<..>עמוד<.ס

רשעואםצדיקאםיעמודומעשיםפרקזהבאייודעיןשאיןלושמחיןואיןד

רשע<.>אצדיקאםויעמודיעשהפרקזהבאייודעיםשאיןשמחיןהכלאיןמ

5ג

6ג

בשלוםהעולםמןשנפטרלשמוחצריכיןהןומהרעאםטובאםו

בשלוםהעולםמןטובבשםשנפטרלשמוחצריכיןומהםרעואםטובאםא

בשלוםהעולםמןטובבשםשנפטרלשמוחצריכיןהןומהרעואםטובואםה

....>לשמס

בשלוםהעולםמןויצאטובבשםשנפטרלשמוחצריכיןהםומהרעואםטובאםד

מ

5ג

6ג

היוצאהללמןנכנסתואחתהלמןמןיוצאהאחתהגדולליםפושותספינותלשתימשלו

היוצאהללמןנכנסתואחתהלמןמןיוצאהאחתהגדולליםפורשותספינותלשתימשלא

היוצאתבלמןנכנסתואחתהלמןמן'יוצאאחתהגדולליםפורשותספינותלשנימשלה

<...>שו<..ס

היוצאהללמןנכנסתואחתהלמןמןיוצאהאחתהגדולליםפורשותספינותלשנימשלד

היוצאתהנמלאלנכנסתואחתהנמלמןיוצאהאחתהגדולליםפורשותספינותלשתימשלמ

5ג

6ג

פקחשםהיהלהשמחולאללמןוהנכנסתשמחיןהכלהלמןמןו

פקחשםהיהלהשמחיןלאללמןוהנכנסתשמחיןהכלהלמןמןא

פיקחשםהיהלהשמחולאללמןוהנכנסתשמחיןהכלהלמןמןה

ס

פקחשםהיהלהשמחולאללמןוהנכנסתשמחיןהכלהלמןמןד

פקחשםהיהליהשמחולאהכלהנמלאלוהנכנסתליהשמחיןהכלהנמלמןמ

5ג

6ג

צריכיםלאהלמןמןיוצאהשהיתהזורואהאניהדבריםחלוףלהן'אמאחדו

צריכיןהיולאהלמןמןיוצאהשהיתהשזורואהאנידבריםחלוףלהאמראחדא

צריכיןלאהלמןמןיוצאהשהיתהזורואהאניהדבריםחילוףלהן'אמאחדה

ס

'צריכילאהלמןמןיוצאהשהיתהזורואהאניהדבריםחילוףלהם'אמאחדד

היולאהנמלמןיוצאתשהיתהזורואהאניהדבריםחילוףלהם'אמ'אמ

5ג

6ג

כמהלהמזדווגותימיםכמהעומדתפרקזהבאישאיןבהלשמוחו

כמהלהמזדווגותימיםמהעומדתפרקזהבאייודעיןשאיןבהלשמוחלהא

כמהלהמזדווגותימיםכמהעומדתפרקזהבאייודעיןשאיןלהלשמוחה

מה<.....>מזמים<.....>פבאיזהיודעיןשאיןבהלשמוחס

להמזדווגותימיםכמהעומדתפרקזהבאייודעיןשאיןעמהלשמוחד

(ימים)כמהלהמזדווגותימיםכמהעומדתפרקזהבאייודעיםשאיןביהשמחיןמ

5ג

6ג
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נכנסהלשמוחצריכיןהכלללמןוהנכנסתלהמזדווגותהןעלעוליןכמהלהמזדווגותרוחותו

לשמוחצריכיןהכלללמןושנכנסתלהמזדווגותעלעוליןכמהלהמזדווגותרוחותא

בהלשמוחצריכין'ושנכנסלהמזדווגותעלעוליןכמהלה'מזדווגורוחותה

לשמוחצריכיןהכלללמן<..>ושלהזדווגות<..>העלעוליןכמהלהמזדווגותרוחותס

לשמוחצריכיןהכלללמןושנכנסתמזדווגותהןעלעוליןכמהד

בהלשמוחצריכיןהכללנמלושנכנסתלהמזדווגותעלעוליןכמהלהמזמנותרוחותמ

5ג

6ג

שנפטרולשבחלשמוחצריכיןאדםמתכךלשלוםנכנסלשמוחצריכיןהכלללמןו

שנפטרולשבחלשמוחצריכיןאדםמתכךלשלוםשנכנסהא

שנפטרולשבחלשמוחצריכיןאדםמתכךבשלוםשנכנסהה

שנפטרולשבחלשמוחריכין<...>אדמתכךלום<....>שנכס

שנפטרולשבחלשמוחצריכיןהכלאדםמתכךלשלוםשנכנסהד

בשלוםשנפטרולשבחלשמוחצריכיןאדםמתכךבשלוםשנכנסתמ

5ג

6ג

מוצאאתהוולדומיוםהמותויום'אוששלמההואהעולםמןטובבשםו

מוצאאתהולדומיוםהמותויוםאמרששלמההואהעולםמןטובבשםא

מוצאאתהולדומיוםהמותויוםשלמה'שאמהואהעולםמןבשלוםטובבשםה

מוצאאתהולדומיוםהמותויום'אממה<..>הוא<..>הן?מ?<..>טובבשםס

מוצאאתהולדומיוםהמותויום'אמששלמההואהעולםמןבשלוםטובבשםד

מוצאאתהולדוכיוםהמותויום'אמששלמההואטובבשםמ

5ג

6ג

ם?י?מרכשנולדהמרגישיןהכלוכשמתיןמרגשת[בריה]איןנולדיןצדיקיםכמהו

מריםכשנולדהמרגישיןהכלוכשמתיןמרגשתבריהאיןנולדיןצדיקיםכמהא

מריםכשנולדהמרגישיןהכלוכשמתיןמרגשתברייהאיןנולדיןצדיקיםכמהה

מריםכשנולדהמרגישיןהכלוכשמתיםמרגשתיה<....>יקים<..>כמהס

'מריכשנולדהמרגישיןהכלוכשמתיןמרגשתבריהאיןין<.>נולכשהצדיקיםד

מריםכשנולדהוהכלמרגשתבריה(אין)מתים'וכשהצדיקימרגשתבריהאיןחייםכשהצדיקים(כצה)מ

5ג

6ג

הודיעהבארהכלוהרגישוהבארנסתלקוכשמתהבריהבההרגישלאו

הודיעההכלהבארוהרגישוהבארנסתלקהוכשמתהבריהבההרגישלאא

הודיעההבארהכלוהרגישוהבארנסתלקוכשמתהברייהבההרגישלאה

הודיעה<..>ב<...>והרגישוהבארנסתלקהוכשמתהייה<..>בההרגיש<..>ס

הודיעההבארהכלוהרגישוהבארנסתלקהוכשמתהבריהבההרגישלאד

הודיעהבארבההרגישווהכלהבארנסתלקוכשמתהובריהאדםבההרגישלאמ

5ג

6ג

כבודעננינסתלקווכשמתבריהבוהרגישלאגדולכהןאהרןנולדו

כבודעננינסתלקווכשמתבריהבההרגישולאגדולכהןאהרןנולדמתתהא

כבודעננינסתלקווכשמתברייהבוהרגישולאגדולכהןאהרןנולדמיתתהה

<..>הכבענניתלקו<...>וכשמברייהבוהרגישולאגדולכהןאהרןולד<.>מיתתהס

כבודעננינסתלקווכשמתבריהבוהרגישולאגדולכהןאהרןנולדמיתתהד

והכלכבודעננינסתלקווכשמתבריהכלביההרגישלאאהרןנולדמיתתהמ

5ג

6ג

נסתלקוכשמתבריהבוהרגישלא'רבימשהנולדמיתתוהודיעהענןהכלוהרגישוו

נסתלקוכשמתבריהבוהרגישולארבינומשהנולדמיתתוהודיעהעניןהכלוהרגישוא

נסתלקוכשמתברייהבוהרגישולאמשהנולדמיתתוהודיעהענןהכלוהרגישוה

נסתלקוכשמתברייהבוהרגישולאינו<.>רשה<.>נולדמיתתוהודיעהענןהכלוהרגישוס

וכשמתבריהבוהרגישולארבינומשהנולדמיתתוהודיעהענןהכלוהרגישוד

נסתלקוכשמתבריהכלביההרגישלאה"רעמשהנולדמיתתוהודיע<..>מביההרגישומ

5ג

6ג
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בריהבוהרגישלאיהושענולדמיתתוהודיעהמןוהרגישוהמןו

בריהבוהרגישולאיהושענולדמיתתוהודיעהמןוהרגישוהמןא

ברייהבוהרגישלאיהושענולדמיתתוהודיעהמןהכלוהרגישוהמןה

..>בוהרגישולאיהושענולדמיתתוהודיעהמןל<....>וההמןס

בריהבוהרגישולאיהושענולדשבשבתמיתתוהודיעהמןהכלהרגישוד

בריהכלבוהרגישלאיהושענולדמיתתוהודיעהמןהרגישווהכלהמןמ

5ג

6ג

להרמצפוןאשרנחלתובגבולאותוויקברו'שנהכלהרגישווכשמתו

להרמצפוןסרחבתמנתנחלתובגבולאותוויקברו'שנאהכלהרגישווכשמתא

להרמצפוןאפריםמהרסרחבתמנתנחלתובגבולאותוויקברו'שנהכלהרגישווכשמתה

להרצפון<.>פרים<.....>ב'ח<.>בגבולאותוויקברו'שנהכלשו<..ס

להרמצפון'וגובגבולאותוויקברו'שנהכלהרגישו'וכשמד

להרמצפון'וגונחלתובגבולאותוויקברו'שנא<..>הכ<..>מ

5ג

6ג

המקראכלעלחזרנו'אולויבןיהושע'רבשםסימון'ורברכיה'רגעשו

המקראכלעלחזרנואמרסימון'ורברכייא'רגעשא

המקראעלחזרנו'אמלויבןיהושע'רבשםסימון'ורברכיה'רגעשה

..>המקכלעלנו<..>ח'א<....>ב<.>געשס

המקראכלעלחזרנואמרירבניןגעשד

המקראכלעלחזרנול"בשריבסימון'ורברכיה'רגעשמ

5ג

6ג

שנתגעשואלאגעשהרששמומקוםמצאנוולאו

שנתגעשוידיעלגעשהרמהואלאגעשהרששמומקוםמצינוולאכלהא

ישראלשנתגעשוידיעלגעשהרמהואלאגעשהרשנקראמקוםמצאנוולאה

<...>ל?א?געשר<...ס

שנתגעשוידיעלגעשהרמהואלאגעשהרששמומקוםמצינוולאכלהד

שנתגעשוי"עגעשהרמהואלאגעשהרששמומקוםמצינוולאמ

5ג

6ג

ההראתעליהםולהרעישלהגעישה"הברצהליהושעחסדמלגמולישראלונתרשלוו

ההרעליהםלהרעישוגםלהגעישה"הקברצהליהושעחסדמלגמולישראלונתרשלוא

ההרעליהןלהגעישוגםלהרעישה"הברצהליהושעחסדמלגמולונתרשלוה

....>"הקרצהס

ההרעליהםלהגעישוגםלהרעישה"הקברצהליהושעחסדמלגמולישראלונתרשלוד

ההרעליהןלהגעישוגםלהרעישה"הברצהליהושעחסדמלגמולישראלונתרשלומ

5ג

6ג

יותרעליהןחביבהחלקהוהיהישראלארץשנתחלקהלפילאבדםעליהםולהפילוו

יותרעלחביבחלוקהוהיהישראלארץשנתחלקהלפילאבדןבהםולהפילוא

יותר[מהםאחדכל]עלחביבחלוקהוהיהישראלארץשנתחלקהלפילאבדןבהןולהפילוה

<..>היה<.ס

יתרעליהםחביבחלוקהוחיהישראלארץשנתחלקהלפילאבדןבהןולהפילוד

יותרעליהםסביבחלוקהוהיהישראלארץשנתחלקהלפילאבדםבהםולהפילומ

5ג

6ג

עוסקיןכלןבזיתוזהבכרמועוסקוזהבשדהועוסקזהמדאיו

עסוקיןכלןבפחמווזהבזיתווזהבכרמועוסקוזהבשדהועוסקזהמדאיא

עסוקיןכולןבפחמווזהבזיתווזהבכרמועוסקוזהבשדהועוסקזהמדאיה

<..>עוסקוזהס

עוסקיןכלןבפחמועוסקוזהבזיתועוסקוזהבכרמועוסקוזהבשדהעוסקזהמדייד

עוסקיםוכולםבפחמועוסקוזהבזיתועוסקוזהבכרמועוסקוזהבשדהועוסקזהמדאימ

5ג

6ג
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ונודעההכלבווהרגישוהעולםאתעלהםלהרעישה"הבבקשלכךבמלאכתןו

והודיעהכלבוהרגישו'לפיהעולםאתעליהםלהרעישה"הבבקשלכךבמלאכתןא

והודיעהכלבוהרגישו'לפיכהעולםאתעליהןלהרעישה"הבביקשלכךבמלאכתןה

..>את<..>ה"הקבס

והודיעוהכלבוהרגישולפיכךהעולםאתעליהםלהרעיםה"הקבבקשלכךבמלאכתןד

והודיעבוהכלהרגישולפיהעולםאת'עליהולהגעישלהרעישה"הבבקשלכךבמלאכתםמ

5ג

6ג

והדד'שנהכלבוהרגישווכשמתבריהבוהרגישלאדודנולדמיתתוו

והדד'שנאבוהרגישווכשמתבריהבוהרגישולאדודנולדמיתתואתא

והדד'שנאהכלבוהרגישווכשמתברייהבוהרגישולאדודנולדמיתתואתה

ס

והדד'שנאמהכלבוהרגישווכשמתבריהבוהרגישולאדודנולדמיתתואתד

והדר'שנאבוהכלהרגישווכשמת'אבוהרגישלאדודנולדמיתתואתמ

5ג

6ג

בשםפנחס'רהצבאשריואבמתוכיאבותיועםדודשכבכיבמצריםשמעו

פנחס'ורהצבאשריואבמתוכידודשכבכיבמצריםשמעא

פינחס'רהצבאשריואבמתוכידודשכבכיבמצריםשמעה

ס

פנחסר"<.>אאבותיועםדודשכבכיבמצריםשמעד

פנחס'רהצבאשריואבשכבוכיאבותיועםדוד(מת)כיבמצריםשמעמ

5ג

6ג

דודאלא[מיתה](קימה)היאשכיבהוהלאירמיה'רו

דודאלא'שנאמיתההואשכיבהוהלאאמררבאחייא'רבשםירמיה'רא

דודאלאמיתההיא'שכיבוהלא'אמרבאחייא'רבשםירמיה'ורה

ס

דודאלאמיתההיאשכיבהוהלאד

דודאלאמיתההיאשכיבהוהלא'אמרבהחייאר"בשירמיה'ורמ

5ג

6ג

א"דמיתהבו'כתצבאשרשהיהיואבשכיבהבו'כתמלךשהיהו

והלאא"דמיתהבוכתבצבאשרשהיהיואבשכיבהכתיבמלךשהיהא

והלאא"דמיתהבוכתובהצבאשרשהיהיואבשכיבהבוכתובמלךשהיהה

..>וה<....>מיבו'ת<.ס

והלאאחרדברמיתהבוכתיבהצבאשרשהיהיואבשכיבהבו'כתמלךשהיהד

א"דמיתהביה'כתיהצבאשרשהיהיואבשכיבה'כתימלךשהיהמ

5ג

6ג

נמשחשלאיואבשכיבהבו'כתהמשחהבשמןשנמשחדודו

בשמןנמשחשלאויואבשכיבהבוכתיבהמשחהבשמןשנמשחדודאלאהיאשכיבהא

בשמןנמשחשלאויואבשכיבהבוכתובהמשחהבשמןשנמשחדודאלאמיתההיאשכיבהה

בשמןנמשח<..>יואבשכיבהבו'כתהמשחהבשמן<..>תה<....ס

בשמןנמשחשלאויואבשכיבהבוכתיבהמשחהבשמןשנמשחדודאלאמיתההיאשכיבהד

נמשחשלאיואבשכיבהביה'כתיהמשחהבשמןשנמשחדודמ

5ג

6ג

מטתועלשמתדודא"דמיתהבו'כתו

מטתועלשמתדודאלאמיתההואשכיבההואא"דמיתהבוכתיבהמשחהא

מטתועלשמתדודאלאמיתההיאשכיבההיאא"דמיתהבוכתובהמשחהה

טתו<....>שדודלא<...>מי<..>שכיבההיאא"דמיתהבו'ת<...>ס

מטתועלשמתדודאלאמיתההיאשכיבהוהלאאחרדברמיתהבוכתיבהמשחהד

במיתתושמתדודא"דמיתהביה'כתימ

5ג

6ג
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א"דמיתהבו'כתשנהרגיואבשכיבהבו'כתו

מיתהבוכתיבמטתועלמתשלאיואבשכיבהבוכתיבא

מיתהבו'כתושנהרגיואבשכיבהבוכתובה

<...>ית<...>שנהרגיואבשכיבהבו'כתס

והלאאחרדברמיתהבוכתיבשנהרגיואבשכיבהבוכתיבד

א"ד?ה?מיתביה'כתישנהרגיואבביהשכיבה'כתימ

5ג

6ג

שלאיואבשכיבהבו'כתמקומובניושירשודודו

שלאיואבשכיבהבונאמרמקומואתבניושירשודודא

שלאיואבשכיבהבו'נאממקומואתבניושיירשודודה

שלא<...>שכיבבו'נאממקומואתבניושו<.>שיס

שלאיואבשכיבהבונאמרהמקומואתבניושירשודודאלאאלאמיתההיאשכיבהד

שלאיואבשכיבהביה'כתימקומואתבניושירשודודמ

5ג

6ג

דודכשמתהכלהרגישולפיכךמיתהבו'כתמקומובניוירשוו

שלמההודיעדודכשמתהכלבוהרגישו'לפימיתהבונאמרמקומואתבניוירשוא

'שלמהודיעדודכשמתהכללפיכךמיתהבונאמרמקומואתבניויירשוה

שלמהיע<..>דודכשמתכל<...>לפיכךמיתהבו'נאממקומואתבניוירשוס

שלמההודיעדודכשמתהכלהרגישולפיכךמיתהבונאמרהמקומובניוירשוד

שלמההודיעדודכשמתהכלהרגישו'לפימיתהביהכתיבמקומובניוירשומ

5ג

6ג

'שנהכלהרגישוכשמתבריהבוהרגישלאשמואלנולדו

'שנאהכלהרגישווכשמתבוהרגישולאשמואלנולדמתתוא

'שנאהכלהרגישווכשמתבוברייההרגישוולאשמואלנולדמיתתוה

..>שהכלשו<..>הרת<..>וכברייהבויש<......>נומיתתןבנוס

'שנהכלהרגישווכשמתבריהבוהרגישהולאשמואלנולדמיתתוד

'שנאבוהכלהרגישווכשמתבריהכלבוהרגישלאשמואלנולדמיתתומ

5ג

6ג

דנכתיהמאן'אממתלאלויבןיהושער"אישראלכלויקבצושמואלוימתו

דנכתיהמאןאמרמתלאלויבןיהושער"אישראלכלויקבצושמואלוימתא

חדדנכתיהמאן'אממתלאלויבןיהושער"אישראלכלויקבצושמואלוימתה

דנכתיהמאן'מ<..>מתללויבןיהושער"א'ישרכלויקבצושמואל<..ס

דנכתיהמאןאמרמתלאלויבןיהושער"אמישראלכללוויספדושמואלוימתד

דוכתיהמאן'אממתלאל"אריבישראלכלויקבצושמואלוימתמ

5ג

6ג

שנהמדיוהלך'שנלונתנומשלונחמניברשמואלר"אליהמדחילחבלאחויאו

שנהמדיוהלך'שנאלונתנומשלונחמןברשמואלר"אליהמדחילחבלאחויאא

שנהמדיוהלך'שנאלונתנומשלונחמןברשמואלר"אליהמדחילחבלאחיואה

שנהמדי<..>לו<..>נתמשלומן<..>ברשמואלר"אליהדחיל<...>ס

שנהמדיוהלךשנאמרלונתנומשלונחמןברשמואלר"אמליהמדחיחבלאחיויאד

שנהמידיוהלך'שנאלונתנומשלונחמןברשמואלר"אליהמדחילחבלאחויאמ

5ג

6ג

שמואלוימת'אואחד'כתביתושםכיהרמתהותשובתו'וכתאלביתוסבבבשנהו

שמואלוימת'אומאחדכתובביתושםכיהרמתהותשובתו'וכתוסבבבשנהא

שמואלוימת'אומאחד'כתיביתושםכיהרמתהותשובתו'וכתיוסבבבשנהה

שמואלמת<....>אחד<..>ביתו<..>הרמתה<..>ותשוב'וכתאלביתוסבבבשנהס

שמואלוימתאומראחדכתובאלביתוסבבבשנהד

שמואלוימתאומר'א'כתו'ביתשםכיהרמתהותשובתו'וכתיאלביתוסבבבשנהמ

שמואלוימת'אומאחדכתוב5ג

6ג
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הדבריםאיןשמואלוימתודאימיתהמתושמואלאסיר"אמתושמואל'אואחד'וכתו

הדבריםאיןודאימיתהמתושמואלאומראחרוכתבא

הדבריםאיןשמואלוימתודאימיתהמתושמואלאסיר"אמתושמואל'אומאחר'וכתיה

..>וימתודאימיתהמת<..>ו<.....>אח'וכתס

הדבריםאיןשמואלוימתודאימיתהמתושמואלאסיר"אממתושמואלאומראחדוכתובד

הדבריםאיןשמואלוימתוודאימיתהמתושמואלאסיר"אמתושמואלאומר'א'וכתומ

דבריםאיןשמואלוימתימת<.>מיתתמתושמואל'אואחדוכתוב5ג

6ג

ברשמואלר"אבכרמלומעשהובמעוןואיששמואלוימת'שננבללעניןאלאו

ברשמואל'ראמרבכרמלומעשהובמעוןואיששמואלוימת'שנאנבלבעניןאלאאמוריםא

ברשמואלר"אבכרמלומעשהובמעוןואיששמואלוימת'שנאנבללענייןאלאאמוריןה

.>ב<.>מוא<.>ר"א<....>שמו<..>ו'שנ<.>נבעניין<.ס

ברשמואלר"אמבמעוןואיששמואלוימת'שננבללעניןאלאאמוריםד

ברשמואלר"אבכרמלומעשהובמעוןואיששמואלוימת'שנאנבללעניןאלאאמוריםמ

הכתוב'אמבכרמלומעשהובמעוןואיש'שנשלנבל<.>לעניאלאאמורים5ג

6ג

בריהודהר"אמרזחיןלועושההרשעוזההצדיקמיתתעלוטופחיןסופדיןהכלנחמניו

ר"ביהודהר"אמרזיחיןלועושההרשעוזההצדיקמיתתעלוטופחיןסופדיןהכלנחמןא

'בריהודהר"אמרזיחיםלועושההרשעוזההצדיקמיתתעלוטופחיןסופדיןהכלנחמןה

....>הוזהק<....ס

יהודהר"אממרזיחיןלועושההרשעוזההצדיקמיתתעלוטופחיןסופדיןהכלן<.>נחד

'בריהודהר"א'מרזיחילועושההרשעוזההצדיקמיתתעל'וטופחיסופדיןהכלנחמןמ

יות<......>שב<.>זוהרשעשלצדיקמיתתועלובוכיםסופדיםכל<.>5ג

6ג

מהדודאבלבעיקרכופרכאלוחסדבגמילותהכופרשכלללמדךסימוןו

חסדבגמילותהכופרשכלללמדךסימוןא

מהדודאבלבעיקרכופרכאילוחסדיםבגמילותהכופרשכלללמדךסימוןה

<..>כופרו<..ס

מההשלוםעליוהמלךדודאבלבעיקרכופרכאלוחסדבגמילותהכופרשכלללמדךד

מהדודאבלבעיקרפר?כ?כאילוחסדיםבגמילותופר?כ?השכלללמדךסימוןמ

אלאכןעשהלאדוידאבל5ג

6ג

אורודףאונהרגאוהורג'אפיכן?'ו?אלכלחסדגומלעושההיהו

נרדףאונהרגאוהורג'אפיכןאמרלכלא

אורודףאונהרגאוהורג'אפיכן'אמלכלחסדגומלהיהעושההיהה

<..>אפילוכןס

אורודףאונהרגאוהורגאפילוכןאומרלכלחסדגומלהיהעושההיהד

אורודףאונהרגאוהורג'אפיכן'אומלנבלחסדגומלהיהעושההיהמ

'וגויגפנוי"יאםכיי"יחי<..>מה5ג

6ג

בטחתיבחסדךואניד"ההלצדיקלוחסדאניגומלנרדףו

יגלבטחתיבחסדךואניד"ההלצדיקחסדאניגומלא

יגלבטחתיבחסדךואניד"ההלצדיקחסדאניגומלנרדףה

<..>בחסדךואניס

יגלבטחתיבחסדךואנידכתיבהואהדאלצדיקחסדלואניגומלנרדףד

יגלבטחתיבחסדךואני'שנאלצדיקחסדלואניגומלגומלמ

'וגבטחתיבחסדךואנידכתיבהיאהדהלצדיקסד<.....>ואעאניאלך5ג

6ג

ו

בישועתךלביא

לביה

ס

עליגמלכי'לייאשירהבישועתךלביד

[בישועתך]לבחורלבימ

למדךהאלעיי'בריהושע'ר'אמ5ג

6ג
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מ

בעיקרכופרכאילוחסדיםבגמילתשכופרמישכל5ג

6ג
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ו

א

ה

ס

שכלאבלבביתחכמיםשלבלמהמשתהביתאלמלכתאבלביתאלללכתטובד

מ

ביתאלללכתטובו

ביתאלללכתטובא

ביתאלללכתטובה

<..>ס

ביתאלללכתטובאחרדברשמחה'בייענויםויספו'שנאמשמחוה"הקבשמתאבלמיד

'וכוללכתטובמ

פרעוןלהשאיןממדהפרעוןלהשישלמדהללכתמוטבאבלו

פרעוןלהשאיןממדהפרעוןלהשישלמדהללכתמוטבאבלא

פרעוןלהשאיןממדהפרעוןלהשישלמדהללכתמוטבאבלה

<..>רעון<...>ללכתמוטבס

פרעוןלהשאיןממדהפרעוןלהשישלמדהללכתמוטבמשתהביתאלמלכתאבלד

פרעוןלהשאיןממדהרעון<.>להשישלמדהללכתמוטבמ

למדהללךמוטבבחייםאלאנוהגתשאינהממדהובמתיםבחייםנוהגתלמדהללכתמודהו

למדהללכתמוטבבחייםאלאנוהגתשאינהממדהובמתיםבחייםנוהגתלמדהלילךמוטבא

למדהללכתמוטבבחייםאלאנוהגתשאיןממדהובמתיםבחייםנוהגתלמדהללכתמוטבה

<..>בחייםס

במדהלילךמוטבבחייםאלאנוהגתשאינהממדהובמתיםבחייםנוהגתבמדהלילךמוטבד

למדהללכתמוטבבחייםאלאנוהגתשאינהממדהובחייםלמתיםנוהגתמדה<.>ללכתמוטבמ

שיששנוהגתלמדהללךמוטבבעשיריםאלאנוהגתשאינהשאינהממדהובעשיריםבענייםנוהגתו

שישנוהגתלמדהללכתמוטבבעשיריםנוהגתממדהובעשיריםבענייםנוהגתא

שישלמדהללכתמוטבבעשיריםאלאנוהגתממדהובעשיריםבענייםנוהגתה

<....>בעשירס

שישנוהגתבמדהלילךמוטבבעשיריםאלאנוהגתשאינהממדהובענייםבעשיריםנוהגתד

שישלמדהללכתמוטבבעשיריםאלאנוהגתשאינהממדהובעניבעשיריםשנוהגתמ

בראשהבתורהחסדגמילותברכיהר"אפיוסבהשאיןממדהפיוסבהו

בראשהבתורהחסדיםגמילותברכייה'ראמרפיוסבהשאיןממדהפיוסבהא

בראשהבתורהחסדגמילותר"אפיוסבהשאיןממדהפיוסלהה

ס

בראשהבתורהחסדגמילותברכיה'ראמרפיוסבהשאיןממדהפיוסבהד

חסדיםגמילותתחילתהתורהפיוסבהשאיןממדהפיוסבהמ

'דכתמניןבראשהובסופהובאמצעיתהו

כתיבבראשהובסופהובאמצעיתהא

'דכתיבראשהובסופהובאמצעיתהה

ס

דכתיבבראשהובסופהאמציתה<.>וד

וילבישםעורכתנות<..>ולאשלאדםאלהים'ייויעש'שנאח"גתחילתהחסדיםגמילותוסופהואמצעיתהמ

הצלעאתאלהיםי"יויבןו

הצלעאתאלהים'ייויבןא

הצלעאתאלהים'ייויבןה

ס

להםשושביןונעשההאדםאלוהביאהלחוהה"הבשקילעהמלמדהצלעאתם"אלי'ייויבןד

מ

י"יאליוויראבאמצעיתהבנייתאלקלעיתהקוריןהיםבכרכישכןו

'ייאליוויראבאמצעיתאבנייתאלקלעיתאקוריןהןהיםבכרכיקוריןשכןא

'ייאליווירא['שנא]באמצעיתהבנייתא'לקלעית'קוריהיםבכרכישכןה

..>וירא'דכתבאמצעיתהבנייתאס

'ייאליווירא'דכתיבאמצעיתהבניאתאלקלעיתא'קוריהיםבכרכישכןד

אליו'ייוירא'דכתיח"גאמצעיתהמ
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ה"הבבקרוממראי?ונ?באלו

ממראבאלוניא

ממראבאלוניה

לאברהםב"הקו<..>ב<..>מר<.ס

שביקרומלמד'ממרבאלוניד

כמבקרועליונגלהשעהובאותהיהאברהםמילתיוםהיוםאותוממראבאלונימ

אותוויקבור'כתובסופהו

אותוויקבור'דכתיסופהאבליםברכתזואותוויברךיעקבאלאלהיםויראוכתיבא

אותוויקבור'דכתיבסופהאבליםברכתזואותוויברךיעקבאלאלהיםוירא'וכתיה

אותוויקבר'דכתובסופהם<..>ברכתזואותוברך<...>ק<.>יאלאלהיםוירא'וכתס

אותוויקבור'שנבסופהאבליםברכתזובנויצחקאתם"אליויברךד

אותוויקבור'דכתיח"גוסופהמ

בגיאו

בגאיא

בגאיה

בגיאס

בגיאד

נדבלאבלוהלכתיבמשכןבנישמחתשהנחתיממנילמדולישראלה"הב'אמ'וכומולבגאימ

ו

א

ה

ס

ד

ולאלךוקראמשתהלאוהבךאםדכולאיסופיההואהאדםכלסוףהואבאשרואביהואמ

ו

א

ה

ס

ד

אבוא'לומאתהיכולבמילהבאתלאאםבמילהאצלךאבוא'לומאתהיכולהלכתמ

ו

א

ה

ס

ד

שצוה'אביבאברהם'מציוכןהאדםכלסוףהואבאשרשנהל"תאחרבאבלאצלךמ

ו

א

ה

ס

ד

ושמרואחריוביתוואתבניואתיצוהאשרלמעןידעתיוכי'שנאהאבלמצותעלמ

ו

א

ה

ס

ד

מהואלאבמיםושבילךדרכךביםשכתבאותו'יידרךלשמוריכולמי'יידרךמ

פרעוןמדת'אמיוחנן'רבשםקריצפי'ורברכיה'רו

פרעוןמדתחנין'רבשםברכייא'ורא

פרעוןמדתחנין'רבשםקריצפי'ורברכיה'רה

פרעוןמדת<..>'ר'בש'קריצ<..>'רס

פרעוןמדתחניןר"אד

פרעוןמדתחנןר"בשקריצפי'ורברכיה'רחסדיםגמילותזו'יידרךמ
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אנכילו'שאמה"הבאלאבולהטפלראוימימצריםבארץמתיעקבמהוו

אנכילושאמרה"הקבאלאבולהטפלראוימימצריםבארץמתיעקבמהוא

לו'שאמה"הבלאבולהטפלראוימימצריםבארץמתיעקבמהוה

אנכילו'שאמה"<..>לאבופל<....>מי'מצרבארץמתיעקבמהוס

אנכילושאמרה"הקבלאבולהיטפלראויומימצריםבארץמתיעקבהיאמהד

אנכיל"שאה"הבלאלהטפליכולמימצריםבארץמתיעקבמהומ

'דכתהמצוהלווחטףיוסףבאעמךארדו

'דכתיהמצוהאתלווחטףיוסףבאמצרימהעמךארדא

'דכתיהמצוהלווחטףיוסףבאעלהגםאעלךאנכיה

..>אתלווחטףיוסףבאמצרימהעמךארדס

דכתיבהמצוהאתלווחטףיוסףבאמצרימהעמךארדד

'שנאהמצוהאתלווחטףיוסףבא'וכומצרימהעמך(מ)ארדמ

יוסףמתפרשיםגםרכבגםעמוויעל'כת?וו?אביאתלקבוריוסףויעלו

יוסףמתפרשיםגםרכבגםעמוויעלאביואתלקבוריוסףויעלא

יוסףמתפרשיםגםרכבגםעמוויעלאביואתלקבוריוסףויעלה

סף<..>מתרשים<.>גםרכבגםעמוויעלאביואתלקבוריוסףיעל<.ס

יוסףמתאביואתלקבוריוסףויעלד

בארץיוסףמת'פרשוגםרכבוגם'וכר?ו?לקביוסףויעלמ

את[יוסף](משה)וישבע'שנאותםשהשביעהשבטיםלאבולהטפלראוימיבמצריםו

אתיוסףוישבע'שנאאותםשהשביעהשבטיםלאבולהטפלראוימיבמצריםא

אתיוסףוישבע'שנאאותןשהשביעהשבטיםלאלולהטפלראוימיבמצריםה

אתוסף<..>וישב'שנאותן<..>שב<..>השבטיםלאבולהטפלראוימי'במצרס

יוסףוישבעשנאמראותםשהשביעהשבטיםלאבולהיטפלראוימי'במצריד

יוסף(משה)וישבע'שנאאותםוהשביעשאלהםהשבטיםלאבולהטפלראוימימצריםמ

יוסףעצמותאתמשהויקח'שנהמצוהלווחטףמשהבאישראלבניו

יוסףעצמותאתמשהויקח'שנאהמצוהאתוחטףמשהבאישראלבניא

'שנאהמצוהלווחטףמשהבאישראלבניה

יוסףעצמותאתה<..>ויקח'שנהמצוהאתלווחטףמשהבאלאמר'ישרבניס

יוסףעצמותאתמשהויקח'שנאמהמצוהאתלהםוחטףמשהבאד

יוסףעצמותאתמשהויקח'שנאהמצוהוחטףמשהבאמ

שמלאיר"אבגיא?ו?אותויקבור'שנבכבודוה"הבלוופרעמשהמתו

שמלאיר"אבגאיאותוויקבור'שנאבכבודוה"הבלוופרעמשהמתא

תחילתהתורה]שמלאיר"אבגאיאותוויקבורה

שמלאיר"אבגיאאותוויקבר'שנבכבודוה"קב<.>לוופרעמשהמתעמוס

בגיאאותוויקבור'שנאבכבודוה"הבלוופרעמשהמתד

שמלאיר"אבגאיאותוויקבור'שנאבכבודוה"הבלופרעמשהמתמ

י"יויעש'כתו

'ייויעשכתיבכתיבא

ויעש'כתי[ד][<...>ויע'דכתי'חסדיגמילות<..>חסדיםגמילותוסופה<..>חגמילותה

י"יויעש'כתס

'ייויעשכתיבד

'ייויעש'כתימ

ה"שהבמצינוולאשתולאדםאלהיםו

ה"שהבמצינווילבישםעורכתנותולאשתולאדםאלהיםא

ה"שהבמצינו[בגיאותוויקבור'כתי<.>חסדיםגמילותסופיה]וילבישםעורכתנותולאשתולאדםאלהיםה

ה"שהקבמצינווילבשםעורכתנותולאשתולאדם<..>ס

ה"שהקבמצינווילבישםעורכתנותולאשתולאדםם"אליד

ה"שהבמלמדוילבישםעורכתנותולאשתולאדםאלהיםמ

כלותמקשטאבליםמנחםמתיםקוברחוליםמבקרחתניםמברךכלותמקשטחסדגומלו

כלותמקשטאבליםמנחםמתיםקוברחוליםמבקרחתניםמברךכלותמקשטחסדיםגומלא

כלותמקשטאבליםמנחםמתיםקוברחוליםמבקרחתניםמברךכלותמקשטחסדיםגומלה

כלותט<..>מלים<.....>מתיר<..>חוליםמבקרחתניםמברךכלותשט<..>ום<....>מל<..>ס

כלותמקשטאבליםמנחםמתיםקוברחוליםמבקרחתניםמברךכלותמקשט'חסדיגומלד

כלותמקשטאבליםמנחםמתיםקוברחוליםר[בק](קב)מחתניםמברךכלותמקשטחסדיםגומלמ
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וקישטהבנאה'או?ה?בני'רבשםברכיה'רהצלעאתי"יויבן'שנו

וקשטהבנאה'רבשםיוחנן'רהצלעאתאלהים'ייויבן'שנאא

(ְוֵהִבַאה)וקשטהבנאהיוחנןר"אהצלעאתאלהים'ייויבן'שנאה

א<....>ה<....>לע<.>ה?ת?א'אלהי"יויבן'שנס

וקשטהבנאה'אמיוחנן'רם"אלי'ייויבןדכתיבד

וקשטהבנאהבנייהר"בשיוחנן'ר<..>'ייויבן'שנאמ

שמאמיאשא'רבשםאבהו'רלווהראהו

שמאמיישא'רבשםאבהו'רלווהראהא

שמאיוחאיבןשמעון'רבשםלהותנימיישא'רבשםאבהו'רלו[והביאה]ה

<...>בשאבהו'ראצלו<.>הביאס

שמאאבהור"אלווהראהד

<.>שמינאיבןש"בשרלהותנימיאשאר"בשאבהו'רלווהראהמ

ד"בכשקישטהמאחראלאלוהראהאחתשקמהמתוךאואחדחרובשמתוךתאמרו

מיניד"בכשקדשהמאחראלאלוהראהאחתשקמהמתוךאואחדחרובשמתוךתאמרא

ד"בכשקישטהמאחראלאלוהבאהאחתשקמהמתוךאואחדחרובשמתוךתאמרה

יני<...>חד<..>חרומתוךמר?תא?ס

מיניד"בכשקשטהמאחראלאלוהראהאחתשקמהמתוךאחדחרובמתוך'תאמד

מיניד"בכשקשטלאחראלאלוהראהאחתשקמהומתוך'אחרובשמתוךתאמרמ

אותםויברך'שנחתניםמברךהאדםאלויביאה'שנלוהראהכךואחרקישוטיןו

אותוויברך'שנאחתניםמברךהאדםאלויביאה'שנאלוהראהכ"ואחתכשיטיןא

אותםויברך'שנאחתניםמברךהאדםאלויביאה'שנאלו[הביאה](הבאה)כךאחר(ו)תכשיטיןה

<....>ים<......>תס

אותםויברך'שנאמחתניםמברךהאדםאלויביאהשנאמרלוהראהכךואחרתכשיטיןד

אותםויברך'שנאחתניםמברךהאדםאלויביאה'שנאלוהראהכ"ואחתכשיטיןמ

מבקראלהיםו

מבקרורבופרולהםויאמראלהיםא

מבקר[הראשוןשלאדםשושביניוהיווגבריאלמיכאללוי'ר'ואמ]ורבופרולהםויאמראלהיםה

ס

מבקראלהיםד

מבקרורבופרולהםויאמראלהיםמ

אבליםמנחםבגיאאותוויקבור'שנמתיםקוברי"יאליווירא'שנחוליםו

אבליםמנחםבגאיאותוויקבורדכתיבמתיםקוברממראבאלוני'ייאליווירא'שנאחוליםא

אבליםמנחםבגאיאותוויקבור'שנאמתיםקוברממראבאלוני'ייאליווירא'שנאחוליםה

..>ויקברס

אבליםמנחםבגיאאותוויקבורדכתיבמתיםקוברממראבאלוני'ייאליווירא'שנחוליםד

אביליםמנחםבגאיאותוויקבורמתיםקובר'ייאליווירא'שנאחוליםמ

בכותאלוןשמוויקרארבקהמינקתדבורהותמת'שנו

מהושמואלר"אבכותאלוןשמוויקרארבקהמינקתדבורהותמת'שנאא

מהושמואלר"אבכותאלוןשמוויקרארבקהמניקתדבורהותמת'שנאה

...>שמרא<..ס

מהונחמןברשמואלר"אמבכותאלוןשמוויקרא'דכתיד

מהושמואלר"אכות<.>אלוןשמוויקרא'וכורבקהמנקתדבורהותמת'דכתימ

ובכהאמורבקהשמועתלובאתמניקתודבורהשלאבלהשמשמרעדו

ובכהרבקהאמושמועתלובאתמניקתודבורהשלאבלהשמשמרעדבכותאלוןא

ובכהרבקהאמושמועתלובאתמניקתודבורהשלאבלהשמשמרעדבכותאלוןה

<..>דברהשלה<..ס

ובכהאמורבקהשמועתלובאתהמיניקתודבורהשלאבלהשמשמרעדבכותאלוןד

ובכהרבקהאמושמועתלובאתדבורהשלאבלהשמשמרעדבכותאלוןמ

ֵאיֵדיהואיוונילשוןבכותאלון'נאמלכךבכיות'בו

ֵאיֵדיהואיונילשוןנחמןבר(ל)שמואלר"אבכותאלוןנאמרלכךבכיותשתיא

איהואיוונילשוןנחמןברשמואלר"אבכותאלון'נאלכךבכיותשתיה

..>בכות<..>מר<.>נס

'בכואלון'נאמלכךבכיות'בד

ֵאיֵדי'הויוניאלוןנחמןברשמואלר"אבכותאלון'נאמלכךבכיותשתימ
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אותוויברךיעקבאלאלהיםויראאחריו?'ו?כתמהבכות?ן?אלוו

אותוויברךיעקבאלאלהיםויראאחריוכתבמהבכותאלוןא

אותוויברךיעקבאלאלהיםויראאחריו'כתימהבכותזיאילוןה

ס

ויברך'אומוביעקבד

אותוויברךארםמפדןבבואועודיעקבאלאלהיםויראאחריו'כתימהבכותאלוןמ

שהלכומצינוסימוןר"ביהודהר"אברכואבליםברכתברכוברכהמהו

שהלכומצינוסימוןבריהודהר"אברכואבלים(ב)ברכתברכוברכהמהא

שהלכומצינוסימוןבריהודה'ר'אמברכואבליםברכתאלאברכוומהה

..>רכו<.ס

שהלכוינו?צ?מסימון'ראמרברכואבליםברכתד

שהלכו'מציסימון'בריהודהר"אאבליםברכתברכוברכהמהמ

אברהםבמשתההיהעוגשמותםונתפרשוהאבללביתשמותםנתפרשוולאהמשתהלביתו

אברהםשלבמשתההיהעוגשמותםונתפרשוהאבללביתשמותםנתפרשוולאהמשתהלביתא

אברהםבמשתההיהעוגשמותםונתפרשוהאבללביתשמותםנתפרשוולאהמשתהלביתה

ס

אברהםבמשתההלךעוגשמותןונתפרשוהאבללביתשמותןנתפרשוולאהמשתהלביתד

אברהםבמשתההיהעוגשמותםונתפרשוהאבלביתאלשמותםנתפרשוולאהמשתהלביתמ

שמותםונתפרשוהאבללביתהלכואיוברעי'גשמונתפרשולאו

שלשתוישמעוב[י]דכתשמותםונתפרשוהאבללביתהלכואיוברעישלשתשמונתפרשולאאבינוא

שלשתויבאו'דכתישמותםונתפרשוהאבללביתהלכואיובריעישלשהשמונתפרשולאה

שלשתמעו<.>וי<....>תפר<.....>ה<..>שת<..>מו<.ס

שמותןונתפרשוהאבללביתהלכואיוברעישלשתשמונתפרשולאד

שלשתוישמעו'דכתישמותםונתפרשוהאבללביתהלכואיובריעישלשתשמונתפרשולאמ

אברהםבמשתההיהעוגמגהינםנדחוולאהמשתהלביתשהלכומצינוו

אברהםבמשתההיהעוגמגיהנםנדחוולאהמשתהלביתשהלכומצינואיוברעיא

אברהםבמשתההיהעוגמגהינםנידחוולאהמשתהלביתשהלכומצינואיובריעיה

..>אביאברהםבמשתההיהעוגם<....>ולאהמשתה<....>מציאיוברעיס

אברהםבמשתההיהעוגמגיהנםנדחוולאהמשתהלביתשהלכומצינוד

אברהםבמשתהשהיהעוגמגיהינםנדחולאהמשתהלביתשהלכומצינו'וגואיובריעימ

דרכןיששכר'רמגהנםונדחוהאבללביתהלכוואלומגהינםנדחוולאו

דרכןמנדידכפריששכרר"אמגיהנםנדחוהאבללביתשהלכוואלומגיהנםנדחהולאא

דרכןמנדידכפריששכרר"אמגהינםנידחוהאבללביתשהלכוואילומגהינםנידחהולאה

דרכן<....>יששר"אמגהנםנדחוהאבללבית<..>הנם<....>נד<..ס

דרכןמנדידכפריששכר'ראמרמגיהנםנדחוהאבללביתשהלכוואלומגיהנםנדחהולאד

דרכן?נדי?מדכפרישכרר"אמגיהנםנדחוהאבללביתשהלכוואלומגיהינםנדחהלאמ

איוברעי'גספקםרשעיםתחת'דכתגהינםשלתחתונהבדיוטאלהנתןרשעיםשלו

איוברעישלשתספקםרשעיםתחתדכתיבגיהנםשלהתחתונהבדייטילהנתןרשעיםשלא

איובריעישלשתספקםרשעיםתחת'דכתיגהינםשלהתחתונהבדייטילהנתןרשעיםשלה

איוברעי<..>ל<.>ספקם<..>תחת'שנגהנםשלהתחתונהבדייטיהלהנתןם<....>ס

איוברעישלשתספקםרשעיםתחת'שנאגיהנםשלהתחתונהבדייטילהנתןרשעיםשלד

איובריעישלשת'וכוספקםרשעיםתחת'שנאגיהינםשלהתחתונהבדייטילינתןרשעיםשלמ

מעירואישמביתואישממקומואישויבא'דכתומגהנםונדחוהאבללביתהלכוו

מעירואישמביתואישויבאודכתיבמגיהנםונדחוהאבלביתאלהלכוא

מעירואישמביתואישממקומואישויבאו'דכתימגהינםונידחוהאבללביתהלכוה

עירו<..>איתו<..>מאיש<....>דמגהנםונדחוהאבל<.>לביהלכוס

מעירואישמביתואישממקומואישויבאודכתיבמגיהנםונדחוהאבללביתהלכוד

ומביתומעירואישממקומואישויבואו'שנאמגיהנםונדחוהאבללביתהלכומ

שנתבצרממקומוממקומואישאלאכאן'כתאיןמארצואישו

שנתבצרממקוםממקומואישאלאכאןכתיבאיןמארצואישא

שנתבצרממקוםממקומואישאלאכאן'כתואיןמארצואיש(ממקומואיש)ה

בצר<..>ש<...>כא'כתאיןמארצואישס

שנתבצרממקוםממקומואישאלאכאן'כתיאיןמארצואישד

ר[צ]שנתבשממקוםמגיהנםשנדחומלמדממקומואישאלאנאמרלאמ
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זההקדשרוחעליהםשרתהולאהמשתהלביתהלכומצינוממנוונצולונדחובגהינםלוו

הקדשרוחעליהםשרתהולאהמשתהלביתשהלכומצינוהימנוונצולונידוחובגיהנםלהםא

הקדשרוחעליהןשרתולאהמשתהלביתשהלכומצינוממנוונצלונדחובגהינםלהםה

זההקודשרוחעליושרתולא<.>המשתבית<.>שהלכוצינו<...>ממונוצלונדחום<...>להס

זההקדשרוחעליהםשרתולאהמשתהלביתשהלכומצינוממנוונוצלונדחובגיהנםלהםד

זההקדשרוחעליהםשרתולאהמשתהלביתשהלכו'מציממנווניצלונדחונם[ה]()בגלהםמ

'וכואליפזויעןד"הההקדשרוחעליהםושרתההאבללביתהלכואיוברעי'געוגו

התימניאליפזויעןד"ההא

התימניאליפזויעןד"ההה

התימניפז<..>ויען<.>"ההודש<..>רוחעליהןושרתההאבלת<....>הלאיוברעישלשת<..>ס

אליפזויעןד"הההקדשרוחעליהםושרתהאבללביתהלכואיוברעישלשתעוגד

אליפזויעןד"הההקדשרוחעליהםושרתהאבללביתהלכואיובריעישלשתעוגומ

עניהבו'שנמקוםכלמאיר'רבשםתניו

בושנאמרמקוםכלמאיר'רבשםתניהנעמתיצופרויעןהשוחיבלדדויעןא

ענייהבו'שנאמקוםכלמאיר'רבשםתניהנעמתיצופרויעןהשוחיבלדדויעןה

<.>ענייבו'שנ<..>ק<.>כל<...>"בשתני'הנעמיצפרויעןהשוחילדד<.>ויעןס

ענייה'שנאמקוםכל'מאי'רבשםתניבלדדויעןד

ענייה'שנאמקוםכלמ"בשרתני'וכצופרויעןבלדדויעןמ

מאירר"אלבואליתןוהחיהקדשורוחהקדשבלשוןואמירהו

מאיר'רלבואליתןוהחיהקדשברוחהקדשבלשוןאלוככהכהוענייהאמירהא

מאיר'רלבואליתןוהחיהקדשברוחהקדשבלשוןככהכהואמירהה

איר<.>'רלבואל<..>יי<....>הקודש<..>באילוככהכהואמירהס

לבואליתןוהחיהקדשברוחהקדשבלשוןאלוככהכהואמירהד

מ"רלבואליתןוהחיהקדשברוחהקדשבלשוןאלוככהכהואמירהמ

דיעבדוןחסדאעבודאלאלבואליתןוהחיל"תמהעקיבא'רבשםל"או

דיעבדוןחסדאדעבודאלאלבואליתןוהחיל"תמהעקיבא'רבשםלהאמרא

דיעבדוןחסדאַעבוראלאלבואליתןוהחיל"תמהעקיבה'רבשםלה'אמה

ן<..>דיעחסדאביד<...>ל"תמהה<..>ר"בשלה'אמס

דיעבדוןחסדאעבודל"תמהד

דיעבדוןחסדאעבידלבואליתןוהחיל"מתע"בשרלה'אממ

מונאר"אחסדדתתגמולחסדגמולדיקברונךקבורדיספדונךספודדילוונךלווילךו

מנאר"אחסדתתגמלחסדגמולדיקברונךקבורדיספדונךספודדילוונךלווילךא

מנאר"אחסדתתגמל[ד]חסדגמוללךדיקברוןקבורדיספדונךספודדילוונךלוואילךה

....>חגמוללך<..>קב<......>ללךס

מנא'ראמרחסדדתתגמלחסדגמולדיקברונךקבורדיספדונךספודדילוונךלווילךד

מנאר"אחסדדתתגמלחסדגמוללךדקברוןקבורדיספדונךספודדילוונךלוואילךמ

'לומהלבעלכותשיןולמהלבןכנגדמיתתןשנותניןהצדיקיםאלולבואליתןוהחיו

מימרהלבעלכותשיןולמהלבםכנגדמיתתןשנותניןהצדיקיםאלולבואליתןוהחיא

מימרהלבעלכותשיןולמהלבןכנגדמיתתןשנותניןהצדיקיםאלולבואליתןוהחיה

<....>הילו<.ס

מימרהלבעלכותשיןולמהלבןכנגדמיתתןשנותניןהצדיקיםאלולבואליתןוהחיד

מימרהלבעלכותשיןולמה?ם?לבכנגדמיתתןשנותניןהצדיקיםאלולבואליתןוהחימ

לברשכרשמשליםהעולמיםחיזהלבואליתןוהחיא"דתמןדכולאו

שכרמשלםשהואהעולמיםחיזהלבואליתןוהחיא"דתמןדכולהא

לברשכרמשלםשהואהעולמיםחיזהלבואליתןוהחיא"דתמןדכולהה

ס

לברשכרמשלםשהואהעולמיםחיזהלבואליתןוהחיאחרדברתמןדכלהד

לברנששכרמשלםשהואהעולמיםחיזהלבואליתןוהחיא"דתמןדכולהמ

שואליןאיןגלילאהיוסי'וריונהר"דאחסדאבגמילותופסיעהפסיעהכלעלנשו

שואליןאיןגלילאהיוסי'וריונהר"דאחסדאבגמילותופסיעהפסיעהלכלא

שואליןאיןגלילאה'וריונהר"דאחסדאבגמילותופסיעהפסיעהכלעלנשה

ס

שואליןאלויונה'ר'דאמחסדיםבגמילותופסיעהפסיעהכלעלנשד

שואליןאיןגלילאהיוסי'וריונהר"דאחסדיםבגמילותופסיעהפסיעהכלעלמ
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שמעון'דרערסיהקומיינאי'לרשאליוחנן'רמתשלמטתולפניהלכותו

שמעון'דרערסיהקומיהינאי'לרשאליוחנן'רמתשלבמטתוהלכותא

שמעון'דרערסיהקומיהינאי'לרשאליוחנן'רמתשלמטתולפניהלכותה

..>מתס

שמעון'דרערסיהקומיהינאי'לרשאליוחנן'רמתשלמטתולפניהלכותד

ש"ר<.>ערסיקומיינאי'לרשאליוחנן'רמתשלמטתולפני(במי)הלכותמ

תנימעלבשחיטתהמעכביןמשהכהניםבהמועלמהוהביתלבדקעולתוהקדישיהוצדקבןו

תנימעליבשחיטתהבהמערביןמשהכהניםמועילנהמההביתלבדקעולתוהקדישיהוצדקר"בא

תנימעלבשחיטתהמעכביןמשהכהניםבהמועילמהוהביתלבדקעולתוהקדישיהוצדקבןה

תניעל<.....>לבתו<..ס

תנימעלבשחיטתהמעכביןמשהכהניםבהמועילמהוהביתלבדקעולתוהקדישיהוצדקבןד

תנימעלבשחיטתה'מעכבימשהכהניםבהמועילמהוהביתלבדקעולתומקדישיהוצדקן<.>מ

'רהמצוהן?מ?מתעכבונמצאאחדשלסנדלויפסוקשמאהסנדלבנעילתאסוריןהכתפיןו

'רהמצוהמןמתעכבונמצאאחדשלסנדלויפסקשמאהסנדלבנעילתאסוריןהכתפיןא

'רהמצוהמןמתעכבונמצאאחדשלסנדלויפסיקשמאהסנדלבנעילתאסוריןהכתפיםה

<....>מב<....>ס

'רהמצוהמןמתעכב'ונמצמהםאחדשלסנדלויפסקשמאהסנדלבנעילתאסוריןהכתפיןד

'רהמצוהמןמתעכבונמצאאחדשלסנדלויפסקשמאהסנדלבנעילתאסוריןהכתפיןמ

לן'אמכןמהליהאמריןבורה?ס?באיענהואשכחוניהמזקפוניהאזלוןבדבוריהשרעזעיראו

לוןאמרכןמהוליהאמרבדבוריהענהאיואשכחוניהמוזקפיניהאזלוןבדבוריהשרעזעיראא

לון'אמכןמהוליהאמרוןבדיבוריהאיענהואשכחוניהמוזקפנותיהאזלוןבדיבוראשרעזעיראה

..>אבורה<...>איענס

לון'אמכןמהוליהאמריןבדיבורהאיענהואשכחוניהמוזקופוניהאזלוןבדיבורהשרעזעוראד

לון'אמכןמהוליהאמריןבדיבוראאיעבהואשכחוניהמוזקפוניהאזליןרא<..>בדישרעזעיראמ

לבואליתןוהחיתמןמןדאתינןעלמאו

לבואליתןוהחיא"הכמדלתמןמןתינן[א]דעלמאא

לבואליתןוהחיא"המדלתמןמןדאתינןעלמאה

<..>אלתן<.>והחיא"ד<..ס

לבואליתןוהחידאיתמרמההאלתמןמןדאתינןעלמאד

לבואליתןוהחייא"המדלתמןמןדאתינןעלמאמ
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קימעהאדניהעלאבאשכעסכעסטובשלמה'אממשחוקכעסטובו

היהטובקימעאאדניהעלאבאכעסאלושלמהאמרמשחוקכעסטובא

היהטובקימעאַאדִֹנַיהעלאבאכעסאלוכעסטובשלמה'אממשחוקכעסטובה

<..>ס

היהטובקימעאאדניהעלאבאכעסאילושלמהאמרמשחוקכעסטובד

היהטובקימעאניה[ו]אדעל<..>אכעסאילושלמה'אמ'וכוכעסטובמ

הרעאלולבייטבפניםברועכיכילמההדיןמדתעליוששחקהמשחוקו

הרעאלולבייטבפניםברועכילמההדיןמדתעליוששחקהמשחוקלוא

הרעאלולוייטבפניםלמההדיןמדתעליוששחקהמשחוקלוה

ס

הרעאלולבייטבפניםברועכילמההדיןמדתעליוששחקהמשחוקלוד

הרעאילולבייטבפניםברועכילמההדיןמדתעליו<..>ששמשחוקלומ

וכןוימותבויפגע?ו?לפיכךמימיואביועצבוולאאלאלמוטבהביאופניםלוו

וכןוימתבוויפגעלפיכךמימיואביועצבוולאאלאלמוטבלוהביאופניםלוא

וכןוימותבוויפגע'לפיכמימיואביועצבוולאאלאלמוטבהביאופניםלוה

וכןוימות<..>אלאלמוטב<..>הביפניםלוס

מימיואביועצבוולאאלאלמוטבהביאופניםלוד

וימתבוויפגע'לפיכמימיואביועצבוולאאלאלמוטבהביאופניםמ

ישראלנסויאמרהמבשרויען'דכתבעליו

וגםבעםהיתהגדולהמגפהוגםפלשתיםמפניישראלנסויאמרהמבשרויען'דכתיבעליא

וגםבעםהיתהגדולהמגפהוגםפלשתיםמפניישראלנסויאמרהמבשרויען'דכתיבעליה

<...>היתגדולהמגפה<.>וגלשתים<.....>וי'דכתְבֵעִליס

ד

מ

האלהיםארוןאתכהזכירוויהיו

ויפולהאלהיםארוןאתבהזכירוויהינלקחהאלהיםוארוןמתוופנחסחפנימתובניךשניא

ויפולהאלהיםארוןאתכהזכירוויהינלקח'אלהיוארוןמתוופינחסחפנימתובניךשניה

פל<....>ויהינלקחאלהיםוארוןמתוופנחס<....>מס

ד

מ

אבאדודכעסאםהיהטובאמריןוכןו

אביודודכעסאםהיהטובאמנוןוכןוימתמפרקתוותשבורהכסאמעלא

אבאדודכעסאםטובהיהאמנוןוכןוימתמפרקתוותשבראחורניתהכסאמעלה

<..>אדודכעסאם<..>וכןוימת<..>ק<.>מפ<..>ות<.>אחהכסאמעלס

אבאדודכעסאםלוהיהטובאמנוןוכןד

אביוכעסאםהיהטובאמנוןוכןמ

ברועכילמההדיןמדתעליוששחקהמשחוקקימאהאמנוןעלו

ברועכיולמההדיןמדתעליהששחקהמשחוקקימעאאמנוןעלא

ברעכיולמההדיןמדתעליוששחקהמשחוקקמאהאמנוןעלה

ברעכיולמהין<....>חקה<..>חוק<......>אמנעלס

ברועכיולמההדיןמדתעליוששחקהמשחוקקמעאאמנוןעלד

ברועכיולמההדיןמדתעליו'ששחקמשחוקלוהיהטובקימעאאמנוןעלדודמ

המבולבדורוכןמתלבדואמנוןכילבייטבפניםו

טובמתלבדואמנוןכיאמנוןביתנאלכולבייטבפניםא

טובמתלבדואמנוןכיאמנוןביתנאלכולבייטבפניםה

טובמתדו<....>אמנכי<..>ייטבפניםס

טובאחרדברמתלבדואמנוןכילבייטבפניםד

טובא"דמתלבדואמנוןכי'לפילבייטבפניםמ

עליהןששחקהמשחוקהמבולדורעלה"הקבכעסשאלוהיהטובו

עליהםששחקהמשחוקהמבולדורעלכעסה"הבאלוהיהטובמשחוקכעסא

עליו'ששחקמשחוקהמבולדורעלה"הבכעסשאלוהיהטובמשחוקכעסה

<..>על'ששח'משחמבול<...>דעלה"קב<....>היטוב'משכעסס

עליהםששחקהמשחוקהמבולדורעלה"הקבכעסשאילוהיהטובמשחוקכעסד

עליהםששחקמשחוקהמבולדורעלה"הב<..>שככעסטובמשחוקכעסמ
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ממנוסורלאלויאמרועמםלפניהםנכוןזרעם'שנהדיןמדתו

ממנוסורלאלויאמרועמםלפניהםנכוןזרעם'שנאהדיןמדתא

ממנוסורלאלויאמרועמם'ויילפניהםנכוןזרעם'שנאהדיןמדתה

ממנוסורלאלויאמרועמם'לפנון<....>מדתס

לפניהםנכוןזרעםשנאמרהדיןמדתד

עליהםכעסשאילולפניהםנכוןזרעם'שנאמ

כלאתוימח'וכתוו

כלאתוימחוכתיבא

כלאתוימח'וכתה

..>אתמח<..>'וכתס

ד

כלוימח'שנאהעולםמןלאבדןכדיעליהםשחקאלאלמוטבמביאםהיהקימעאמ

ה"הבכעסאלוהיהטובבסדומיםוכןהיקוםו

ה"הבשהיהמשחוקכעסטובא"דהיקוםא

ה"הקבכועסשהיהטובמשחוקכעסטובא"דהיקוםה

ב"הקכועסשהיה'משחס<..ס

ה"הבשהיהטובמשחוקכעסטובא"דד

ה"הבשכעסכעסטובא"דהאדמהפניעלאשרהיקוםמ

אבניהספירמקום'שנהדיןמדתעליהןששחקהמשחוקהסדומיםעלו

לוזהבועפרותאבניהספירמקוםדכתיבהסדומייםעלא

אבניהספירמקום'דכתיהסדומייםעלה

לוזהב'פר<....>ם<..>הסדומעלס

'וגומפחדשלוםבתיהםשנאמרהדיןמדתעליהםששחקהמשחוקהסדומייםעלכועסד

'וגואבניהספירמקום'שנאעליהםששחקמשחוקהסדומייםעלמ

כתמהו

כתיבמהא

'כתימהה

'ת?כומהס

ד

'שנאהעולםמןלאבדןכדיעליהםשחקאלאלמוטבמביאםהיהקימעאעליהםכעסשאילומ

סדוםעל?ר?המטיי"ויו

ואשגפריתועמורהסדוםעלהמטיר'וייא

'וכוואשגפריתועמורהסדוםעלהמטיר'וייה

<.>סדול<...>המט?י"ויס

ד

'וכוסדוםעלהמטיר'ויימ
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חפץליוהביאצאלעבדו'שאמאדם?ל?משליצחקר"אאבלבביתחכמיםלבו

חפץליוהבאצאלעבדושאמרלאחדיצחק'ראמראבלבביתחכמיםלבא

חפץוהבאצאלעבדושאמרלאחדיצחקר"אאבלבביתחכמיםלבה

חפץלי<....>בבחכמים<..>ס

חפץליוהבאצאלעבדושאמרלאחדמשליצחק'ר'אמאבלבביתחכמיםלבד

חפץליוהבאצאלעבדושאמר'לאיצחקר"א'וכוחכמיםלבמ

הולכיןאדםבנירובמשתמצאל"אטובחפץמוצאאניומאיכןלו'אמטובו

הולכיןבנירובמשתמצאל"אטובחפץמוצאאנימהיכןלואמרטובא

הולכיןאדםבנירובמשתמצאלו'אמטובחפץמוצאאניומאיכןליה'אמטובה

<..>ס

'הולכיאדםבנירובמשתמצאליה'אמטובחפץמוצאאניומהיכןליהאמרטובד

הולכיןאדםבנירובמשתמצאל"אטובחפץמוצאאניומהיכןל"אטובמ

אבלבביתמים?חכ?שלבלמהאבלביתאלללכתטוב'שנטובחפץשםשםו

אבלבביתחכמיםשלבלמהאבלביתאלללכתטובחפץשםא

אבלבביתחכמיםשלבלמהאבלבביתללכתטובטובחפץשםה

<...>שלס

טובחפץשםד

אבלבביתחכמיםשלבלמהאבלביתאלללכתטובטובחפץשםמ

שמחהי"ביענויםויספו'שנמשמחוה"הבהמתאבל?כל?ששמחהבביתכסיליםולבו

שמחה'בייענויםויספו'שנאממשמחוה"הקבהמתאבלשכלשמחהבביתכסיליםולבא

שמחה'בייענויםויספו'שנאמשמחוה"הבהמתאבלשכלשמחהבביתכסיליםולבה

<...>בי<.>ענויס

ד

שמחה'בייענויםויספו'שנאמשמחוה"הבהמתאבלשכלשמחהבביתכסיליםולבמ
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שומעמאישהדרשותאלוחכםגערתלשמועטובו

שומעמאישהדרשותאלוחכםגערתלשמועטובא

שומעמאישהדרשניםא"ס]מדרשותאלוחכםגערתטובה

שומעש<....>ס

שומעמאישהדרשותאלוחכםגערתלשמועטובד

שמוסיפיןהחזניםאלוכסיליםשיר<..>אלוַחָכםְגָעָרתלשמועטובמ

א"דהמתורגמניןאלוכסיליםשירו

המתורגמניןאלוכסיליםשירא

א"דהמתורגמנין<...>כסילישירה

<....>כסשירס

א"דהעםאתלהשמיעבשירקולםשמגביהיןהמתורגמניןאלוכסיליםשירד

אלוכסיליםשירא"דהתפילהקבעעלמ

אלוכסיליםשירשומעמאיש'רבימשהשהוכיחתוכחותאלוחכםגערתלשמועטובו

אלוכסיליםשירשומעמאישרבינומשהשהוכיחתוכחותאלו(אלו)חכםגערתלשמועטובא

זהשומע<..>משהזהחכםגערת<...>טוה

ו<......>שהות<..>תוס

אלוכסיליםשירשומעמאישרבינומשהשהוכיחתוכחותאלוחכםגערתלשמועטובד

מ

הרשעבלעםשלברכותו

הרשעבלעםשלברכותא

דיבורוהפךה"והב<..>עפרמנהמיאלא'לומ<..>שלאבלעםה

....>בל<.>ש<..>ברכס

הרשעבלעםשלברכותד

מ

ו

א

הרשעבלעםשלברכותאלוכסיליםשירשומעמאיש['כנליבןגבהובהן<..>ואמה

ס

ד

מ

בשטיםונפלולבןגבהשבהןו

בשטיםונפלולבםגבהשבהןא

בשיטיםונפלולבןגבהשבהןה

<..ס

בשטיםונפלולבןגבהשבהןד

מ
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כלרשותנטילתליהעבדזעירא'דרבריהלוי'רהסיריםכקולכיו

כלרשותנטילתליהעבדזירא'דרבריהלוי'רהסירתחתהסיריםכקולכיא

כלרשותנטילתעבדזעירא'דרבריהלוי'רהסירתחתהסיריםכקולכיה

<..>רשותנטילת<...>תחרים<..>ול<....>ס

כלרשותנטילתליהעבדזעירא'דרבריהלוירביהסירתחתהסיריםכקולכיד

מ

קולןדלקיןאנוןסרייתאהליןברם(כל)הולךקולםאיןדולקיןכשהןהעציםו

קולםדלקיןאינוןכדסרייתאהיליןברםהולךקולםאיןדולקיןכשהןהעציםא

קולןדלקיןאינוןכד[קוצים]סרייתאהיליןברםהולךקולןאיןדולקיןשהןהעציםה

..>סירייתאהיליןס

קולןדלקיןאינוןכדסרייתאהליןברםהולךקולןאיןדולקיןכשהןהעציםד

מ

קיסיאמןאינוןאוףהולךו

קיסיןאינוןאוףמימרהולךא

[עצים]קיסיןאנןאוף[אמרי]מימרהולךה

קיסיןינון<.ס

קיסיןאנןאוףמימרהולךד

מ
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חכמתןמערבביןחכםיהוללזהעםזהעסוקיןחכמיםשתלמידיעסקחכםיהוללהעושקכיו

חכמתןמעורבביןחכםיהוללזהעםזהעסוקיןחכמיםשתלמידיעסקחכםיהוללהעושקכיא

חכמתםמערבביןחכםיהוללזהעםזהעסוקיןחכמיםעשקחכםיהוללהעושקכיה

חכמתןמערבביןחכם<..>ס

חכמתומערבביןחכםיהוללזהעםזהעסוקיןחכמיםשתלמידיעסקחכםיהוללהעשקכיד

מ

2ג

בחורשה?די?פבןמיהודהלמדתיהלכותשמניםמתנהלבויאבדו

בחורשפריהבןמיהודהלמדתיהלכותשמניםלויבןיהושער"אמתנהלבויאבדא

בחורשפדיהבןמיהודהלמדתיהלכותשמוניםלויבןיהושער"אמתנהלבאתויאבדה

....>מיהוי<.>ד<..>הלכותשמוניםלויבן'יהוש'ר<....>ויס

בחרישתפדיהבןמיהודהלמדתיהלכותשמניםלויבןיהושער"אממתנהלבאתויאבדד

מ

2ג

ששואליןכלתלמידזהואישכחתיםרביםבצרכישעסקתיידיועלהקבראתו

ששואליןכלחכםתלמידזהואישכחתיםצבורבצרכיעוסקשהייתיידיועלא

ששואליןכלתלמידזהואישכחתיםרביםבצרכיעסוקשהייתיידיועלה

ששואליןכלתלמידהואיזה<...>כי<..>בעסוקשהייתיידיועלהקברת<.ס

ששואליןכלתלמידזהואישכחתיםרביםבצרכיעסוקשהייתיידיועלהקברד

מ

2ג

היוקייםשהיהזמןכלערךבןאלעזר'רעליהומשיבממשנתוהלכהאותוו

היוקייםשהיהזמןכלערךבןאלעזר'רעליוומשיבממשנתואותוא

היוקייםשהיהזמןכלערךבןאלעזרר"אעלהומשיבממשנתוהלכהאותוה

היוקייםשהיהזמןכלערךבן'אלע'רעליה<....>ממהלכהאותוס

היוקייםשהיהזמןכלאומרערךבןאלעזר'רעליהומשיבממשנתוהלכהאותוד

מ

2ג

מיםמקוםלאמאוסאשתואצלערךבןאלעז'רוהלךליבנההלכווכשנפטרלפניויושביןו

מיםמקוםלאמאוסאשתואצלערךבןאליעזר'רוהלךליבנההלכווכשנפטרלפניויושביםא

מיםמקוםלאמאוסערךבןאלעזר'רוהלךביבנההלכוכשנפטרלפניויושביןה

מיםמקוםלאמאוסו<..>א<...>ערבן'אלע'רוהלךליבנההלכוכשנפטרלפניון<..>ס

מיםמקוםלאמאוסאשתואצלערךבןאלעזר'רוהלךליבנההלכוכשנפטרלפניויושביןד

מ

2ג

אצלןלילךבקשבאושלאכיוןבאוולאאצלושיבאולהןהמתיןיפהונוייפיםו

אצלןלילךבקשבאושלאכיוןבאוולאאצלושיבאולהםהמתיןיפהונוייפיםא

אצלםלילךביקשבאושלאכיוןבאוולאאצלושיבואולהםהמתיןיפיןה

ן<..>אלילךביקשבאושלאכיוןבאוולאאצלו<..>יבו<.>להןמתין<..>יפונוייפיםס

אצלםלילךבקשבאושלאכיוןבאוולאאצלושיבאולהםהמתיןיפהונוייפיםד

מ

2ג

חמתליצריכיםהםלה'אמלמאןצריךמילואמרהאשתואותוהניחהולאו

חמתצריכיןהןלהאמרלמיצריכיןמיאמרהאשתוהניחהולאא

חמתליצריכיןהןלה'אמלמיצריךמיאמרהאשתואותוהניחהולאה

.>חמליצריכיןהןה<.>'אלמןצריךמילואמרהאשתואותוהניחהולאס

חמתליצריכיןהןלהאמרלמיצריךמי'אמאשתוהניחתוולאד

מ

2ג

עכבריםאצלהחמתאוהחמתאצלהעכבריםשיבקשלחברלילךדרכןמיועכבריםו

העכבריםאצלהחמתאוהחמתאצלהעכבריםשיבקשלדברלילךדרכומיועכבריםא

'פירוחמתהעכבריםאצלהחמתאוהחמתאצלהעכבריםשיבקשלדברלילךדרכומיועכבריםה

'פחמתהעכבריםאצלהחמתאוהחמת<..>העכבריםיבקש<.>לדברלילךדרכומיברים<..ס

העכבריםאצלהחמתאוהחמתאצלהעכבריםשיבקשלדברלילךדרכומיעכבריםד

מ

..>חאצלעכברים<.>א2ג
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פתשאלואצלובאוזמןלאחרתלמודוששכחעדלווישבלהמע?ש?ו

פתאצלובאוזמןלאחרתלמודוששכחעדלווישבלהשמעא

פתלושאלואצלובאוזמןלאחרתלמודוששכחעדלווישבלהשמעהקמחה

ת<...>או<..>שאצלובאוזמןלאחרתלמודוששכחעדלוב<....>לשמעהקמחס

פתאותושאלואצלובאוזמןלאחרתלמודוששכחעדלווישבלהשמעד

מ

<.>פ<..2ג

'וראלעזר'רבלפתןלהשיבןמהידעולאבליפתןואוכלמסבשעוריןפתאוחטיןו

'וראלעזר'רבליפתןלהשיבןידעולאבליפתןואוכלהמיסבשעוריםפתאוחטיםא

'וראלעזר'רבליפתןלהשיבןידעולאבליפתןואוכלהמיסבשעוריןופתחיטיןה

'ור'אלע'ר<..>פ<....>ידעא<....>בליואוכלומיסבשעורין<.>פאו<..>חטס

'וראלעזר'רבליפתןלהשיבןידעולאבלפתןואוכלהמסבשעוריןפתאוחטיןד

מ

אלעזר'רבידיההוה<..>ואוכלןמיסבשעוריםפתולאחטין2ג

הוה'רבזהזהלפותיןשילין?פ?תשני'אויוסיו

הוהרביבזהזהלפותיןתבשיליןשניאומריוסיא

הוה'רבזהזהלפותין'תבשילישני'אומיוסיה

<..>שני<..>איוסיס

הוהרביבזהזהלפותיןתבשיליןשני'אומיוסיד

מ

'וגשמשוןוילפותאמרדאתכמהבזה<.>זלפותיןתבשיליןשני'אמ2ג

דמכיןהוולהואיןקימיןהוותריוןי?די?כהוואיןשנהבכלאין?נ?מתריןממניו

דמכיןהוולאואיןמתקיימיןהווכדאיהוואיןשנהבכלמנאיןתריןממנהא

דמכיןהווןלאואימתקיימיןהווןכדאיהווןאןשנהבכלמנאיןתריממניה

..>הווןלאן<....>בכל<..>מנאתרין<..>מס

דמכיןהווןלאואיןמתקיימיןיהווןכדהווןאיןשנהבכלמנאיןתריןממניד

מ

2ג

ומניכחדאכלהוממניהויאלאכןתעבידלאלבריה'אמלמידמך'רדאתאמןו

ומניבחדאכולהוןממניהוואלאכדיןתעבידלאלבריהאמרלמדמך'רדאתאמןא

ומניכחדאכולהוןממניהוהאלאכןתעבידלאלבריה'אמלמדמךרבדאתאמןה

..>הוילא<.ס

ומניכחדאכולהוןממניהויאלאכןתעבידלאלבריהאמרלמידמךרבידאתאמןד

מ

2ג

דצווחיןעל'אמזבידברי?ס?יו'רמנייהלאוהוא?ו?קדמחנינא'רלךו

דצווחיןעלאמרזבידבריוסי'רמנייהלאלמהוהואחנינא'רלךא

דצווחיןעל'אמזבידבריוסי'רמנילאלמהוהואקדמיחנניה'רלךה

<....>קיה<..ס

דצווחיןעלאמרזבידבריוסי'רמנייהלאלמהוהואקדמאיחנניה'רלךד

מ

2ג

ויאותטבצווחיןכדוןהאל"אעבדיןדיןצווחהגין?ב?ל"אעליהצפוראיו

טבאותצווחיןכדיןהאןל"אעבדיןדיןצווחאמןליהאמריןעליהצפראא

טבאותצווחיןכדוןהאלון'אמעבדיןדיןצווחמןליה'אמעליהצפריאה

ת<..>ט<...>אמעליהס

טבאותצווחיןכדוןהאליהאמרעבדיןצווחהמןליה'אמעליהציפריאד

מ

2ג

ל"אאבון'רלהוןלמשמעצריכיןאנןבההואאוףבחדאשמעיןאנןאםו

ל"אאבון'רלהוןלמשמעצריכיןאנןבההיאאנאאוףבהדאשמעיןאנןאיא

ליה'אמבון'רבהוןלמשמעצריכיםאנןבההיאאוףכהדאשמעיןאנןאםה

<...>אבו'רלהון<....>ש<..>אםס

ליה'אמבון'רלהוןלמישמעצריכיןבההיאאוףבהדהשמעיןאנןאםד

מ

2ג
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תמןתיזלכדל"אדבבלספראנונא?מ?ה'רקדםל"אקריתהמאןקדםו

לתמןדתיזילכדיל"אדבבלספראהמנונא'רקודםל"אקרייתהמןקודםא

לתמןדתחילליה'אמדבבלספראהמנונא'רקדםלה'אמקרייתאמןקדםה

<..>לוס

לתמןתיזילכדליה'אמדבבלספראהמנונא'רקדםליהאמרברייתאמןקדםד

מ

2ג

ולאדימניניהבריהבעאדדמךכיוןיומוימןמתמנידלאוידעזקןשמניתיךליהאמורו

ולאדימנינהבריהבעאדדמךכיון'ביומימתמנידלאוידעזקןשמינותךל"אא

ולאדימנוניהבריהבעאדדמיךכיוןביומיהמיתדלאוידעזקןשמעתיךליהאמורה

<....>ר<.>בעאדדמךון<...>ביומיס

ולאדימניניהבריהבעאדדמךכיוןביומיהמתמנידלאוידעזקןשמניתיךליהאמורד

מ

2ג

סבחדתמןהוהבדרומאאפס'רקדםאלאמקבלאנאלית'אמעליהקבילו

סביחדתמןהוהדרומאהאפס'רקודםאלאמקבלאנאליתאמרעליהקבלא

סבחדתמןהוהדדרומאאפס'רקודםאלאמקבלאנאלית'אמעליהקבילה

....>דדרואפס'רקודםא<..>ל<..>מס

סבחדתמןהוהדרומאאפס'רקדםאלאמקבלאנאליתאמרעליהקבילד

מ

2ג

עליהקבילתנייןאנאקדמאיאפס'רואיןתנייןאנאקדמאיחנינא'ראם'אמו

עלוויקבלתמןאנאקדמיאפס'רואםתנייןאנאקדמייחנינא'ראםאמרא

עלויקבלתנייןאנןקדמיאפס'רואםתנייןאנןקדמיחנינא'ראם'אמה

<...>קדמאפס'ראם<.ס

עלויקבילתנייןאנאקדמיאפס'רואםתנייןאנאקדמיחנינא'ראםאמרד

מ

2ג

מהבגיןמןידעאנאלית'אמשניןסגיןלמתארכאוזכהתליתאילמתמניחנינה'רו

מהבגיןמןידעאנאליתאמרשניןסגיןלמארכהוזכהלתליתולמתמניחנינא'רא

מהבגיןידעאנאלית'אמשניןסגיןלמארכהוזכהתליתיילמיתמניחנינא'רה

ס

מהבגיןמןידעאנאליתאמרשניןסגיןלמארכהוזכהתליתויילמיתמניחנינא'רד

מ

2ג

מןסליקדהוינאבגיןמןואיןמילתאהדהבגיןמןשניןסגיןמארכאזכיתיו

מןסליקדהוינאבגיןואםמילתאהדאבגיןמןסגיןשניןלמארכהזכיתא

מןסליקדהוינאבגיןמןואםמילתאהוהבגיןמןשניןסגיןמארכהזכיתיה

<...>ואמילתאהדאבגיןמןגין<.....>מס

מןסליקדהוינאבגיןמןואםמילתאהדאבגיןמןסגיןשניןמארכהזכיתיד

מ

2ג

ליתתאנהבאדיןחלפתאבןשמעון'דרבשלמיהשאילאסטרטיעקיםוהוהלצפוריטבריאו

ליתתאנהדיןבאיחלפתאבןשמעון'דרבשלמיהשאילאיסטרטאיעקיםוהוהלצפוריןטבריאא

ליתתאנהבאידיןחלפותאבןשמעון'דרבשלמיהשאולאסטרטיעתיקוהוהלצפוריןטברייאה

ליתתאנאבאידין<.>ת<..>בן<..>שאולאיסטרטיעקיםוהוהלציפוריןא<..>טס

ליתתאנהבאידיןחלפותאבןשמעון'דרבשלמיהשאילאיסטרטיעקיםוהוהלציפוריןטבריהד

מ

2ג

מתונהמתנהלבאתויאבדמהואביתרר"אהעושקכיא"דידעאנאו

מתונהמתנהלבאתויאבדמהואביתרר"אחכםיהוללהעושקכיידעאנאא

מתונהמתנהלבאתויאבדמהואביתרר"אחכםיהוללהעושקכיידעאנאה

מתונהמתנהלבאתויאבדמהו<..>א<....>העכיידעאנאס

חכםיהוללהעשקכיא"דידעאנאד

מ

2ג
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מתנהלבויאבדממנוחכמתןאבדורבןלמשהואבירםדתןשעשקועושק'כתו

מתנהלבאתויאבדממנוחכמתואבדורבןלמשהואבירםדתןשעשקועושק(כ)כתבא

מתנהלבאתויאבדממנוחכמתואבדורבןלמשהואבירםדתןשעשקועושק'כתיה

מתנהלבאתויאבדממנוחכמתואבדורבןלמשה<..>וא<..>עושק'כתס

מתנהלבאתויעבדממנוחכמתואבדורבןלמשהואבירםדתןשעשקעושקד

מ

2ג

אמרואותווהקפידושהקניטואלאניצולהיהמשהמתוןהיהאלוו

ואמרואותווהקפידושהקניטואלאניצולהיהמשהמצלוןהיהאלוא

ואמרואלאאתווהפקידושהקניטואלאניצולהיהמשהמתוןהיהאלוה

אמרו<.>אותווהקפידושהקניטואלאניצולהיה<....>האילוס

ואמרואותווהקפידושהקניטואלאניצולהיהמתוןמשההיהאילו'כתימתונהד

מ

2ג

אלבאתיומאז'אממכעסוד?קפי?ההואאףאלאסבלולאעליכםי"ייראו

אלבאתיומאזואמרמכעסוהקפידהואמאףאלאסבלולא'יייראלוא

אלבאתיומאז'ואממכעסוהקפידהואאףאלאסבלולאעליכם'יייראלוה

אלאתי<.>ומאז'ואממכעסוהקפידהואאףאלאסבל<.>ולעליכםי"יא<..>לוס

באתיומאזואמרמכעסוהקפידהואאוףאלאסבלולאעליכם'ייויראלוד

מ

2ג

ואתחכםשאתהעליךכתבתיאניה"הבלו'אמבשמךלדברפרעהו

ואתחכםשאתעליךכתבתיאניה"הבל"אפרעהא

ואתחכםשאתעליךכתבתיאניה"הבלו'אמהזהלעםהרעבשמךלדברפרעהה

ואתחכםשאתעליךכתבתיאניה"הקבלו'אהזהלעםהרע<..>לדברפרעהס

ואתחכםשאתעליךכתבתיאניה"הבלואמרד

מ

2ג

[ח]

אחריתטוב?תו?מראשידבראחריתטובלידעלךישחייךכךל"אמקפידו

אחריתןטובמראשיתודבראחריתטובולידעלידעלךישחייךכךלהםואמרמקפידא

אחריתטובמראשיתודבראחריתטובולידעלידעלךישחייךכךלהן'ואממקפידה

אחריתןטוב'מראשדבראחריתוב<.>דע<....>ללךישחייךכךלהן'ואויד<..>מס

אחריתןטובוליידעלידעלךישחייךכךלהם'ואומקפידד

מ

2ג

באותהתראהעתהמשהאלי"יויאמר'דכתבמצריםלהםשנתתימראשיתבניו

באותהתראהעתהמשהאל'ייויאמר'דכתיבמצריםלהםשנתתימראשיתןבנישלא

באותהתראהעתהמשהאל'ייויאמר'דכתיבמצריםלהןשנתתימראשיתבנישלדברה

ה<.>באותראהעתהמשהאלי"יויאמר'דכת'מצר<...>שנתתימראשיתבניישלס

באותהתראהעתהדכתיבבמצריםלהםשנתתימראשיתבנישלד

מ

2ג

לאויעקביצחקאברהםאבדתימשתכחיןולאדמובדיןוויה"הב'אמשעהו

שלאויעקביצחקאברהםאבדתימשתכחיןולאדמובדיןווייה"הבאמרשעהא

שלאיעקבואתיצחקאתאברהםאתאבדתימשתכחיןולאדמובדיןוויה"הב'אמשעהה

...>ח<..>אברהםאתאיבדתימשכחיןלא<...>דמ<..>שעהס

שלאויעקביצחקאברהםאתאבדתימשתכחיןולאדמובדיןוויה"הקבאמרשעהד

מ

2ג

וידבר'דכתבמשהלפגועהדיןמדתבקשהשעהבאותהבהןכיוצאמצאתיולאאחריהרהרוו

וידברדכתיבבמשהלפגועהדיןמדתבקשהשעהבאותהבהןכיוצאמצאתיולאאחריהרהרוא

וידבר'דכתיבמשהלפגועהדיןמדתבקשהשעהבאותהבהןכיוצאמצאתיולאאחריהרהרוה

וידבר'דכתשה<......>ב<..>בכיוצאמצאתיולאחרי<.ס

וידברדכתיבבולפגועהדיןמדתבקשהשעהבאותהבהןכיוצאמצאתיולאאחריהרהרוד

מ

2ג
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ל"אי"יאניאליוויאמרהדיןמדתאלאאלהיםואיןמשהאלאלהיםו

לואמר'ייאניאליוויאמרהדיןת[ד]מאלאאלהיםואיןמשהאלאלהיםא

לו'אמ'ייאניאליוויאמרהדיןמדתאלאאלהיםואיןמשהאלאלהיםה

ו<...>י"יני<...>אל<...>מל<.>ם<..>אלס

ליה'אמ'ייאניאליוויאמר'שנאמהדיןמדתאלאאלהיםואיןאלהיםד

מ

2ג

ארחםבמדותיהרחמיםבעלאניי"יאניאותםסבוליכולתולאודםבשראתו

ארחםבמדותיהרחמיםבעלרחמן'ייאניאותםסבוליכולתלאודםבשראתא

ארחםבמדותיהרחמיםבעלרחמןאני'ייאניאותםלסבוליכולתלאודםבשראתה

בר<...>הרחמים<...>וד<..>באתס

ארחםכמדותיהרחמיםבעלרחמן'ייאניאותםסבוליכולתלאודםבשראתד

ארחםבמידתירחמים<.>בערחמןאני'ייאניאותםלסבוליכוללאודםבשר<..>מ

2ג

ואמלטאסבולואניאשאואניעשיתיאני'שנו

ואמלטאסבולואניאשאואניעשיתי'ייאני'שנאא

ואמלטאסבולאניאשאואניעשיתיאני'שנאה

<..>ס

אשאואניעשיתיאני'שנד

ואמלטאסבולאני'ואשעשיתיאני'שנאמ

2ג
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אלישעוהוהבטבריאמדרשאבבידרישהוהמאיר'רדבראחריתטובו

אלישעוהיהדטבריאמדרשאבבידרישהוהמאיר'רמראשיתודבראחריתטובא

אלישעוהוהדטברייאמדרשאבבידרישהוהמאיר'רמראשיתודבראחריתטובה

..>א<..>דטס

פ

אלישעוהוהדטבריהמדרשאבביודרישיתיבהוהמאיר'רמראשיתודבראחריתטובד

אלישעוהוהדטבריאמדרשאבבידרשהוהמ"רדבראחריתטובמ

אלישעוהוהודרישיתיבהוהמאיר'רמעשהט

אלישעמראשתובר<.>אחריתטוב2ג

7ג

בשבתאסוסיאעלרכיבבשוקאעבררביהו

בשבתאסוסיאעלרכבבשוקאעבידרביהאבויהבןא

בשבתאסוסיהעלרכיבבשוקאעבדרביהאבויהבןה

.>בת<.>בא<..>ל<.ס

פ

בשבתאסוסיהעלארכיבבשוקאגייזרביהד

בשבתאסוסיאעלרכיבבשוקאעבררביהאבויהבןמ

בשבתא<..>בסוסיארכבעבראביהבןט

'רל<...>מדביתאצלעוברהיהאביהבן2ג

7ג

דרשאפסקבשוקאעבררבךאלישעהאמאיר'לראמריןו

דרשאפסקבשוקאעבדרבךאלישעמאיר'לרליהואמריןאתוןא

דרשאפסקבשוקאעבדרבךאלישעמאיר'לרליה'אמריה

ה<....>וקא<....ס

פ

בשוקאבשבתאגייזאתירבךאלישעהאמאיר'לראמרוןד

דרשיהפסקבשוקארכיבהוהרבךאלישעמ"לרליהואמריןאתוןמ

דרשיהפסקבשוקאעבררבךאלישעמאיר'לרליהואמרואתוט

עמודעובררבךהרימאיר'לרלואמרומאיר2ג

7ג

בפסוקל"אעוסקהייתבמהל"אלגביהורהטו

אחדבפסוקל"אעוסקהייתבמהל"אלגביהונפקא

לגביהונפקה

..>ס

פ

אתברך'וייליה'אמעסיקהויתאבמאליהאמרלגביהנפקד

קראבהדין'אמעסיקהויתבמאימאירל"אלגביהואנפקמ

קראהבהדין'אמעוסקהייתבמהמאיר'לראלישעליה'אמלגביהונפקט

דרשתדקאמאיליה'אמלקראתו<..>2ג

7ג

ו

א

ה

ס

פ

לארבךעקיבאליה'אמממונואתלושהכפילברךליהאמרמראשיתואיובאחריתד

מ

ט

2ג

7ג

ו

א

ה

ס

פ

שהיוטובים'ומעשיתשובהבזכותמראשיתואיובאחריתאתברך'וייאלאכן'אמהוהד

מ

ט

2ג

7ג
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ל"אמראשיתודבראחריתטובו

לואמרמראשיתודבראחריתטובלואמרהואמאילואמרא

לו'אמה

לו'אתו<..ס

פ

ליהאמרמראשיתודבראחריתטובאמרתאתומהליהאמרמראשיתובידוד

ל"אמראשיתודבראחריתטובמ

ליה'אממראשיתודבראחריתטובט

ליה'אמ'מראש<..>טובליה'אמ2ג

7ג

ונתקימהולמדחזרובזקנותוושכחהותו?ר?בנעתורהאדםלמדל"אביהדרשתמאיו

ונתקיימוולמדחזרובזקנותוושכחהבנערותותורהאדםלמדלואמרביהדרשתמאיא

ונתקיימהולמדחזרובזקנתוושכחהבנערותותורהאדםלמדליה'אמביהדרשתמאיה

...>ולמחוזרו<..>זק<...>לו'אה<...>דרשומאיס

פ

ליה'אמביהאמרתאתומהד

ל"אביהדרשתמאימ

לו'אמביהאמרתומהט

ליה'אמביהדרשתומאי2ג

7ג

דבראחריתטובהויבוו

(א)מראשיתודבראחריתטובנאמרלכךבוא

מראשיתודבראחריתטוב'נאמלכךבוה

ס

פ

בנערתוסחורהקונהשהואאדםלךישד

בנערותוסחורהשעושהאדםלךישמ

בנערותוונתןשנשאאדםישט

2ג

7ג

תובן?ביה?דרשתומהו

דרשתומהא

ה

..>אי<.ס

פ

אחריתטובאחרדברבהמשתכרוהואובזקנותומפסידוהואד

כןעודדרשתומהומשתכרבזקנותווחוזרבזקנותווהפסידמ

'מרא'דב'אח'טוהואנסתכרובזקנותווהפסידט

2ג

7ג

בזקנותוומתובנערותובניםהולידאדםליה'אמו

בזקנותוומתובנערותובניםהולידאדםל"אא

ה

קנותו<..ס

פ

והםבזקנותומולידמתיםוהןבנערותובניםשמולידאדםלךישמראשיתודברד

והםבזקנותובניםוהולידומתיםבנערותובניםשמולידאדםלךישמ

בזקנותוומתיםבנערותובניםמולידשהואאדםלךישט

בזקנותוומתיםבנערותו<..>אדם2ג

7ג

תובןדרשתומהמראשיתודבראחריתטובהויונתקימוו

בנערותואשהנשאל"אתובןדרשתומהמראשיתודבראחריתטובהוילונתקייםא

בנערותואשהנשאתובןדרשתומהה

....>נלו'אתובןת<......>טהוי<....>נתקס

פ

מתקיימיןד

אחריתטובהויחייןמ

'וגו'אח'טוהואלומתקיימיןט

וָחיים2ג

7ג
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ישל"או

מראשיתודבראחריתטובהויונשתכרובזקנותווהפסידא

מראשיתודבראחריתטובהוינשתכרובזקנתווהפסידה

'מראדבר<..>זקנותו<..ס

פ

ישמראשיתודבראחריתטובאחרדברד

מ

ט

2ג

7ג

מראשיתודבראחריתטובהויבהמשתכרובזקנותוומפסידבנערותוסחורהשעושהאדםו

א

ה

ס

פ

דברטוביםמעשיםעושהובזקנותובנערותומעשיםשעושהאדםלךד

מ

ועודט

2ג

7ג

ו

א

ה

ס

פ

ומשכחהבנערותותורהלמדשהואאדםלךישמראשיתודבראחריתטובאחרד

(לךויש)ושוכחהבנערותותורהשלמדלךישמ

ומשכחהבנערותותורהלמדשהואאדםלךישט

2ג

7ג

ו

א

ה

ס

פ

מראשיתודבראחריתטובהויעליהחוזרהואובזקנותוד

אדםלךישמראשיתודבראחריתטובהוילוועומדתבזקנותובהומתעסקוחוזרמ

'מר'דב'אח'טוהואבומתקיימהובזקנותוט

2ג

7ג

חבלל"או

חבלל"אא

חבללו'אמה

חבללו'אס

פ

ליהאמרד

חבלאבויהבןאלישעל"אמ"טאדהויט"מועושה'בתשובוחוזרבזקנתורשעשהואמ

ליה'אמט

חייךליה'אמ2ג

7ג

דבראחריתטובאלא'אמכךלארבךעקיבאמשתכחיןולאדמובדיןעלו

דבראחריתטובאלאאמרכןלארבךעקיבאמשתכחיןולאדאבדיןעלא

דבראחריתטובאלאכן'אמלארבך'עקיבמשתכחיןולאדאבדיןעלה

דבר'אחרטובאלא'א<..>א<..>דאבדיןעלס

פ

דבראחריתטובאלאאמרכךלארבךעקיבא'רד

דבראחריתטובאמרכךלארבךעקיבא'משתכחיולאדאבדיןעלמ

דבראחריתטובאלאכן'אמלארבךעקיבאט

<..>טובדדרשיהעיקראהואהכדיןאלאביהשת<....>2ג

7ג
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המעשההיהובימראשיתוטובכשהואו

המעשההיהוכןמראשיתוטובכשהואא

המעשההיהובימראשיתוטובכשהואה

א<....>טובכשהואס

פ

מעשההיהובימראשיתוטוב'כשהוד

המעשההיהבי(כ)ומראשיתוטובכשהואמראשיתומ

מעשההיה<..>מראשיתוטובכשהואדבראחריתטוב'מראט

ידישעלש<..>מאותולמדאתוממימראשיתוטובכשהוא'מראש2ג

7ג

מגדוליבא[א]אבואו

מגדוליאבאאביהא

מגדוליאבא?ה/א?אביה

מגדוליאבאאבויהס

פ

מגדוליהיהאבאאבויהד

מגדוליאבוייהמ

מגדוליאבאאביהט

גדולאדםאביואמרוהוהומהבידועמדהלאשמיםלשםתורתוהיתהשלא2ג

7ג

ירושלםגדוליכלזמןאותישמליום?ב?והיהירושלםו

ירושלםגדוליכלזימןאותישמלוביוםהיהירושלםא

וירושלםישראלגדוליכלזימןאותושמלוביוםהוהישראלה

ירושלםגדוליכלזימןתי<....>שוביוםהיהירושלםס

פ

ירושלםגדולילכלקראלמולניוכשבאהדורד

ירושלםבנילכלקרא[למולני](לאלמולי)שבאויוםהיהירושלםמ

ירושלםגדוליכלוזימןסעודהעשה?ותי?אלמולוכשבאהיהירושלםט

'ירושזקניכלאתקראאלישעשנולדבשעהבירושלםהיה2ג

7ג

ו

א

ה

ס

פ

הדורגדולילכלוקראד

יוחנןולרבןשבועכלבאולבןגוריוןבןולנקדימוןהכסתצצתלבןמ

ט

2ג

7ג

ו

א

ה

ס

פ

ד

חנניהבןיהושע'ולריוסףבןעקיבא'ולרהורקנוסבןאליעזר'ולרזכאיבןמ

ט

'אמ2ג

7ג

ו

א

ה

ס

פ

ד

מ

ט

<..>יהושע'וראליעזר'רסביןתרין<....>אליהאמרואינשכדתמןתוב2ג

7ג
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אחדבביתישבואלועמהןיהושע'וראליעזר'ורו

אחדבביתישבואלועמהםיהושע'וראליעזר'ורא

אחדבביתישבואלועמהםיהושע'וראלעזר'ורה

..>א<....>איעמהן'יהוש'ור'אליע'ורס

פ

עמהםיהושע'ולראליעזר'לרוקראד

החבריםולכליהושע'וראליעזר'ולרמ

אחדבביתישבואלועמהןיהושע'ולראליעזר'לרוקראט

ואישתיואכלוואיתונוןאזלולהוןקרון2ג

7ג

פסוקים'אוהתחילוושתוכשאכלו?ר/ד?אחמצדישבוואלואחדמצדו

פסוקיםאמרוהתחילוושתוכשאכלוזהמצדישבוואלואחדמצדא

פסוקין'אומריהתחילוושתוכשאכלואחדמצדישבוואלומזהאחדמצדה

פסוקים'אומהתחילו<..>וכשאכלו<..>אחדמצדישבוואלומזהאחדצד<.ס

פ

אמריןאיליןשרוןושתווכשאכלוד

שרוןואכלוששתוכיוןמ

פסוקיןלומרהתחילוושתושאכלולאחראחדבביתישבוואלוט

ושתולו<..>ד<.>בהד2ג

7ג

'לראליעזר'רל"אוזמריןו

'לראליעזר'רל"אוזמריןא

'לראליעזר'רלו'אמוזמריןה

..>'אליע'רלו'אוזמריןס

פ

'לראליעזרר"אמאלפבטריןאמריןואיליןמזמוריןד

'לחבריז"ריב(רביב)'אמזמריןואיליןביתיןאלפיאיליןמ

'לראליעזר'ר'אממזמורין'לומהתחילוט

'לרליעזר<.>'רליה'אממטפחיןוהנירקדיןוהניזמריןהני2ג

7ג

בתורהועסקובדידןנעסוקאנןאףבדילהוןעסוקיןאלויהושעו

תורהבדברינעסוקאנןואוףבדילהוןעסוקיןאליןיהושעא

תורהבדבריועסקוןבדילןנעסיקאנןאוףואנןבדילהוןעסוקיןאלויהושעה

תורהבדברין<..>ועסבדילןנעסוקאנןאוףואנןהון<.>בדין<..>עסאילין'הוש<.ס

פ

ומןבתורההתחילובדידןעסקיןאנןליתואנןבדידהוןעסקיןאיליןיהושעד

בתורה'מתעסקיהתחילובדידןונעסוקניתיואנןבדידהוןעסיקיאיליןמ

תורהבדברישפתחוכיוןבדידןנעסוקואנןבדידהוןעסיקיןאיליןיהושעט

תורהבדבריונתעסקוישבובעיבדתןנתעסקאנןאףבעיבדתוןעסיקיןעלמאכולייהושע2ג

7ג

אשירדהו

האשירדהא

האשירדהה

....>ירדס

פ

והאשמסיניכנתינתןשמחיןהדבריםוהיולכתוביםהנביאיםומןלנביאים'התורד

האשוהיתהסינימהרתורהשנתנהכיוםשמחיםחבריםוהיולכתוביםומנביאיםלנביאיםומתורהמ

אשירדהט

האשוירדה2ג

7ג

באתםמהאבאאבויהל"אהביתעלאותןוהקיפהו

באתםמהאבאאביהלוןאמרהביתעלאותןוהקיפהא

באתםמה[ל]אבאאביהלון'אמהביתעלאותןוהקיפהה

באתםמהא<...>אבילון'אהבית<.>עותן<.ס

פ

סביבותיהןמלהטתד

באתםומהלהם'אמאצלםלבואאבויהעלהסביבותםמתלהטתמ

באתםמהרבותיאבא?ה?אבילהן'אמהביתכלאתוהקיפהט

באתםאביה(אבוה)להון'אמאותםוהקיפה2ג

7ג
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בדבריעסקיןאנואלאושלוםחסליהאמריןעליביתילשרוףו

בדבריעסוקיןאנואלאושלוםחסלואמרוביתיאתלשרוףא

בדברי'עסוקיאנואלאושלוםחסליה'אמריעליביתילשרוףה

בדבריעסוקיןאנואלאושלוםחסליהאמריןעליתי<....>לשרס

פ

ד

ומתעסקייושביןאנואלאו"חלואמרועלינוהביתאתלשרוףמ

בדבריעסוקיןשאנואלאושלוםחסלואמרוביתיאת<..>לשרלכאןט

לאולואמרוביתיאתעלילשרוףלכאן2ג

7ג

נתינתן?כמו?חביביןתורהודבריתורהו

נתינתןכיוםחביביןתורהודבריתורהא

נתינתןכיוםחביביןתורהודבריתורהה

נתינתןכיום<..>חביב<..>תו<..>תורהס

פ

נתינתןעיקרד

?תה?נתינעיקרכי]סביבותינומתלהטתאשוהיתהשמחיםהדבריםוהיולכתוביםומנביאיםם?אי?לנבימתורהמ

כנתינתןשמחיןהדבריןוהיותורהט

נתינתהשעיקרעסקיןאנו'בתו2ג

7ג

ל"אהשמיםלבעדבאשבוערוההר'דכתבתחלתןניתנובאשלאסינימהרו

לוןאמרהשמיםלבעדבאשבוערוההרדכתיבמתחלתןניתנובאשלאמסיניא

לון'אמבאשבוערוההר'דכתיבתחלתןניתנובאשלאבסיניה

...>אמ'השלבעדבאשער<...>הה<...>נו<....>לאמסיניס

פ

אמרהשמיםלבעדבאשבוערוההר'שנבאשנתנומסינילאד

ל"א[<..>בוערוההר'שנאמ

<..>ל'ואמסינימהרט

להן'אמ'וגבאשבוערוההר'שנבאש2ג

7ג

היוםשמלתיהזההיבןתורהשלכחההואכןאםו

היוםשמלתיהזההבןתורהשלכחוהואכ"אא

היוםשמלתיהזההבןתורהשלכוחההואכןאםה

היוםשמלתי<..ס

פ

הזההבןתורהשלכחהגדולהואוכךהואילד

הואכךם<.>מ

היוםשמלתיבןתורהשלכחהגדולהואכךאםט

תורהאלאזהלתינוקמלמדואיניאניאףשלתורהכבודההואוכךהואיל2ג

7ג

כונתוהיתהשלאועללתורהמפרישואניו

לשםכוונתוהיתהשלאועללתורהמפרישואניהזהא

לשםכוונתוהיתהשלאועללתורהמפרשואניה

לשם<....>מאניס

פ

לשםמחשבתוכונתהיתהשלאידיועללתורהנותנוהרינילימתקייםאםד

לשוםכוונתוהיתהשלאולפיתורהלתלמודאגדלואנימ

לשםכונתוהיהשלאידיועל?ה?לתורמפרישואניט

לשםתורתוהיתהשלאידיועל2ג

7ג

בידועלתהלאלשמיםו

בידועלתהולאנתקיימהשמיםא

בידועלתהולאנתקיימהשמיםה

..>ים<..>ס

פ

תורתיבינתקיימהלאשמיםד

בידועלתהולאתורתונתקיימהלא'לפישמיםמ

טובמראשיתודבר<..>אחטובהואתי<..>תבינתקיימהלאם<.>שמט

בידועמדהלאשמים2ג

7ג
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י"ויל"אתובןאמרתומהל"או

'וייתובןאמרתומהל"אא

'ויילו'אמתובןאמרתומהלו'אמה

<....>ן<..ס

פ

ד

'וייל"אתובןאמרתוומהל"אמ

'וייליה'אמתובדרשתמהליאמורליה'אממראשיתוטובכשהואדבר'אחט

2ג

7ג

ל"אביהדרשתומהל"אמראשיתואיובאחריתאתבירךו

ל"אביהדרשתומהל"אמראשיתואיובאחריתברךא

לו'אמדרשתומהלו'אממראשיתואיובאחריתאתברךה

ס

פ

ד

<..>ביהדרשתומאיל"אמראשיתואיובאחריתאתברךמ

שלאחריתוטובליה'אמביהאמרתומאיליה'אממראשיתואיובאחריתאתברךט

2ג

7ג

אשרכלאתי"יויוסף'שנממונוכלה"הבלושכפלו

אשרכל'ייויוסף('ויי)'שנאממונוכלה"הבלושכפלא

אשרכל'ייויוסף'שנאממונוכלה"הבלושכפלה

ס

פ

ד

אשרכלאת'ייויוסף'שנאממונוכללוה"הבמ

אשרכלאת'ייויוסף'שנממונואתלושכפלמראשיתואיובט

2ג

7ג

'אמכךלארבךעקיבאמשתכחיןולאדאבדיןעלחבלל"אלמשנהלאיובו

אמרכךלארבךעקיבאמשתכחיןולאדאבדיןעלחבללואמרלמשנהלאיובא

'אמכךלארבךעקיבאמשתכחיןולאדאבדיןעלחבלליה'אמ'למשנלאיובה

ס

פ

ד

אמרכךלארבךעקיבא'משתכחיולאדאבדיןעלחבלה"הבל"אאיוב<.>מ

כן'אמלארבךעקיבאליה'אמלמשנהלאיובט

2ג

7ג

שהיוטוביםומעשיםמצותת?כו?בזמראשיתואיובאחריתאתברךי"ויאלאו

שהיוטוביםומעשיםמצותבזכותמראשיתואיובאחריתאתברך'וייאלאא

שהיוטוביםומעשיםמצוהבזכותמראשיתואיובאחריתאתברך'וייאלאה

<..>אתברךי"ויאלאס

פ

ד

שהיוט"וממצותבזכותמראשיתואיובאחריתאתברך'וייאלאמ

שהיוטוביםומעשיםמצותבשבילמראשיתואחריתובירךלמהאיובאחריתאתברך'וייאלאט

2ג

7ג

שלמהשםאתי"יייטיבתובןאמרתומהל"אבידוו

שלמה(ל)שםאת'ייייטיבלואמרתובןאמרתומהל"אבידוא

שלמהשםאת'ייייטיבלו'אמתובןאמרתמהלו'אמבידוה

<..>ת<..>אומהלו'אס

פ

ד

שלמהשםאתאלהיםייטיב(מ)ל"אתובןאמרתומאיל"אבידומ

מראשיתובידוט

2ג

7ג
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שאיןמכאןאלהיםייטיבל"אבןתואמרתומהל"אמשמךו

שאיןמכאןל"אאמרתומהלואמרמשמךא

משמךה

....>מל<.>ובן<...>אמרס

פ

ד

שאיןמכאןל"אתובןאמרתומאיל"אמכסאךכסאוויגדלמשמךמ

ט

2ג

7ג

רבךעקיבאמשכחיןולאדמובדיןעלחבלל"אבתלמידוולאבבנולאמתקנאאדםו

רבךעקיבאמשתכחיןולאדמובדיןעלחבללואמרבתלמידוולאבבנולאמתקנאאדםא

ה

<....>מ<..>וין<..>דעלבל<.ס

פ

ד

רבךעקיבאמשתכחיןולאדאבדיןעלחבלל"אבתלמידוולאבבנולאמתקנאאדםמ

ט

2ג

7ג

כסאוויגדלשמךבזכותאלהיםייטיב?א?אל'אמכךלאו

כסאואתויגדלשמךבזכותמשמךשלמהשםאתאלהיםייטיבאלאאמרכךלאא

כסאואתויגדלשמךבזכותה

<...>ויגדשמךבזכותשמך<.>שלמהס

פ

ד

כסאוויגדלשמךבזכותמשמךשלמהשםאתאלהיםייטיבאלאאמרכךלאמ

ט

2ג

7ג

וזכוכיתזהביערכנהלאל"אחורידרשתומהל"אכסאךבזכותמכסאךו

וזכוכיתזהביערכנהלאאחורידרשתומהלואמרכסאךבזכותא

וזכוכיתזהביערכנהלאלו'אמ(ל)חורידרשתמהלו'אמכסאךבזכותה

..>וזכוזהביערכנהלאלו'אחוריס

פ

וזכוכיתזהביערכנהבלאאמריתוומהד

וזכוכיתזהביערכנהלא[ל"א]דרשתומהל"אכסאךבזכותמכסאךמ

וזכוכיתזהביערכנהלאליה'אמתובדרשתמאיליה'אמט

2ג

7ג

לקנותןשקשיןתורהדבריאלול"אביהאמרתומהל"או

לקנותןשקשיןתורהדבריאלולואמרביהאמרתומהליהאמרא

לקנותןשקשיןתורהדבריאלולו'אמביהאמרתומהלו'אמה

לקנותןין<....ס

פ

ככלילקנותשקשיןתורהדבריאלוליהאמרביהאמרתומהליהאמרד

לקנותןשקשיןת"דאלול"אביהאמרתומאיל"אמ

ככלילקנותןשקשיןמדברתורהדבריעניןעלליה'אמביהדרשתמאיליה'אמט

2ג

7ג

לארבךעקיבאמשכחיןולאדאובדיןעלחבלל"אזכוכיתככלילאבדןונוחכזהבו

לארבךעקיבאמשתכחיןולאדמובדיןעלחבללואמרכזכוכיתלאבדןונוחיןכזהבא

לארבךעקיבהמשתכחיןולאדאבדיןעלחבללו'אמכזכוכיתלאבדןונוחיןכזהבה

<....>מולאן<......>וכזהבס

פ

לארבךעקיבאליהאמר'וזכוכיזהבד

לארבךעקיבאמשתכחיןולאדאבדיןעלחבלל"אכזכוכיתלאבדןונוחיןכזהבמ

לארבךעקיבאליה'אמזכוכיתככלילאבדןונוחיןזהבט

2ג

7ג
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'אמכךו

ביהאמרתומהליהאמרוזכוכיתלזהבתורהדברינמשלולמהאלאכןאמרא

כן'אמה

ס

פ

כן'אמד

כךאמרמ

כן'אמט

2ג

7ג

ברי?ד?אלאו

דבריאלאכןאמרלארבךעקיבאמשתכחיןולאדמובדיןעלחבלל"אא

דבריאלאה

ס

פ

אלאד

ת"דנמשלולמהאלאמ

דברינמשלואלאט

2ג

7ג

וזכוכיתזהבמהתורהו

וזכוכיתזהבכלימהלךלומראלאוזכוכיתבזהבנמשלולמהתורהא

וזכוכיתזהבכלימהלך'לומלו'אמוזכוכיתלזהבנמשלולמהתורהה

..>וזהבכלימה<.>ללומראלאית<....>בזס

פ

וזכוכיתזהבכלימהד

וזכוכיתזהבכלימהלךלומראלאוכזכוכיתכזהבמ

וזכוכיתזהבכלימהזכוכיתובכליזהבבכליתורהט

2ג

7ג

שסרחחכםתלמידליכךתקנהלהןישנשברו?ם?או

שסרחחכםתלמידכךתקנהלהםישנשברואםא

שסרחחכםתלמידכךתקנהלהןישנשברואםה

ח<..>חכם'מ<.>תכך<..ס

פ

משנתושאיבדחכםתלמידאףתקנהלהםישבידוישאםד

שסרחח"תכךתקנהלהםישנשברואםמ

תקנהלויששסרח'חכמי'תלמיכךתקנהלהןיששנשבריןלאחרט

2ג

7ג

במדרשךבךחזורמאירל"אתלמודוולהחזירלחזוריכולו

במדרשךבךחזורמאיר'רלואמרתלמידוולהחזירלחזוריכולא

במדרשךבךחזורמאיר'רלו'אמתלמודוולהחזירלחזוריכולה

שך<....>ב<....>תולהחזירלחזוריכולס

פ

אמרלךעולחזורליהאמרעליהלחזרהואיכולד

למדרשךלךחזורל"אבתורהולעסוקבולחזוריכולמ

מאירלךחזורלו'אמתלמודוולהחזירלחזורהואויכולט

2ג

7ג

כברו

יודעאתהמהיכןלואמראמהאלפיםהלכנוכברא

ידעאתמנןלו'אמאמהאלפייםהלכנוכברה

<..>מנןלו'אאמהאלפיםהולכנוכברס

פ

ידעאתמנןליהאמרשבתתחוםכאןעדלמהליהד

ידעאתמנןל"אאמהאלפיםהלכנוכברמ

יודעאתהמניןלו'אמאמהאלפיםהלכנוכברשבתתחוםכאןעדט

2ג

7ג



04/07/2011 10/26 קהלת רבה פרשה ז פסוק ח

ל"אשבתתחוםכאןעדסוסיבעקבישערתיו

לואמרשבתתחוםכאןעדסוסיבעקבישערתילואמרא

לו'אמשבתתחוםהואכאןועדסוסיבעקבישערתילו'אמה

לו'אשבתתחוםכאןעדוסי<...>בעס

פ

ליה'אמאמהאלפיםהלךשכברסוסימטלפיליהאמרד

ל"אשבתתחוםהואכאןועדסוסיבעקבישערתיל"אמ

ליה'אמסוסשלמצעדיולו'אמט

מאיר'רליה'אמ2ג

7ג

יכילאנאליתל"אבךחזראתוליתחכמתאהדאכלו

יכילאנאליתליאמרבךחוזראתוליתלךאיתחכמתאהדאכלא

יכילאנאלית'אמבךחזראתוליתבךאיתחכמתאהדאכלה

יכילאנאליתלו'אבךחזר<....>ול<...>ת<..>חהדאכלס

פ

בחיליליתליה'אמבךחוזראתוליתבךאיתחכמתאהדאוכלד

יכילאנאליתל"אבךחזוראתוליתבךאיתושבחאחכמתאהדאכלמ

יכילאנאליתליה'אמבךחזראתוליתבךאיתשבחאהדיןכלט

יכיללאליה'אמבךחזור2ג

7ג

הסוסעלרוכבהייתיאחתשפעםלמהל"אלחזורו

הסוסעלרוכבהייתיאחתשפעםלמהל"אלמהל"אלחזורא

הסוסעלרוכבהייתיאחתשפעםלמהלו'אמלחזורה

הסוסעלב<....>חת<...>שלמהליה'אבילחזורס

פ

ומטיילהסוסעלהייתירוכבליהאמרד

הסוסעלרוכבהייתיאחדשפעםלמהל"אלחזורמ

הסוסעלרכובהייתיאחתפעםלו'אמלמהלו'אמט

ועוברהסוסעלרכובהייתישכברגבראא<..>ה2ג

7ג

היההכפוריםויוםשבתהמקדש?ת?בישלמערביכותלאחרבשבתו

היההכפוריםויוםושבתהמקדשביתשלהמערביהכותלאחרבשבתא

הוההכפוריםויוםושבתהמקדשביתשלהמערביכותלאחרבשבתה

היהרים<..>הכ<...>המקדביתשלהמערביכותלאחרבשבתס

פ

שחלהכפוריםביוםהמקדשביתאחוריד

המקדשביתשלמערביכותלאחרבשבתמ

היההכפוריםויוםהיהשבתהיוםואותוהמקדשביתשלהמערביכותלאחרט

שחל<.>הכפורי<..>בי<..>הקדשקודשביתעל2ג

7ג

מפוצצתהקדשים?שי?קדמביתיוצאתקולבתושמעיתהוינאגייזו

מפוצצתהקדשיםקדשימביתיוצאתקולבתושמעיתהוינאגחיןא

מפוצצתהקדשיםקדשימביתואומרתיוצאתקולבתושמעית[מהלךהייתי]הוינאגייזה

ת<..>מפ'הקדשקדשימבית<..>יוצקולבתושמעיתהוינאגייזס

פ

מפוצצתקולבתושמעתיבשבתלהיותד

מפוצצתקדשיםקדשימביתיוצאתקולבתשמעתימ

הקדשיםקדשימביתמפוצצתקולבתושמעתיט

<..>אוקולבתושמעתיבשבתלהיות2ג

7ג

כחימכירשהיהאבויהבןמאלישעחוץשובביםבניםשובו'ואומו

אותימכירשהיהאבויהבןמאלישעחוץלכםואשובהשובביםבניםשובוואומרתא

מכירשהיהאביהבןמאלישעחוץאליכםואשובהשובביםבניםשובוואומרתה

אותימכירשהיהה<..>אבןמאלישעחוץאליכםואשובהשובביםבניםשובוואומרתס

פ

כחייודעשהיהאבויהבןמאלישעחוץאליכםואשובהאלישובושובביםבניםשובוואומרתד

מכירנישהיהאבוייהבןמאלישעחוץשובביםבניםשובוואומרתמ

כחימכירשהיהאביהבןמאלישעחוץשובביםבניםשובוואומרתט

אביהבןמאלישעחוץם?בי?שובבנים<..>ש2ג

7ג
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לעשותבישראלמשעבדיןהיושמדשלבדורועושיןהיוומהביומרדו

לעשותבישראלמשעבדיןהיושמדשלבדורועושיןהיוומהביומרדא

לעשותישראלאתמשעבדיםהיושמדשלבדורועושיןהיוומהביומרדה

לעשות'בישרמשעבדיןהיושמד<..>בדורועושיןהיוומהביומרדס

פ

ביומרדד

לעשותבישראלמשעבדיןהיושמדשלבדורולישראללהםעושההיהומהביומרדמ

לעשותבישראלבהןמשעבדיןהיושמדשלבדורועושההיהמהביומרדט

2ג

7ג

אחתמלאכהעלחייביןשניםשאיןלפיאחתבחבילהנושאיןשניםוהיובשבתמלאכהו

אחתמלאכהעלחייביןשניםשאיןלפיבחבילהנושאיןשניםוהיובשבתמלאכהא

אחתמלאכהעל'חייבישניםשאיןלפיהדאבחבלהנושאיןשניםוהיובשבתמלאכהה

אחתמלאכהעל'חייבשניםשאיןלפיחדאחבילה<..>ושאי<...>והיו<.>בשבמלאכהס

פ

ד

אחתמלאכהעלחייביןשניםשאיןלפיאחתבחבילה'נושאיצבים?ני?והיובשבתמלכהמ

בשבתאחתמלאכהעלחייביןשניםשאיןלפיאחתבחבלהנושאיןשניםוהיובשבתמלאכהט

2ג

7ג

ולאדמובדיןעל)אלאשניםשניםישאואלאלישעלהם'אמו

שניםישאואלאבויהבןאלישעלהםאמרא

אלישעלהן'אמה

..>שם<....>אללהן'אס

פ

ד

שניםשנים(ל)ישאואלאלישעל"אמ

שניםשניםישאואללהן'אווהיהט

2ג

7ג

היהובימרשיתוטובכשהואדבראחריתטובאלא'אמכךלארבךעקיבאכין?ת?משו

א

ה

ס

פ

ד

מ

ט

2ג

7ג

ופורקיןגדולותנושאיןהיולהתחייבכדיאחדאחדאלא(ירושלםמגדוליאבויאהמעשהו

ופורקיןגדולותנשאולהתחייבכדיאחדאחדישאוא

ופורקין'גדולונושאיןהיולהתחייבכדיאחדאחדישאואלאה

....>גדולין<..>נוהיולהתחייבכדיאחדאחדא<..ס

פ

ד

'ופורקיגדולותנושאיםהיולהתחייבכדי[ד](ת)ואח[ד](ת)אחאלאמ

ופורקיןגדולותבחבלותנושאיןוהיואחדאחדאלאט

2ג

7ג

עוברהייתיאחתפעםיפרקוםואלקטנותישאולהם'אמאמות'דלתוךו

עוברהיהאחתפעםיפרקוםואלקטנותישאולהםאמראמותארבעלתוךא

עוברהיהאחתפעםקום[ר]יפואלקטנותישאולהן'אמאמות'דלתוךה

....>פר<..>ואקטנותישאולהן'אמות<...>אך<..ס

פ

ד

עוברהיה'אפעםיפרקוםואלקטנותישאולהם'אמאמות'דלתוךמ

'רעםעברהוהזמןחדיפרוקוואלקטנותשאולהן'אמאמותארבעלתוךט

2ג

7ג
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הכנסתביתאחוריו

הכנסתביתאחוריא

הכנסתביתאחוריה

הכנסתת<..ס

פ

ד

הכנסתביתאחורימ

ביתמןולישמעלו'אמבךחזורמאיר'רלו'אמספראדביאחורימאירט

2ג

7ג

ולרשעהזההפסוקלנערשמקראסופרקולושמעתיו

ולרשעהזההפסוקלנערשמקראסופרקולשמעא

ולרשעהזההפסוקלנערשמקראסופרקולשמעה

....>מק<...>סקולשמעס

פ

ד

ולרשעזהפסוקלנעריםמקראשהיהסופרקולשמעמ

ולרשעלינוקאליהקארידקאלצפראשמעיהלינוקאמקראפסוקאאיספראט

2ג

7ג

אלהיםאמרולאלישעליהמגיבוטליאאלהיםאמרו

אלהיםאמרא

אלהיםאמראלישעולאליהמגיבוטלייאחוקילספרלךמהאלהיםאמרה

ים<..ס

פ

ד

<..>ולאליליהמגיבוטליאאלהיםאמרמ

'וגואלהיםאמרולאלישעליהמשיבתלמידיהוהוה'וגואלהיםאמרט

2ג

'אל'אמולאלישעליהמגיבתלמידאוהוה7ג

ל"אאלהיםאמרולאלישעליהמגיבוטליאליהמחיספראוהוהו

אמראלהיםאמרולאלישעליהמגיבוטליאליהמחיספראוהוהא

'אמאמרולאלישעלרביה'ואממגיבוטלייאליהמחיספראוהוהה

..>ליא<....>ספראה<..>ס

פ

ד

מאיר(בנ)ל"אולאלישעליהמגיבוטליאליהמחיספראוהוהמ

'אמ'וגואלהים'אמולאלישע'אווהואליהמחיוהוהט

2ג

ל"א'אלהי'אמולאלישעאמרוהואליהמחירביהוהוה7ג

לטליאנסביה'אוישאלהיםאמרולאלישעאמראתבגיניאנאחמיו

לטליאנסגיהאומריםישאמרבגיניאתחמיליהא

לטלייאנסביה'אומריוישאלהיםאמרולאלישעאמראתבגיניאתחמיה

ס

פ

ד

לטליאנסביהא"ויליהאמר<..>גיני<.>מןלאומ

'אומהואבגינילאאתחזיליתט

2ג

הואבגינימןליהתמחילא7ג

לוהיהומהיכןדטבריאמדרשיאתליסרלבשריהואהדריהלמשכיהוקרעיהו

לוהיהומהיכןוקרעיהלספראנסביהאומריםוישדטבריאמדרשיאתליסרלבישריהואהדריהלמשכיהועקריהא

לוהיהומהיכןדטברייאמדרשיאתליסרלבישריהואהדריהלמשכיהוקרעיהה

ס

פ

לוהיהומהיכןד

לוהיהומהיכןדטבריימדרשיאתליסרלמשכיהואהדריהלמשכיהוקרעיהמ

לוהיהומאיכןט

הותומה}2ג

לוהיהמהיכן7ג
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חדיהודיוחמאגנוסרבבקעתופשיטיתיבהוהחדאזמנאאמריןהזההדברו

חדיהודיתוחמאגינוסרבבקעתופשיטויתיבשקילהוהחדאזימנאאמרוןהזההדברא

חדיהודיוחמאגינוסרבבקעתופשיטיתיבהוהחדאזמנאאמריןהזההדברה

<....>יהמא<..ס

פ

'אאדםוראהגנוסרבבקעתושונהיושבהיהפעםאמרוהזההמעשהד

יהודיחדוחמאגנוסרבבקעתופשיטיתיב<.>הוחדאזמנאאמריןהזההדברמ

עבריאחדאדםוראהגניסרבבקעתושונהיושבהיהאחתפעםהזההדברט

אחדאדםוראהגינוסרבבקעתבתלמודועסוק[אלישע]הוהאמרו2ג

יהודיוראהגניסרבבקעתושונהיושבהיהאחתפעםאמרוהדבר7ג

לשלוםוירדהבנים[ו](ושלח)האםונטלבשבתלדקלעולהו

לשלוםלווירדהבניםאתושלחהאםאתונטלבשבתלדקלעלהא

לשלוםלווירדהבניםאת[ו](ושלח)האםאתונטלבשבתלדקלעלהה

לשלוםלוס

פ

בשלוםוירדהבניםעלהאםונטלהדקללראשעלהד

לשלוםלווירדהבניםאתושלחהאםאתונטלבשבתלדקלעולהמ

בשלוםוימדהבניםואתהאםאםנטלבשבתלדקלעולהט

לשלוםלווהלךהאםואתהבניםאתונטללדקלעלה2ג

בשלוםוירדהבניםמעלהאםונטלבשבתלדקלעלה7ג

?ר/ד?אחיהודיראהאחרלשבתהלךו

אחרשאדםוראהשבתלאחרוהלךא

אחריהודיראהשבתלאחרוהלךה

..>ס

פ

אחדאדםראהשבתובמוצאיד

אחריהודיראהשבתלאחרוהלךמ

עלהלבנוהזקן'אמעמובנווהיהאחדזקןראהימיםלאחרלווהלךט

'וג2ג

יהודיראהשבתלאחרלווהלך7ג

ולקחלדקלעולהו

כןעשהא

ולקחלדקלעולהה

ס

פ

ונטלהדקללראשעלהד

ונטללדקלשעלהמ

הבניםעלהאםומצאעלהגוזליםשלשהשניםליוהורידלשובךבניט

2ג

הדקללראשעלה7ג

והכישונחשמצאווכשירדהאםושלחהבניםו

והכישונחשמצאווכשירדא

והכישונחשמצאווכשירדכתורההאםאת[והניח](ושלח)הבניםאתה

..>אתושלחבנים<.ס

פ

והכישווירדהאםאתושלחהבניםד

והשיכונחשמצאווכשירדכתורההבניםושלחהאםמ

ומתנפלבירידתוהבניםאתולקחהאםאתוהניחט

2ג

הכישויורד[וכשהוא](והכ)הבניםונטלהאםאתושילח7ג

ואתהאםאתתשלחשלח'אמ'הכת'ואמבלבואלישעתמהומתו

'הכתיאמרא

ואתהאםאתתשלחשלח'אומ'הכתו'ואמבלבואלישעתמה?ומת?ה

<..>בלבו<.>ליש<.ס

פ

ואתהאםאתתשלחשלחכתיבאמרומתנחשד

ואתהאםאתתשלחשלחאמר'הכתו'ואמבלבואלישעתמהומתמ

בהן'שכתומצותשתיקייםזה'אמכןאביהבןאלישעכשראהט

2ג

'וגהאםאתתשלחשלח'כת'אמומתנחש7ג
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טובההיאהיכןימיםוהארכתלךייטבלמעןלךתקחהבניםו

טובההיאהיכןימיםוהארכתלךייטבלמעןא

טובההואהיכןימיםוהארכתלךייטבלמעןלךתקחהבניםה

ובה<.....>יימען<...>תקחס

פ

טובוהיכןימיםוהארכתלךייטבלמעןלךתקחהבניםד

ימיםוהארכתלךייטבלמעןלךתקחהבניםמ

טובותיואיכןהקןושלוחהאבכבודימיםוהארכתלךייטבלמעןט

2ג

טובתוהואאיכן7ג

זהשלימיואריכותוהיכןזהשלו

זהשלימים'ואריכוזהשלא

זהשלימיםואריכותזהשלה

<...>שלז<..>ואריכותשלזהס

פ

זהשלימיואריכותוהיכןזהשלד

כמדומהזהשלימיו()קצרותוהיכןזהשלימיםאריכותהיכןמ

זהשלימיואריכותוהיכןזהשלט

2ג

שלזה[ו](ם)ימיאריכותהןיכן<.>ושלזה7ג

ידעולאו

ידעהוהולאא

ידעולאה

ס

פ

ידעולאד

ידעולאלצדיקיםטובשכרמתןואיןהשמיםמןתורהשאיןאנימ

שאיןיודעהיהלאוהואט

2ג

יודעהיהא?ל?ו7ג

ייטבלמעןיעקב'רשדרשהו

דאמראידיבריעקב'דרא

ייטבלמעןבציבוראיעקב'רשדרשאה

ייטבלמעןס

פ

ייטבלמעןבציבוראעקיבא'רשדרשהד

ייטבלמעןבצבוראמתיאבריעקב'דרדרשהאמ

ייטבלמעןבציפורייעקב'רדרששכןהזהבעולםמצותשלשכרןמתןט

2ג

ייטבלמעןבציבוראברתיהבריעקב'רשדרשה7ג

'אווישארוךשכלולעולםימיםוהארכתטובשכלובעולםלךו

'אומריוישארוךשכלולעולםא

'אומריוישארוךשכלולעולםימיםוהארכתטובשכולו(הזה)בעולםלךה

..>לךס

פ

שראהידיעלא"ויארוךשכלולעולםימיםוהארכתטובשכולובעולםלךד

ארוךשכולולעולםימיםוהארכתטובשכולובעולםלךמ

שראהידיעל'אווישארוךשכולובעולםימיםוהארכתלךט

2ג

שראהידיעל'אומוישארוךשכולו'בעוימיםוהארכתשכולו'בעולך7ג

שותתראההנחתוםיהודה'רשללשונוו

שותתראההנחתוםיהודה'רשללשונוא

שותתראההנחתוםיהודה'רשללשונוה

ס

פ

נתוןהנחתוםיהודה'רשללשונוד

מ

נותןשהיההרשעהיוןמלכותאותוכשהרגההשמדבימיהנחתוםיהודה'רשללשונוט

2ג

הנחתום'יהו'שלרלשונו7ג



04/07/2011 15/26 קהלת רבה פרשה ז פסוק ח

תורהדברימוציאוהיהימיוכלבתורהשיגעהלשוןזה'אמהכלבבפיו

תורהדברימוציאשהיההלשוןוזהימיוכלבתורהשיגעהלשוןזהאמרהכלבבפיא

תורהדברימוציאשהיההלשוןוזהימיוכלבתורהשייגעהלשוןזה'אמהכלבבפיה

<..>דבריציא<....>שיגען<..>זה'אב<..ס

פ

ימיוכלבתורהשיגעהלשוןמה'אמהכלבבפיד

מ

נאותמרגליותמפיקשהיההלשוןזה'אמהכלבבפיט

2ג

'תודברימבארשהיההלשוןוזהימיוכל'בתושיגעהלשוןזה'אמהכלב<.>בפ7ג

לידומיכךכתקנןו

דומהכךכתקנןא

דומהכךכתקנןה

ס

פ

לאכןאם'אמוכמהכמהאחתעלבתורהויגעיודעשאינולשוןכךד

מ

שאיןדומההכלבבפיעפרילחךט

2ג

דומההכלבבפינתוןכתקנן7ג

טובשכרמתןשילוםואיןהמתיםתחיתשאיןו

טובשכרשלוםואיןהמתיםתחייתשאיןא

טובשכרמתןשילוםואיןהמתיםתחייתשאיןה

טובשכרמתןשילום<..>וס

פ

המתיםתחייתולאלצדיקיםשכרמתןד

מ

יצאמידהמתיםתחייתואיןשכרמתןט

2ג

הבא'לעושכרמתןואיןהמתיםתחייתשאין7ג

ז"עאצלעברהממנימעוברתאמיכשהיתה'אווישו

ז"עאצלעברהמעוברתאמוכשהיתהאומריםוישא

ז"עאצלעברהאותומעוברתאמוכשהיתה'אומוישה

'עאצלעברה<....>אומוישס

פ

עבודהבתיעלעברהבומעוברתאמושכשהיתהידיעלאומריןוישד

ז"עלפניעברהממנונעברהעמושהיתהבשעהא"וימ

ז"עאצלעברהמעוברתאמוכשהיתה'אווישרעהלתרבותט

עבודהבתיאצלעוברתהיתהמינקתו'אוויש2ג

א"עביתאצלעברהבומעוברתאמוכשהיתה'אומויש7ג

שנתנועדעצמהלהציליכלהולאהמיןמאותווהריחהו

שנתנועדעצמהלסבוליכלהולאיכלהולאהמיןמאותווהריחהא

שנתנועדעצמהלסבוליכלהולאהמיןמאותווהריחהה

שנתנועדצמה<...>ן<...>מאה<.>והריזרהס

פ

ונתנווהריחהזרהד

שנתנועדלסבוליכולההיתהולאטמאיןתבשילי'והריחמ

שנתנועדעצמהאתלסבוליכלהולאטמאמדברוהריחהט

ונתנוושאלהחזירבשרריחוהריחהזרה2ג

שנתנועדעצמהלסבוליכלתולאהמיןמאותווהריחה7ג

כחכינהה?ס?בכריבהמפעפעהמיןאותווהיהואכלהלהו

חכינהחבירהשלבכריסהבהמפעפעהמיןאותווהיהואכלהלהא

כארס'פי]חכינהשלככריסהמפעפעהמיןאותווהיהואכלהלהה

חנינהשלככריסהבה<..>ן<....>אוהיהואכלהלהס

פ

חכינהשלכבכריסהבכריסהמפעפעוהיהואכלההמיןמאותולהד

במעיהמפעפעוהיהואכלהממנולהמ

נחשכמובמעיהמפעפעוהיהואכלהלהט

בומחלחלוהיהכלה<..>לה2ג

שלחכינאכאריסהבמעיהמפעפעוהיהואכלהלה7ג
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אםלטובאםהריחאחרהולךוהכלו

לטובאםהריחאחרהולךוהכלא

לטובאםהריחאחרהולךוהכל[בלעזְכֵלייןנחששלה

.>לטו<....>האחרהולךוהכלס

פ

ד

מ

ט

{עולמושיצאשעהעד2ג

7ג

לרעאםלטובו

לרעאםא

לרעואםה

<.>לרם<.ס

פ

ד

אמרהריגתובשעתהכלבבפיראההנחתוםיהודה'רשללשונוא"וימ

ט

2ג

7ג

ו

א

ה

ס

פ

ד

שכרןמתןשאיןאניכמדומהבשוקעפרילחךועכשיוכנתינתןכתקנןדבריםמוצאשהיהפהמ

ט

2ג

7ג

ו

א

ה

ס

פ

אלישעחלהימיםלאחרד

אלישעחלהימיםלאחרהשמיםמןתורהואיןהמתיםתחייתואיןלבואלעתידצדיקיםשלמ

אלישעחלהימיםלאחרט

<....>חלימים2ג

7ג

אתאכן?ת?ומסהואחולהרבךאלישעמאיר'לרליהאמריןו

אתאומסתכןהואחולהרבךאלישעמאיר'לרליהאמריןא

אתאומסתכןחולההוארבךאלישעמאיר'לרליהאמריןה

אתאן<..>ו<...>אלישמאיר'לרליהאמריןס

פ

אזלחולהאלישעמאיר'לר'אמריאתוןאבויהבןד

אתא'ומסתכהואחולהרבךאלישעמ"לרליהואמריאתואבוייהבןמ

ואזלקםחולהרבךאלישעמאיר'לר'ואמהלכואביהבןט

מאיר2ג

לעילכדאיתהבאישאלישעמאיר'לראמרין7ג

לגביהו

לגביהא

לגביהה

לגביהס

פ

לגביהד

לגביהמ

לגביהט

<....>מקאממאיעת<..>ולא<....>מ<..>ליה'אממתענחדקאחזיהלבקרו2ג

7ג
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כדוןמקבליןומיל"אבךחזראתליתכדוןעדל"או

כדוןמקבליןומיליהאמרבךחזראתליתכדוןעדליהאמרא

כדוןמקבלוןומיליה'אמבךחזראתליתכדוןעדליה'אמה

כדוןן<..>מקומיה<....>ב<..>אתליתכדוןעד<..>'אס

פ

מקבליןכדוןועדליה'אמבךחזורליה'אמד

(ך)יתימקבליכאןעדמאירל"אבךחזור'רל"אמ

לימקבליןאחזורואםליה'אמבךחזראתליתהכאעדליה'אמט

2ג

7ג

מקבליןנפששלדכדוכהעדדכאעדאנושתשב'כתכן?א?ולל"או

מקבליןנפששלדכדוכאעדדכאעדאנושתשבכתיבכןולאא

מקבליןנפששלדכדוכהעד'אפידכאעדאנושתשב'כתיולאליה'אמה

מקבליןנפששל<..>עדאפילו<..>דעדאנושתשב'ת<.>ולאלו'אס

פ

נפששלדכדוכהעדדכאעדאנושתשב'כתיולאל"אד

נפששלדכדוכאעדאנושתשב'כתיהכיולאול"אמ

נפששלדיכדוכהעדדכאעדאנושתשבכתובכךולאליה'אמט

2ג

7ג

מאיר'רשמחומתונסתלקאלישעבכהו

מאיר'רשמחומתאלישעבכהא

שמחומתונסתלקאלישעבכהה

..>מ'רשמחמת<...>ונסאלישעבכהאותוס

פ

מאיר'רוהיהומתאבויהבןאלישעבכהשעהבאותהד

מ"רשמחדמעותעיניו[גו]()זלשעהבאותהמ

מאיר'רשמחמידנשמתוונסתלקהאביהבןאלישעבכהשעהבאותהט

2ג

7ג

מאיר'רל"א'רנסתלקתשובהמתוךלידומה'ואמו

מאיר'לרל"א'רנסתלקתשובהשמתוךלידומהואמרא

מאיר'רליה'אמ'רנסתלקתשובהשמתוךלידומה'ואמה

.>מאי'לרליהאמרירבינסתלקתשובהתוך<..>מה<....ס

פ

'רנסתלקתשובהשמתוךדומה'ואושמחד

העולםמן'רנסתלקתשובהשמתוךאניכמדומה'ואממ

נסתלקתשובהשמתוךדומה'אמגדולהשמחהט

2ג

7ג

אמראתמהרבךאואבוךבעיאתמאןעלמאבההואאמריןאיןו

אמראתמהרבךאבוךבעיאתמאןעלמאבההואלךאמריןאיתא

'אמאתמהרבךאואבוךאובעיאתמאןעלמאבההיאלךאמריןאןה

..>מה<..>ראו<..>אבבעיאתמאןעלמאבההוא<.>לאמרין<..ס

פ

ד

מ

ט

2ג

7ג

ולאל"אלךושמעיןליהאמריןרביכןובתראבאקדמאילהון'אמו

ולאלואמרלךושמעיןליהאמרין'רביכןובתראבאקדמוילוןא

ולאלון'אמליהושמעיןליהאמרין'רכןובתראבאקדמילון'אמלהוןה

....>אמרביכןובתראבאקדמיין<.....>הו<.ס

פ

ד

מ

ט

2ג

7ג
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בןאלישעמציליןהספרעםהספרתיקמציליןתנינןכןו

בןאלישעמציליןכךהתפיליןעםהתפיליןותיקהספרעםהספרתיקמציליןתנינןכןא

בןאלישעמציליןכךהתפיליןעםתפיליןותיקהספרעםהספרתיקמציליןתנינןכןה

בןלישע<.....>הספעםהספרתיקלין<..ס

פ

ד

מ

ט

2ג

7ג

באשתאיקידקבריההוהדאיתקברבתרבריהבדילואבאתורתובזכותאבויהו

באשתאיקידקבריההוהדאתקברבתרתורתובזכותאבויהא

באשתאיקידקיבריההוהדאתקברבתרתורתובזכותיה[ו]אבה

..>בא<...>הו<..>ויה<.>אס

פ

לשרוףהאורבאתהשקברוהווכיוןד

לשרוףהשמיםמןאשיצאהשנקברכיוןמ

ללחוךאשירדהשנקברכיוןט

2ג

7ג

סליקותנניהבנוראיקידדרבךקבריההאמאיר'לראמריןו

סליקותנניהבנוראיקידדרבךקבריההאמאיר'לרליהאמריןא

סליקותנניהדנוראיקידדרבךקבריההאמאיר'לרליהאמריןה

..ס

פ

נשרףרבךקברמאיר'לרליה'אמריאתוןקברואתד

()נשרףרבךשלקברומ"לרליהואמריאתוקברואתמ

נשרףרבךקברמאיר'לרלוואמרוהלכוקברואתט

2ג

7ג

הלילהליני'ואמעליהגולתיהפרסמתמןנפקו

הלילהליניעליהואמרגולתיהפרסתמןתפקא

הלילהליני'ואמעליהגולתיהפרסתמןנפקה

<....>עה<..ס

פ

הלילהלינילה'אמעליהטליתוופרשיצאד

והיההלילהליני'ואמובכהעליוטלתו'ופיהלךמ

הלילהלינילה'אמהקברעלטליתוופירסהלךכןששמעכיוןט

2ג

7ג

בבקרוהיהללילהשדומההזהבעולםו

בבקרוהיהללילהשדומההזהבעולםא

בבקרוהיהללילהשדומההזהבעולםה

ס

פ

יגאלטוביגאלךאםבבקרוהיהלילהשכלוהזהבעולםד

בבוקרוהיהללילהשדומהז"בעההלילהליני'וגובבוקרמ

בבקרוהיהללילהדומהשהואהזהבעולםט

2ג

7ג

יהיהערבלעתוהיה'שנלבקרשדומההבאהעולםזהו

יהיהערבלעתוהיה'שנאלבקרשדומההבאהעולםזהא

יהיהערבלעתוהיה'שנאלבקרשדומההבאהעולםהואהבקרזהה

<...>שדומהבא'העוס

פ

טובשכלובעולםבבקרוהיהד

לבוקרשדומהב"העהזהמ

והיהערבלעתביה'דכתיהעולםזהט

2ג

7ג
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לאואםלכלי"יטוב'שנה"הבזהיגאלטוביגאלךאםאורו

לאואםלכל'ייטוב'שנאה"הבזהיגאלטוביגאלךאםאורא

לאואםלכל'ייטוב'שנאה"הבזהיגאלטוביגאלךאםאורה

<....>ה<.>זיגאלטובס

פ

לאואםלכל'ייטוב'שנה"הקבזהיגאלטוביגאלךאםד

לכל'ייטובבו'שנאה"הבזהיגאלטוביגאלךאםמ

לאואםלכל'ייטובטובשנקראה"הבזהטוביגאלךאם'וגובקרט

2ג

7ג

ליהודעכתהבקרעדשכביי"יחיאנכיוגאלתיךלגאלךיחפוץו

ליודמכתהבקרעדשכבי'ייחיאנכיוגאלתיךלגאלךיחפוץא

ליהודמכתהבקרעדשכבי'ייחיאנכיוגאלתיךלגאלךיחפוץה

..>שכביי"יחיס

פ

ליהאמרוןלהודמכתהבקרעדשכבי'ייחיאנכיוגאלתיךלגאלךיחפץד

ליהאמרוליהודמיךוחבורתיאניהבוקרעדשכבי'ייחיאנכיוגאלתיךמ

ליה'אמלהודמכההבקרעדשכבי'ייחיאנכיוגאלתיךט

2ג

ליהאמריןלהודמכת7ג

ו

א

ה

ס

פ

רבךאואבוךבעיאתמהלךאמריןאיןדאתילעלמא'רד

לרבךאולאביךבעיאתלמאןלךאמריאינוןדאתילעלמאמ"לרמ

לרבךאולאבוךבעיאתלמאןלךאומריןאיןעלמאבההואמאיר'לרט

2ג

לרבךאווך<.>לא<..>באאת<..>למ(בההוא)לךאמריןאיןעלמאבההואמאיר'לר7ג

ו

א

ה

ס

פ

ליהאמריןרביכןובתראבאאמרתימרמהד

לרביולבסוףבקמאלאבאלהוןאומרמ

ליהאמרולרביכךואחרקודםלאבאאמראנא'אמט

2ג

ליהאמריןאבא'אמאנאכןובתרקודמיילרבי'אמאנא'אמ'להואמרתמה7ג

ו

א

ה

ס

פ

תיקמציליןהיאמתניתאולאולהון'אמאינוןלך'ושמעיד

תיקהשריפהמידמציליןתנינןמתניתא<.>להון(לך)אמראיהוהדרלךושמעיןמ

תיקמציליןהיאמתניתאולאולהון'אמלךושומעיןט

2ג

תיקמציליןתנינןכןולאלהון'אמלךושמעין7ג

ו

א

ה

ס

פ

מציליןהתפליןעםהתפליןותיקהספרעםהספרד

מציליןוכןהתפיליןעםהתפיליןתיקמציליןוכןמעותבתוכושישפ"אעהספרעםהספרמ

מציליןהתפיליןעםהתפיליןותיקהספרעםהספרט

2ג

ומציליןהתפליןעםשלתפליןותיקהספרעםהספר7ג
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לפניצדקהתובעותבנותיובאוימיםלאחרו

לפניצדקהתובעותבנותיובאוימיםלאחרא

לפניצדקהלתבועבנותיובאוימיםלאחרה

..>לפדקה<.ס

פ

אצלצדקהותובעותבנותיובאולסוףתורתובזכותאלישעד

לפניוצדקהתובעותבנותיובאוימיםלאחרבריהבדילואבאתורתובשבילאבוייהבןאלישעמ

אצלבנותיובאולימיםתורתובשבילאביהבןאלישעט

2ג

לפניבנותיובאוימיםאחרתורתובזכותאבויהבןאלישע7ג

אתםמישלבנותיולהם'אמ'רו

לואמרואתםמישלבנותיולהן['](ה)אמ'רא

אתםמישלבנותיולהן'אמ'רה

<....>ות?בנ?ן<..>'א<..ס

פ

רבנוד

אתםמישלבנותיולהן'אממ

אתםמישלבנותיולהן'אמצדקהלתבוע'רט

2ג

אתםמיבנותלהן'אמפרנסנו'רלואמרו'ר7ג

יהיאל'אמאבויהבןאלישעשלבנותיוליהאמרוו

יהיאללואמראבויהבןאלישעשלבנותלואמרומישלבנותיוא

יהיאל'אמאביהבןאלישעבנותלואמרוה

יהיאל'אאנן?ה?אבויס

פ

יהיאלאמרד

יהיאל'אמאבוייהבןאלישעשלבנותיולואמרומ

יהיאלעליווקראאנואלישעשלבנותיולו'אמט

2ג

יהיאללהן'אמאבויהבןשלאלישעבנותיולואמרו7ג

במהאלאתסתכלאל'רל"אליתומיוחונןיהיואלחסדמושךלוו

במהאלאבקנקןתסתכלאל'רלואמרוליתומיוחונןיהיאלחסדמושךלוא

במהאלאבקנקןתסתכלאל'רלואמרוליתומיוחונןיהיואלחסדמושךלוה

במהאלאבקנקןתסתכלאל<..>מושךלוס

פ

רביאמריןליתומיוחונןיהיואלחסדמושךלוד

במהאלאבקנקןתסתכלאלאמרוליתומיוחונןיהיואלחסדמושךלומ

במהאלאבקנקןתסתכלאללו'אמליתומיוחונןיהיואלחסדמושךלוט

2ג

במהאלאבקנקןתסתכלאל'רלואמרוחסדמושךלו7ג

מידבתורתואלאבאלישעתסתכלאלבתוכושישו

מידבתורתואלאבאלישעתסתכלאלבתוכושישא

מידבתוכושישה

מידו<....>ס

פ

שעהבאותהלאוריתיהאסתכלבעובדוהיתסתכללאד

מידבתורתואלאאבוייהבןבאלישעתסתכלאלבושישמ

שעהבאותהבתורתואלאברשעותותסתכלאלבושישט

2ג

השמיםמןאשירדהמידבתורתואלאבמעשיותסתכלאלבושיש7ג

דבריםוהלאשיתפרנסועליהןוגזר'רבכהו

דבריםוהלאשיתפרנסועליהןוגזר'רבכהא

'דבריוהלאשיתפרנסועליהןוגזר'רבכהה

....>עוגזר'רבכהס

פ

'אמשיתפרנסועליהםוגזררביבכהד

'ואמצדקהחיוימיכלשיתפרנסועליהםוגזרמ"רבכהמ

'ואמ'רבכהט

2ג

'ואמ'רבכההמדרשביתספסליולחכה7ג
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בכבודבנותיונתפרנסושמיםלשםתורתוהיתהשלאאבויהבןאלישעומהו"קו

לכבודבנותיותתפרנסואלישעומהוחומרקלא

לכבודבנותיוונתפרנסושמיםלשוםתורתוהיהשלאאביהבןאלישעומהוחומרקלה

<....>תהיתה<..>בןשע<..>אמה<.ס

פ

העמידכךשמיםלשוםתורתוהיתהשלאמימהד

כךבהשנתגנהזהומהמ

העמידכךשמיםלשםתורתוהיתהשלאזהאםומהט

2ג

כךשמיםלשםתורתו?תה?הישלאזהומה7ג

וכמהכמהאחתעלשמיםלשםשתורתומיתורתוו

וכמהכמהאחתעלשמיםלשוםשתורתומיתורתוא

וכמהכמהאחתעלשמיםלשוםשתורתומיתורתוה

...>עשמיםום<..>שתורתומיס

פ

וכמהכמהאחתעלשמיםלשוםשתורתומיד

ו"עאכבההמתנאהמ

ונתפרנסו'רעליהןגזרשעהבאותהוכמהכמהאחתעלשמיםלשםשתורתומיט

2ג

ופרנסו'רוגזר'וכמ'כמ'אחעלשמיםלשםשתורתומי7ג

ו

א

ה

ס

פ

ד

בחכמהמישראל'אעלננעלתעזרההיתהשלאאבוייהבןאלישעעלעליו'אממ

ט

2ג

בנותיו7ג

ו

א

ה

ס

פ

ד

המדרשבביתאוהגזיתבלשכתתורהבדברידורששהיהוכיוןאבוייהבןכאלישעובגדולהובתורהמ

ט

2ג

7ג

ו

א

ה

ס

פ

ד

וכןראשועל'נושקיולבסוףלדבריוין[שיב](ביש)ומקרגליהםעל'עומדיהתלמידיםכלהיוטבריהשלמ

ט

2ג

7ג

גביאתאפרסיחדרוחארךטובו

גביאתאפרסיחדרוחמגבהרוחארךטובא

גביאתאפרסיחדרוחמגבהאפיםארךטובה

<..>י<..>פחדרוחמגבהרוחֶאֶרךוב<.ס

גביאתאפרסחדמראשיתודבראחריתטוב}פ

גביאתאפרסיחדרוחארךטובד

גביאתאפרסיחדרוחמגבהרוחארךטובבהנכנסשהיהומדינהעירכלמ

קמיאתאפרסחדרוחמגבהרוחארךטובט

2ג

7ג
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דהואיימרמאןל"א'אאמורל"אאוריאאלפניל"ארבו

דהואיימרמןליהאמרף"אלאמורליהאמראוריתאאלפניליהאמר'רא

דהואדיימרמןליה'אמף"אלאמורליה'אמאורייאאלפיניליה'אמרבה

<..>דה<...>ו<.>אליה'אאוריאאלפניס

דהוא'אממאןל"אאלףאמורל"אאוריתאאלפניל"ארבפ

דהואדיימרמאןל"אאלףאמורליה'אמאוריאאלפניליה'אמרבד

ההואדיימרמאןל"אף"אלאמורל"אאורייתאאלפניל"ארבמ

דהואלי'אממאןליה'אמף"אלאמורליה'אמתורהלמדניליה'אמרבט

2ג

7ג

'בדהואיימרמאןל"א'באמורל"אכןאנןדאמרין'או

ת"בידהואיימרמןליהאמרת"ביאמורליהאמרף"אלא

ת"בידהואאמורמןליה'אמת"ביאמורכןדאינויאמרוף"אלה

<..>ביתאמורכןדאינויאמרוןאלףס

ת"בידהואאמרמאןל"את"ביל"אאלףפ

ת"בידהוא'אממאןל"את"ביאמורכןדאינוימרוןאלףד

ת"בידההואאמרמאןל"את"ביאמורכןדאינוןיאמרוןף"אלמ

ביתדהואלי'אמ[<.>מא]בית'אמליה'אמף"אלט

2ג

7ג

ל"אשמואללגביאזלבנזיפהוהוציאובוגערו

ליהאמרוהוא'רכדאמרכןליהואמרשמואללגביאזלבנזיפהוהוציאוביהגערא

ליה'אמשמואללגביהאזלבנזיפהוהוציאוביהגערה

לו'אשמואללגביאזלבנזיפההוציאו<....>געס

ל"אשמואללגביאזלבנזיפהוהוציאובוגערפ

ליהאמרשמואללגביאזלבנזיפהוהוציאובוגערד

ל"אשמואללגביהאזל'בנזיפוהוציאובוגערמ

ליה'אמשמואלגביאזלבנזיפהוהוציאובוגערט

2ג

7ג

יימרמאןל"א'אאמור(ר<..>אמ)ל"אאוריאאלפניו

'לרדאמרכמאא

יימרמאןליה'אמף"אלאמירליה'אמאורייאאלפניה

דיימרמןל"אאלףור<......>אלס

יימרמאןל"אף"אלאמורל"אאוריתאאלפניפ

דיימרמאןליהאמראלףאמורליהאמראוריאאלפניד

דימרמאןל"אף"אלאמורל"אאורייתאאלפנימ

'דאמהואמאןליה'אמף"אלאמורליה'אמתורהלמדניט

2ג

7ג

מיה?ר/ו?צ'בדהואיימרמאןל"א'באמורל"א'אדהואו

צרמיהא

צרמיהת"בידהוא'אממןליה'אמת"ביאמירליה'אמף"אלדהואה

צרמיהביתדהואדיימרמןליה<..>ליה'אאלףדהואס

טרמיהביתדהואיימרמאןל"אביתאמוראלףדהואפ

צרמיהת"בידהוא'אממאןליה'אמת"ביאמורליה'אמאלףדהואד

חייהצרביתדהואאמרמאןל"את"ביאמורל"אף"אלדההואמ

צרביתדהואיימרומאןליה'אמביתאמורליה'אמאלףדהואליט

2ג

7ג

ל"אאודנךדהואמאןשמואלל"אאודניאודני'ואמוצווחבאודניהו

אמראודנךדהואיימרמאןליהאמראודניאודניואמרוצווחבאדניהא

'אמאודנךדהוא'אממאןשמואלליה'אמאודניאודני'ואמוצווחבאודניהה

'אאודנךדהיא'אמאןשמואלליה'אודני<.>אודני<..>וצבאודניהס

ל"אאודנךדהואיימרמאןשמואלל"אאודניאודני'אמבאודניהפ

אמראודניךדהוא'אממאןשמואלליה'אמאודניאודני'ואמבאודניהד

ל"אאדנךדהואאמרמאןל"אאודניאודני'ואמוצווחבאודניהמ

'אמאוזןדהואלך'אממאןליה'אמאודניאדניליה'אמבאודניהט

2ג

7ג
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דהאיידעיןעלמאכוליהכאאוףל"אאדנידהואעלמאכוליו

דהואידעיןעלמאכוליהכאאוףליהאמראודנידהואידעיעלמאכוליליהא

דהואידעיןעלמאכוליהכאאוףליה'אמאודנישהואידעיןעלמאכוליליהה

..>דהידעין'עלמכוליהכאאוףליה'אאודני<.>דהיידעיןלמא<...>כליהס

דהיאידעין'עלמוכולישמואלל"אאודנידהואידעין'עלמכוליפ

דהואידעיןעלמאכוליהכאאוףליה'אמאודנידהואידעיןעלמאכוליליהד

ידעיןעלמאכוליהכאאוףל"אאודניהדהואידעיןעלמאכולימ

דהואידעיןעמאכלהכאאףליה'אמאוזןדהיאידעיןעמאכלליהט

2ג

7ג

הויעלויוקבילהפרסימישנשתק'בוהאי'או

הויעלויוקבילהפרסינשתתקמידת"ביוהואף"אלא

הויעלויוקבלהפרסינשתתקמידת"ביודהואף"אלה

..>עלויוקבילהפרסינשתתקמידביתודהאף<..ס

מראשיתודבראחריתטובהויעלויוקבלהפרסנשתתקמידביתוהיאאלףפ

מגבהרוחארךטובהויעלויוקבלהפרסינשתתקמידת"ביודהואאלףד

הויעילויהוקבילהפרסינשתתקמידף"אלוהואת"ביאומ

אמרוביתודהואאלףט

2ג

7ג

אלולירבעליושהקפידמהקפדההפרסיעםשמואלשהאריךהאריכההיאטובהו

אלולי'רשהקפידמהקפדההפרסיעםשמואלהארכתטובהא

שאילולי](כןולא)רבעליושהקפידמהקפדההפרסיאתשמואלשהאריךהאריכאטובאה

..>אירב<..>עלשהקפידמהקפדההפרסיעםשמואלהאריך<.>האריכה<.>ב<..ס

אלולירבעליושהקפידמההקפדההפרסעםשמואלשהאריךההארכההיאטובפ

אילולירבעליהשהקפיד'מהקפדהפרסיעםשמואלשהאריךהאריכההיאטובהרוחד

אילולירבעליושהקפידמהקפידההפרסיעםשמואלשהאריךהאריכאהיאטובהמ

שאלולירבעליושהקפידמהקפדההפרסיעםשמואלשהאריךהארכהטובהט

2ג

7ג

עקילסועודרוחמגבהרוחארךטובעליווקראלסיאורוהפרסיחזרכןו

עקילסועודרוחמגבהרוחארךטובעליווקראולסורוהפרסיחזרכןא

עקילסועודרוחמגבה[אפים](רוח)ארךטובעליווקראלסורוהפרסיחזר[כןה

לס<....>מגבהרוחארךטובעליווקראלסיאורוסי<..>זר<...ס

{רוחמגבהאפיםארךטובעליווקראלסורוהפרסחזרכןפ

עקילסועודרוחארךטובעליווקראלסיאורוהפרסיחזרכןד

(נ)עקילאסועודרוחמגבהרוחארךטובעליווקראלסיאורוהפרסיחזרכןמ

אנקלוסלסורוחוזרהיהכןט

2ג

7ג

הגראתה"הבשחבבחיבהל"?א?ואליעזר'לרשאלהגרו

לתתהגראתשחבבחבההרילוואמראליעזר'לרשאלהגרא

הגראתה"הבשחיבבחיבההרילו'ואמאליעזר'לרשאלהגרה

..>אתה"הקב<..>ש<.>חיבהרילו'וא'אליע'לרל<....>ס

פ

הגראתה"הקבשחיבבחיבההרילו'ואמאליעזר'לרשאלהגרד

הגראת<.'>הבשחבבחבההריל"ואאליעזר'לרעאלהגרמ

הגריםאתה"הבשחיבבחבההיאכמהלו'אמאליעזר'ראתשאלהגרט

2ג

7ג

ושמלהלחםלולתתגרואוהב'שנבלבדושמלהבלחםו

ושמלהלחםלתתגרואוהב'שנאבלבדושמלהלחםלוא

ושמלהלחםלולתתגרואהב'שנאבלבדושמלהבלחםה

<..>ם<..>לו<.>לתגרואהב'שנלבד<.ס

פ

ושמלהלחםלולתתגרואוהב'שנבלבדושמלהבלחםד

ושמלהלחםלולתתגרואוהב'שנאלבדושמלהבלחםמ

דברולאושמלהלחםושמלהלחםלולתתגרואהב'דכתיט

2ג

7ג
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לאעבדי'ואפיליאיתפסיוניןוכמהטווסיןכמהו

לאעבדיעל'ואפיליהאיתפסיוניןוכמהטווזיןכמהא

עבדיעל'ואפיליאיתפסיוניןוכמהטווסיןכמהה

<..>אפילו<..>לית<.....>טווס

פ

לאעבדיעלואפילוליאיתפסיוניןוכמהטווסיןכמהד

לאעבדיעל'ואפיליאיתפסיוניןכמהטווסיכמהמ

לאעבדיעלאפלוליאיתפיסייניןכמהליישויסין[ט]סכמהאניוהריאחרט

2ג

7ג

מתחלהאבינויעקבבושבקשדברבעיניךהיאקלהוכיל"אעליהוןמשגחיןו

תחלהאבינויעקבשביקשדברבעיניךהיאקלהכיליהאמרעליהוןמשגחיןא

אבינויעקבבושביקשדברבעיניךהיאקלהוכילו'אמעליהוןמשגיחיןה

....>בי<...>הון<..>גחין<.>מס

פ

מתחלהיעקבאבינובושבקשדברבעיניךהיאקלהוכיליה'אמעליהוןמשגיחיןד

'אבייעקבבהשנתחבטדברבעיניךהיאקלהוכיל"אעליהוןמשגיחיןמ

בנזיפהוהוציאובוגערעילוימשגחיןט

2ג

7ג

ושאליהושע'רלגביאתאללבושובגדלאכוללחםליונתןו

ושאליהושע'דרלגביהאתאהואקלדברללבושובגדלאכוללחםליונתן'שנאא

ושאליהושע'רלגביהאתאהואקלדברללבושובגדלאכוללחםליונתן'שנאה

..>ע<..ס

פ

ושאליהושע'רלגביאתאהואקלדברללבושובגדלאכללחםליונתן'שנד

ושאליהודה'דרלגביהאתאהואקלדברללבושובגדלאכוללחםליונתן'שנאמ

'אמיהושע'דרלגביהאתאט

2ג

7ג

כךליהו

כךליהא

כךליהה

ס

פ

כךליהד

כךלימ

כמהושמלהלחםלולתתגרואוהבהגריםאתה"הבשחיבבהאהבהזאתמהלוט

2ג

7ג

ל"או

ל"אא

'אמה

ס

פ

'אמד

ל"אמ

עילוימשגחיןלאעבדיעלאני'אפיליאיתפיסוייניןכמהליאיתטווסיןט

2ג

7ג

בגדהפניםלחםזהלחםלכהונהמבנותיוומשיאיןזוכהשמיםלשםשנתגיירגרו

ובגדהפניםלחםזהלחםלכהונהמבנותיוומשיאיןזוכהשמיםלשוםשנתגיירגרא

ובגדהפניםלחםזהלחם'לכהונמבנותיוומשיאיןזוכהשמיםלשםשנתגיירגרליהה

..>לכהונהיו<..>ב<.ס

פ

ובגדהפניםלחםזהלחםלכהונהמבנותיוומשיאיןזוכהשמיםלשםשנתגיירגרלוד

ובגדהפניםלחםזהלחם'שנאלכהונהבנותיוומשיאיןזוכהשמיםלשםשנתגיירגרמ

ט

2ג

7ג
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בושנחבטדברבעיניךקלהכיתלמידיולואמרובדבריםסמסמוכהונהבגדיאלוו

בושנחבטדברבעיניךהיאקלהוכיתלמידיולואמרובדבריםסמסמוכהונהבגדיאלוא

בושנחבטדברבעיניךהיאקלהוכיתלמידיולואמרובדבריםשימסמוכהונהבגדיאלוה

<..>לומרו<.ס

פ

בושנחבטדברבעיניךהיאקלהוכיתלמידיולואמרובדבריםצמצמוכהונהבגדיאלוד

בהשנתחבטדברבעיניךהיאקלהוכי<..>תלמילואמרובדבריםצמצומוכהונהבגדיאלומ

עליושנתחבטבדברבעיניךהיאקלהוכילו'אמבדבריםסימסמוט

2ג

7ג

התחילבקנהמושיטואתולמהללבושובגדלאכוללחםליונתןהזקןו

התחילבקנהמושיטואתולמהללבושובגדלאכוללחםליונתן'שנאהזקןת[ו]אא

התחילבקלהמושיטואתולמהללבושובגדלאכוללחםליונתן'שנאהזקןה

<.>התחינה<....>ליונתן'שנס

פ

התחילבקנהמושיטואתולמהלחםליונתן'שנהזקןד

התחילבקנהמושיטואתולמהללבושובגדלאכוללחםליונתן'שנאהזקןמ

'וגו'לחלי'ונת'דכתיוהואיעקבט

2ג

7ג

הכבודזהובגדבלחמילחמולכו'שנתורהזולחםבדבריםלפייסוו

הכבודזהובגדבלחמילחמולכו'שנאתורהזולחם(תלמידיולואמרו)בדבריםמפייסוא

הכבודזהובגדבלחמילחמולכו'שנאתורהזולחםבדבריםמפייסוה

<..>הכזוובגדבלחמיו<.....>מפייסס

פ

הכבודזהובגדבלחמילחמולכו'שנהתורהזולחםבדבריםמפייסוד

הכבודזהובגד'וכלחמולכו'שנאתורהזולחםבדבריםמפייסומ

ט

2ג

7ג

ימלוכומלכיםבי'שנו

ימלוכומלכיםבי'שנאא

ימלוכומלכיםביכי'שנאה

<..>'שנס

פ

ימלכומלכיםבי'שנד

ימלוכומלכיםבי'שנאמ

לכהונהבנותיוומשיאזוכהשמיםלשםהמתגיירגרלו'אמט

2ג

7ג

ו

א

ה

ס

פ

ד

מ

בגדיאלוללבושובגדהפניםלחםזהלחםהמזבחגביעלמקריביןבנותיומבניורואהט

2ג

7ג

הויו

הויא

הויה

ס

פ

הויד

הוימ

אמרוהגזראשיתזהללבושובגדחלהזהלחםמניןבגבוליןבמקדשהריגדולהכהונהט

2ג

7ג
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שהקפידמהקפדההגרעקילסעםיהושע'רשהאריךההארכהטובהו

שהקפידהמההקפדההגרעקילס(ק)עםיהושע'רשהאריךהארכהטובא

שהקפידמהקפדההגרעקילסעםיהושע'רשהאריךהארכהטובה

..>'יהוש'ריך<.>שהאס

פ

שהקפידמהקפדההגרעקילסעםיהושע'רשהאריךהאריכההיאטובהרוחארךטובד

מקפדהיהודה'רשלהאריכהטובהמ

הגראנקלוסעםיהושעשהאריךאריכותאלוליט

2ג

7ג

מגבהרוחארךטובעליווקראולסאורוחזרכןשאלוליאליעזר'רבוו

מגבהרוחארךטובעליווקראולסורוחזרכןשאלוליאליעזר'רבוא

מגבהאפיםארךטובעליו'וקרלסיאורוחוזרכןשאלוליאליעזר'רבוה

גבה<.ס

פ

מגבהרוחארךטובעליווקראלסיאורוחזרכןשאילולי'אליעז'רבוד

מגבה<..>ר(אפים)ארךטובעליווקראולסיאורוחזרכןשאילולי<..>אליעזר'רשלמ

לסורוחוזרהיהט

2ג

7ג

רוחו

רוחא

רוחה

רוחס

פ

רוחד

רוחמ

ט

2ג

7ג
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ליהסליקכךפלכתיהעלעזילדמעזלאהכמאיודןר"אלכעוסברוחךתבהלאלו

ליהסליקכדפלכתיהעלעזילדמעזלאהאכמאיודןר"אברוחךתבהלאלא

ליהסליקכךפילכתיהעלעזילדמעזלאהכמאיודןר"אברוחךתבהלאלה

..>עזילא<.....>ה<.>ת<..>ס

ליהסליקכןפלכתיהעלעזילדמעזלאהכמהיודן'ר'אמברוחךתבהלאל}פ

ליהסליקכןפלכתיהעלעזילדמעזלאהכמהיודן'ר'אמלכעוסברוחךתבהלאלד

ליהסליקכךפלכתיהעלעזילדמעזלהכמאיודןר"א'וכותבהלאלמ

אפויעלעליהדרקיקכלשפיךגיציהעלגלישדקומקמאמההיךנסיבהואבפלכתיהו

אפויעללעילדרקיקכלשפיךגיסיהעלגליםדקומקמאמההיךנסיבהואבפלכתיהא

אפויעללעילדרקוןכלשפיךגיסיהעלגלישדקומקמאמההךנסיבהואפילכתיהה

וי<......>יס<.>עלגלישדקומקמאמההךיב<..ס

אפויעללעילכלדרקןשפיךגיסהעלגלישדקומקומאהכמהנסיבהואבפלכתיהפ

אפויעללעילדרקקכלשפיךגיסיהעלגלישדקומקומאמההיךנסיבהואבפלכתיהד

אפויעללעילדרקקכלשפיךגיסיהעלגלישדקומקומאמההךנסיבדהואבפלכתיהמ

נפלו

נפילא

אתהכעסת<..>למשהה"הבלו'אמ<..>ברוחךתבהלאל]נפלה

נפלס

{נפילפ

נפלד

אתהכעסתאתהלמשהה"הבל"אמשהזהלכעוסברוחךתבהלאלא"דנפלמ

ו

א

וישלךהשלכת<....>מאףויחרכעסת<....>תחלאתהשיברת<....>השלה

ס

פ

ד

וישלך'דכתיהשלכתאתהמשהאףויחר'דכתיכעסתאתהתחליףאתהשברתאתההשלכתמ

ו

א

פסלתחליף<...>אותוישברשיברת<....>מידה

ס

פ

ד

פסול'דכתיתחליף?אתה?ההרתחתאותםוישבר'דכתישברתאתהאתההלוחותאתמידיומ

ו

א

[<..>לךה

ס

פ

ד

שלאכלךמ
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דתנינןנחלהעמהכשישחכמהטובהא"דנחלהכשהיאחכמהטובהנחלהעםחכמהטובהו

דתנינןנחלהעמהכשישחכמהטובהא"דנחלהכשהיאחכמהטובהנחלהעםחכמהטובהא

דתנינןנחלהעמהכשישחכמהטובהא"דנחלהכשהיאחכמהטובהנחלהעםחכמהטובהה

דתנינןה<....>טובהא"דנחלההיא<......>נעםחכמהה<.>ו<.>ס

דתנינןנחלהעמהכשישחכמהטובהא"דנחלהכשהיאחכמהטובהנחלהעםחכמהטובהד

דתנינןנחלהעמהכשישטובהא"דנחלהכשהיא'וכוחכמהטובהמ

תורהתלמודיפה'אוגמליאלרבן(נתן'דר)באבותו

תורהתלמודיפהאומרהנשיאיהושע'רשלבנוגמליאלרבןבאבותתמןא

תורהתלמודיפההנשיאיהודה'רשלבנוגמליאלדרבןבאבותתמןה

רה<...>תלמו<....>י'רשלבנו'גמלירבןבאבותתמןס

תורהתלמודיפה'אומהנשיאיהודה'רשלבנוגמליאלרבןבאבותתמןד

תורהתלמודיפהא"רבגבאבותתמןמ

'שנמשהשלחכמתוטובהחכמהטובהא"דעוןמשכחתשניהםגיעת?י?שארץדרךעםו

'שנאמשהשלחכמתוטובהארץדרךעםא

'שנאמשהשלחכמתוטובה'וכוארץדרךעםה

<..>שלחכמתוטובה'וכוארץדרךעםס

'שנמשהשלחכמתוטובהחכמהטובהא"דארץדרךעםד

'שנמשהשלחכמתוטובהחכמהטובהא"דארץדרךעםמ

שלחכמתוזוחכמהטובהא"דלישראלתורהשהנחילנחלהעםחכםעלהגבוריםעירו

שלחכמתוזוחכמהטובהלישראלתורהשהנחילנחלהעםחכםעלהגבוריםעירא

שלחכמתוזהחכמהטובהלישראלתורתושהנחילנחלהעםחכם[עלה]גבוריםעירה

שלחכמתוזוחכמה<..>לישראלתורתושהנחילנחלהעםחכםעלהגבוריםעירס

שלחכמתוזוחכמהטובהא"דלישראלתורתושהנחילנחלהעםחכםעלהגבוריםעירד

חכםעלהגבוריםעירמ

'שאמובשעהלישראלארוןשהנחילנחלהעםבחכמהאלהיםרוחאותוואמלא'שנבצלאלו

שאמרובשעהלישראלארוןשהנחילנחלהעםחכמהרוחאותוואמלא'שנאבצלאלא

'שאמובשעהלישראלארוןשהנחילנחלהעם'וגובחכמהאלהיםרוחאותוואמלא'שנאבצלאלה

'שאובשעה'ר<.>ליארוןשהנחילנחלהעם'כו<..>בחכמאלהיםרוחאותוואמלא'שנבצלאלס

'שאמובשעה'לישרארוןשהנחילבצלאלד

ל"שאובשעהלישראלארוןשהנחילנחלהעםמ

ומעמידיןהכלהאתמביאיןמשה'רביבצלאלל"אומשכןוכליםארוןעשהמשהלוו

ומעמידיןהכלהאתמביאיןמשהבצלאלל"אומשכןוכליםארוןעשהמשהלוא

ומעמידיןהכלהאתמביאיןמשה'רביבצלאללו'אמומשכןכליםארוןעשהמשהלוה

ומעמידיןלה<....>מביאיןמשהחכםבצלאללו'אומשכןוכליםון<..>שה<...>ס

ומעמידיןהכלהאתמביאיןמשהרבנובצלאללו'אמומשכןוכליםארוןעשהמשהלוד

ומעמידיןהכלהאתמביאיןמשה'רביבצלאלל"אומשכןכליםארוןעשהמשהמ

אלבצלשמאמשהל"אהארוןיעשהכךואחרהמשכןיעשהבתחלהבאויראותהו

בצלאלשמאמשהל"אהארוןיעשהכ"ואחהמשכןיעשהבתחלהבאויראותהא

בצלאלשמאמשהלו'אמהארוןיעשהכךואחרהמשכןיעשהבתחלהבאויראותהה

אלבצלשמאשה<...>'א<...>יעש<.>כחר<....>המשיעשהבתחלהבאויראותהס

בצלאלשמאמשהלו'אמהארוןיעשהכךואחרהמשכןיעשהבתחלהבאויראותהד

בצלאלשמאמשהל"אהארוןיעשהכ"ואחמשכןיעשהבתחילהבאויראותהמ

ובסוףתעשההמשכןואתכךואחרשטיםעציארוןועשובתחלה'כתוידעתיושבהייתו

ובסוףתעשההמשכןואתכןואחרשטיםעציארוןועשובתחלהכתבוידעתוישבתהייתא

ובסוףתעשההמשכןואתכןואחרשטיםעציארוןועשובתחלהבהוידעתיושבהייתה

<..>המשכןואתכךואחרים<.>ש<..>ארוןו<....>תח<.....>וידיושבהייתס

תעשההמשכןואתכךואחרארוןועשובתחלהוידעתיושבהייתד

ובסוףתעשההמשכןואתכ"ואחארוןועשובתחילהכתבוידעתייושבהייתמ

הארוןאתבצלאלויעשכךואחרהמשכןאתהמלאכהבעושילבחכםכלויעשו'כתו

הארוןאתבצלאלויעשכךואחרהמשכןאתלבחכםכלויעשוכתיבא

הארוןאתבצלאלויעשכךואחרהמשכןאתלבחכםכלויעשו'כתיה

<..>הא<....>ויכך<.>ואחמשכן<...>'כתס

ד

הארןאתבצלאלויעשכ"ואחהמשכןאתהמלאכהבעושילבחכםכלויעשו'כתימ
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א"דלישראלארוןשהנחילנחלהעםבצלאלשלחכמהטובההויו

א"דלישראלאבוןשהנחילנחלהעםבצלאלשלחכמהטובההויא

א"דלישראלארוןשהנחילבצלאלשלחכמהטובה'אומהויה

....>ט<..>הויס

א"דלישראלארוןשהנחילנחלהעםבצלאלשל'חכמטובהנחלהעםחכמהטובההויד

א"דמ

נחלהעםחכמהרוחמלאנוןבןויהוש'שניהושעשלחכמהטובהו

נחלהעםיהושעשלחכמהטובהא

נחלהעםחכמהרוחמלאויהושע'שנאיהושעשלחכמהטובהה

ס

נחלהעםיהושעשלחכמהטובהד

נחלהעםחכמהרוחמלאנוןבןויהושע'שנאיהושעשלחכמתוטובהחכמהטובהמ

בגבעוןשמש'שנולבנהחמהגלגלשהעמידויותרלישראלהארץשהנחילו

בגבעוןשמם'שנאולבנהחמהשהעמידויותרהארץישראלאתשהנחילא

בגבעוןשמש'שנאולבנהחמהגלגלשהעמידויותרלישראלהארץשהנחילה

<..>שהעמידתר<..ס

השמשלרואיויותרהארץאתשהנחילד

בגבעוןשמש'שנאולבנהחמהגלגלשהעמידהשמשלרואיויותרלישראלהארץאתשהנחילמ

עמדוירחהשמשוידוםמידדוםו

עמדוירחהשמשוידוםמידדוםא

זהחכמהובה<.>][א"ד]עמדוירחהשמשוידוםמידדוםה

<..>וידםמידס

ד

זונחלהעםחכמהטובהא"דהשמשוידוםמידאילוןבעמקוירחדוםמ

ו

א

'רהשמש<..>ויותרלבניועולםל<....>נחלהעםהראשוןם<....>חכמתוה

ס

ד

'רהשמשלרואיויותרלבניוהעולםשהנחילהראשוןאדםשלחכמתוהיאמ

ו

א

גלגל<..>היההראשוןשלאדםו<..>תפוח'אממנסיאבןעון<...>בשםמאירה

ס

ד

גלגלמכהאהיההראשוןאדםשלעקבותפוחמנסיאבןש"בשרלוימ

ו

א

חמהה

ס

ד

ביתולבן'ואלו'אסקירין<.>שנילועושהאדםשבעולםבנוהגתתמהואלחמהמ

ו

א

ה

ס

ד

(הראשוןאדם)שללתשמישונבראהראשוןאדםכךשלולאנאהעושההואמישלמ

ו

א

וכלה

ס

ד

ומהחמהגלגלמכהאעקבושתפוחש"לכהראשוןאדםשללתשמישונבראחמהוגלגלה"הבמ
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אבותזכותעמהשישחכמהטובהא"דו

אבותזכותעמהשישחכמהטובהא

אבותזכותעמהשישחכמהטובה[פניותר<....>שכןה

אבותס

אבותזכותעמהשישחכמהטובהא"דד

אבותזכותעמה<..>חכמהטובהנחלהעםחכמהטובהא"דו"עאכקלסתרתפוחאםמ

ללמדתנחום'רבשםאחאר"אלוומאירעומדתאבותיושזכותאשריו

למדתנחום'רבשםאחא'רלוומאירעומדתאבותיושזכותאשריא

למדתנחום'רבשםאחא'רלוומאירעומדתאבותיושזכותאשריה

מד<...>יו<.>בו<.....>אשס

למדתנחום'רבשםאחא'רלוומאירהעומדתאבותיושזכותאשריד

למדחייאברתנחוםר"בשאחא'רלועומדאבותיושזכותאדםאשרימ

הריהחזיקולאלהחזיקבידוספיקהוהיהועשהושמרללמודאדםו

גםהחזיקולאלהחזיקבידוספיקהוהיתהועשהושמרללמודאדםא

הרילהחזיקולאלהחזיקבידוספיקהוהיתהועשהושמרללמודאדםה

הרי<..>שמר<..>מו<...>אדס

הריהחזיקולאלהחזיקבידוספיקהוהיתהועשהושמרללמדאדםד

הרימחה(למחות)ולאלמחותמחזיקולאלהחזיקבידוספקוהיהועשהשמראדםמ

התורהדבריאתיקיםלאאשרארור'שנארורבכללהואו

התורהדבריאתיקיםלאאשרארור'שנאארורבכללהואא

התורהדבריאתיקיםלאאשרארור'שנאארורבכללהואה

<....>אר'שנארורבכללוא<.>ס

הזאתהתורהדבריאתיקיםלאאשרארורבכללהואד

אחא'ריקיםלאאשרהאישארור'דכתיארורבכללזהמ

והחזיקלהחזיקבידוספיקההיהולאעשהולאשמרולאלימדולאלמדלאו

והחזיקלהחזיקבידוספיקההיתהולאעשהולאשמרולאלימדולאלמדלאא

והחזיקלהחזיקבידוספקהיתהולאעשהולאשמרולאלימדולאלמדלאה

<...>ולשמרולאלימדולאלמדס

והחזיקלהחזיקבידוספיקההיתהולאעשהולאשמרלאלימדולאלמדלאד

והחזיקלהחזיקבידוהיהולא'עשולאשמרלאלימדולאלמדלאאמרמ

הואארורכללכייקיםאשרברוךברוךבכללהואהריו

הואארורכללכייקייםאשרברוךבכללהואהריא

הואארורכללכייקיםאשרברוך'שנאברוךבכללהואהריה

..>ברוךבכללס

הואארורכלכייקיםאשרברוךבכללהואהריד

ברוךבכללזההרימיחהוהואלמחותמ

וחופהצללעשותה"הבעתיד'אוירמיה'ורהונא'רברוךכללו

וחופהצללעשותה"הבעתידירמיה'ורהונא'רברוךכללא

וחומהצללעשותה"הבעתידאמריירמיה'ורחונא'רברוךכללה

....>לעה"הקבד<..ס

וחופהצל'לעשוה"הקבעתיד'אמחונא'רברוךכלל<.>ד

לצלחופה'לעשושעתידמקוםאחאר"בשירמיהר"דאמ

הכסףבצלהחכמהבצלכי'שנ'טעממאיתורהבעליאצלמצותלבעליו

הכסףבצלהחכמהבצלכי'שנאטעמאמאיתורהבעליאצלהמצותלבעליא

הכסףצל[ב]החכמהבצלכי'שנא'טעממאיתורהבעליאצלמצוותלבעליה

....>החל<..ס

הכסףבצלהחכמהבצלכי'טעממאיתורהבעליאצלמצותלבעליד

אשריהכסףבצלהחכמהבצלכיקראיתלתאליהואיתבה'למחזיקימ

נזיריםמאות'גו

נזיריםמאותשלשא

נזיריםמאותשלשה

נזיריםמאותלש<.ס

נזיריןמאותשלשד

נזיריםמאותשלשבהלמחזיקיםהיאחייםעץבהיחזיקאדםובןזאתיעשהאנושמ
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ומאהפתחלהםמצאוחמשיםמאהשטחשמעוןבימיקרבנותמאות'טלהקריבעלוו

ומאהפתחלהםמצאוחמשיםמאהשטחבןשמעוןבימיקרבנותמאותתשעלהקריבעלוא

ומאהפתחלהןמצאוחמשיםמאהשטחבןשמעוןבימיקרבנותמאותתשעלהקריבעלוה

<..>להןמצאוחמשיםמאהשטחבן<....>עס

ומאהפתחלהםמצאוחמשיםמאהשטחבןשמעוןבימיקורבניןמאהתשעלהקריבעלוד

ומאהפתחלהםמצא'וחמשימאהשטחבןשמעוןבימיקרבנותמאהתשעלהקריבעלומ

תלתל"אמלכאינאילגבישטחבןשמעוןסליקפתחלהןמצאלאוחמשיםו

תלתליהאמרמלכאינאילגבישטחבןשמעוןסליקפתחלהםמצאלאוחמשיםא

תלתליה'אממלכאינאילגבישטחבןשמעוןסליקפתחלהןמצאלאוחמשיםה

תלתליה'אמלכאינאילפנישטחבן'מע<...>סס

תלתליהאמרמלכאינאילגבישטחבןשמעוןסליקפתחלהםמצאלא'וחמשיד

תלתל"אמלכאינאילגבישטחבןש"רסליקפתחלהם'מצלא'וחמשימ

פלגאאתהבאלאלהוןוליתקרבניןמאה'טלמקרבהיין?ע?בסלקיןנזיריןמאהו

פלגאאתהבאלאלהוןוליתמאהתשעלמקרבאבעייאנזיריםמאהא

פלגאמןאתהבאלאלהוןוליתקרבניןמאהתשעלמקרבהבעייןסלקיןנזיריםמאהה

<..>אלא<.>להווליתקורבניןמאהתשעמיקרבה<...>בע<....>מס

פלגאאתהבאלאלהוןולית'קורבנימאהתשעלמקרבאבעייןסלקוןנזיריןמאהד

פלגאאתהבאלאלהוןוליתקורבניןמאהתשעלמקרבאבעיין'סלקינזיריםמאהמ

פלגאינאילהוןיהבויקרבוןויזלוןדידימןפלגאואנאדידךמןו

פלגאינאילהוןיהביתהוןויקרבוןויזלוןמדידיפלגאואנאמדידךא

מלכאינאילהוןיהבויקרבוןויזלוןדידיפלגאמןואנאדידךה

<...>להויהבויקרבוןויזלוןדידימןפלגאואנאדידךמןס

פלגאינאילהוןיהבויקרבוןויזלוןדידימןפלגאואנאדידךמןד

פלגאלהוןיהבויקרבוןויזלוןדידימןפלגאואנאדידךמןמ

שטחבןשמעון'רעלמלכאלינאיבישלישןאמריןאתוןוקרבוןואזלוןו

אמריןשטחבןשמעוןעלמלכאלינאיבישלישןואמריןאתוןוקרבוןואזלוןא

אמריןשטחבןשמעוןעלמלכאלינאיבישלישןואמריןאתוןוקרבוןואזלוןה

אמריןשטח<....>עמלכאלינאיבישלישןואמריןאתוןוקרביןואזליןס

אמריןשטחבןשמעוןעלמלכאלינאידבישלישןאמריןאתוןוקרבוןואזלוןד

אמריןשטחבןשמעוןעלמלכאלינאיבישלישןואמריןאתוןוקרבוןואזלוןינאימ

שטחבןושמעוןדידךמןדאקריבינןמהדכלו

שטחבןשמעוןברםמדידךדאקריבומהכלידיעתהויעלמלכאלינאיא

שטחבןשמעוןברםדידךמןדאקרבינןמהכלידיעתהוימלכאלינאיה

שטחבן'מע<.>ברםידך<....>דאקרבמהכלידיעתהוימלכא<.>לינאס

שטחבןשמעוןברםהוהדידךמןדאקרבינוןמהכלידיעתהוימלכאלינאיד

<..>בששמעוןדידיהמןדאקרבוןמהכלידיעתהוימלכאלינאימ

שמעוןשמעשטחבןשמעוןעלוכעסינאישמע?דיה?דימןכלוםיהבלאו

שמעוןשמעשטחבןשמעוןעלוכעסינאישמעמדידיהכלוםיהבלאא

שמעוןשמעשטחבןשמעוןעלוכעסמלכאינאישמעדידיהמןכלוםיהבלאה

'שמעשמעשטחן<.....>שמדידיהמןכלוםיהבלאס

שמעוןשמעשטחבןשמעוןעלוכעסשמעיניהדידיהמןכלוםיהבלאד

שמעוןשמעשטחבןשמעוןעלוכעסשמעיניהדידיהמןכלוםיהבלאמ

יתביןהוודפרסמלכותאמןרברביןנשבניתמןהוויומיןבתרוערקו

יתביןהוודפרסדמלכותאמןרברביןברנשתמןהוהיומיןבתרוערקשטחבןא

יתביןהווןדפרסמלכותאמןרברביןנשבניתמןהוהיומיןבתרוערקשטחבןה

יתביןהווןדפרסמלכותאן<...>תמןהווןיומיןבתרוערקשטחבןס

יתביןהווןדפרסמלכותאמןרברביןנשבניתמןהוויומיןבתרוערקשטחבןד

יתביןהוודפרסמלכותאמןרברביןנשבניתמןהוויומיןבתרוערקשטחבןמ

הכאדהוה?ן?אננהיריןמלכאמרילינאיאמריןדאכלוןמןדינאיפתוריהעלו

הכאדהוהאנןנהיריןמלכאמרילינאיאמרוןדאכלוןמןמלכאדינאיפתוראעלא

[הכא](סבא)דהוהאנן'נהירימלכאמרילינאיאמריןדאכליןמןמלכאדינאיפתוראעלה

....>ה<...>אנהיריןמלכאמרילינאי<..>ינאי<...>פתורעלס

הכאדהוהאנן'נהירימלכאמרילינאיאמריןדאכליןמןמלכאדינאיפתוריהעלד

הכאדהוהאנאנהיריןמלכאלינאיאמרוןדאכלוןמןמלכאדינאיפתוריהעלמ
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דשמעוןאחתיהדינאיאתתיהלשלמצו'אמדאוריאמילילן'אמוהוהחכימאסבחדו

ינאיאנתתיהאחתיהלשלמיניתאמרדאוריתאמילילןאמרוהוהחכימאסבחדא

דינאיאנתתיהאחתיהלשלמינו'אמדאורייהמילילן'אמוהוהחכימאסבחדה

דינאי<....>לשל'אדאורייאי<..ס

דינאיאינתתיהאחתיהלשלמצו'אמדאוריאמילילן'אמוהוהסבחדד

דינאיאינתיתיהאחתיהלשלמנואמרדאוריאמילילןאמרוהוה'חכימסבאחדמ

מילאליהיהבאתיוהואעזקתךליהושלחמילאליהבל"אואיתייהשלחוו

מילאליהיהבאתיוהואעיזקתאליהושלחמילאליהבליהאמרואתיוהשלחוא

אתיוהואעזקתךליהושלחמילהליהבליה'אמואייתוהשלחוה

..>אתי<..>ותך<....>ושלח<..>ליהב<..>לי'א<..>ס

מילאליהיהבאתיוהואעיזקתךליהושלחמילאליהבל"אואייתוהשלחוד

מילאליהיהיבאתיוהואעזקתךליהושלחמילאליהבל"אואיתיוהשלחומ

שמעיתל"אערקתלמהל"אלמלכתאמלכאביןיתבדאתאמןואתאו

שמעיתליהאמרערקתלמהליהאמרלמלכתאמלכאביןליהיהבדאתאמןואתאא

ה

..>ליהתב<..ס

שמעיתל"אערקתלמהליה'אמלמלכתאמלכאביןליהיתיבדאתאמןואתאד

שמעיתל"אערקתלמהל"אלמלכתאמלכאבןליהיתיבדאתאמןואתאמ

כמעטחבילקייםוערקיתעליכעיסדמריו

כמעטחבידכתיבקיימיתקרייאכהןוערקיתתקטליננידילאבגיניליוצרהעלאיכעיסדאתא

ה

.>ע<..ס

כמעטחבידכתיבקיימיתקרייהכהןוערקיתתקטליננידלאבגינךליוצרהעליכעיסדאתד

כמעטחבי'דכתיקיימיתקרייהוהןוערקיתתקטליננידלאבגינךליושריעליכעיסדאתמ

אפלתילאושלוםחסל"אביאפליתלמהל"ארגעו

אפליתלאושלוםחסליהאמרביאפליתולמהליהאמרזעםיעבורעדרגעא

ה

..>ושלוםחסליה'אבי<..>'זע'יעד<.>גע<.ס

אפליתלאושלוםחסליה'אמביאפליתולמהליהאמרזעםיעברעדרגעד

אפליתלאו"חל"אביאפליתולמהל"אזעםיעבורעדרגעמ

ל"אהכסףבצלהחכמהבצלכי'דכתאוריתימןואנאממונךמןאתאלאבךו

ל"אהכסףבצלהחכמהבצלדכתיבאורייתימןואנאממונךמןאתאלאבךא

ה

<..>בצלכי'דכתוריתי<.ס

אמרהכסףבצלהחכמהבצלכי'דכתיאורייתימןואנאממונךמןאתאלאבךד

ל"אהכסףבצלהחכמהבצלכי'דכתיבתוריתיואנאמממונךאתאלאבךמ

ותרוממךסלסלהסיראבןבספר'כתדהכילמלכתאמלכאביןיתבתולמהו

ותרוממךסלסלהסירהדבןבספריהכתיבדהכיןליהאמרלמלכתאמלכאביןיתבתולמהא

ה

תרוממך<.....>ל'אלכתא<....>מביןס

ותרוממךסלסלהסיראדבןבסיפריהכתיבדהכיןליהאמרלמלכתאמלכאביןיתבתולמהליהד

ותרוממךסלסלהסיראדבןבסיפריה'כתיהכין<..>א'למלכתמלכאביןיתבתולמהמ

ליתל"אלךמוקראנאמהמןחמיתל"אתושיבךנגידיםוביןו

ליליתליהאמרלךמוקיראנאמהמןחמיתליהאמרתושיבךנגידיםוביןא

ה

ליליתליה'א<...>תושיבם<.>נגידין<..>ס

ליתליהאמרלךמוקיראנאמהמןחמיתליהאמרתושיבךנגידיםוביןד

ליליתל"אלךמוקיראנאמה<.>מל"אתושיבךנגידיםוביןמ

ל"אותרוממךסלסלה'דכתלימוקרהאוריתאאלאלימוקיראתו

אמרתושיבךנגידיםוביןותרוממךסלסלה'דכתיליהמוקרההיאלאורייתיאלאמוקיראתא

ה

'א<..>תו'נגוביןרוממך<......>לאורילא<.>מוקיראתס

'אמותרוממךסלסלהדכתיבלימוקראהיאלאוריתיאלאמוקיראתד

'אמותרוממךסלסלה'דכתילימוקראהיאאורייתיאלאמוקיראתמ
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וחבריוינאישהאכילברוךאברךמה'אמדלבריךכסאליהמזגיןו

וחביריוינאישאכלברוךאיבריךמהליהאמרדבריךכסאמזגוןלוןא

ה

...>ינאל<..>ש'ברמר<....>לוןס

משלוינאישאכלברוךנימראיבריךמהאמרדיבריךכסאליהמזגיןלוןד

וחביריוינאישאכלברוךנימראברךמהאמרדיבריךדחמראכסאליהמזגיןלוןמ

איתומה'אמבברכתאינאייומוימןשמעיתלאבקשיותךכדוןעדל"או

איתומהאמרבברכתאינאייומוימןשמעיתלאבקשיותךאתכדוןעדליהאמרא

ה

....>בבר<.>ינא<.>יוממןשמעיתלאותך<..ס

איתומהאמרבברכתאינאייומימןשמעיתלאבקשיותךאתכדוןעדליה'אמד

איתומהאמרבברכתאינאייומאמןשמעיתלאבקשיותךאתכדוןעדל"אמ

ברוך'אמדאכלמןדייכולליהאייתון'אמאכלתיולאשאכלתיברוךלמימרליו

ברוךאמרדאכלמןדייכולאייתוןליהאמראכלתיולאשאכלתיברוךלמימרליא

ה

'בר<..>כל<......>ת<......>ש'ברימר<..ס

אמרדאכלמןדייכולליהאייתוןליהאמראכלתיולאשאכלתיברוךלמימרליד

ברוךאמרדאכלמןלמיכלליהאייתוןל"אאכלתיולאשאכלתיברוךלמימרלימ

אף'אמאבא'רשמעוןעלחבריועליוחלוקיןיוחנןר"אמשלושאכלנוו

אףאמראבא'רשטחבןשמעוןעלוחולקיןיוחנןר"אמשלושאכלנוא

ה

אף<....>עוחולקיןיוחנןר"אמשלושאכלנוס

אףאמראבא'רשטחבןשמעוןעלחבריועליווחלוקיןיונתןר"אממשלושאכלנוד

אףאמראבא'רשטחבןשמעוןעלוחלוקיםיוחנןר"אמשלושאכלנומ

ליהפשיטאירמיה'דרשטתיהומחלפיןהשניהעל'אוירמיה'רהראשונהעלו

ליהפשיטאירמיה'דרשטתיהומחלפיןהשנייהעלאףאומר'ורהראשונהעלא

ה

ליהפשיטאירמיה'דרה<..>פין<..>ומהשניהעלאף'אמ'ורהראשונהעלס

להפשיטאירמיה'דרשיטתיהומחליפיןהשנייהעלאמר'ירמי'ורהראשונהעלד

ליהצריכאתמןירמיה'דרשטתיהומחליפיןהשנייהעלאףאמרירמיה'ורהראשונהעלמ

תניכרבנןליהצריכאוהכאג"כרשבתמןליהפשיטאמהכאו

תניכרבנןליהצריכאוהכאגמליאלבןשמעוןכרבןתמןפשיטאלהצריכאמהכאא

ה

תניכרבנןלהצריכאוהכאגמליאלבן'מע<...>תמן<..>פשילהצריכהמהכאס

תניכרבנןלהצריכאוהכאגמליאלבןשמעוןכרבןתמןפשיטאלאצריכאמהכאד

תניכרבניןליהצריכאוהכאג"כרשבתמן'פשיליה'צריכמהכאמ

כדבריעליומזמניןדגןכזיתעמהןאכלשלאפ"אעעמהןוהסבוטבלעלהו

כדבריעליומזמניןדגןכזיתעמהםאכלשלאפ"אעעמהןוהסבוטבלעלהא

ה

..>כדבעליומזמניןדגןכזיתעמהןכזיתאכלשלאפ"אעעמהןסב<..>טבלעלהס

כדבריעליומזמניןדגןכזיתעמהןאכלשלאפ"אעעמהןוהסבטבלעלהד

כדבריעליומזמניןדגןכזיתעמהםאכלשלאפ"אעעמהםוהסבנובלעלהמ

עדעליומזמניןאיןלעולםאסי'רבשם'אמיעקב'רחכמיםו

עדעליומזמניןאיןלעולםאסי'רבשםאחאר"ביעקב'רחכמיםא

ה

עדעליומזמניןאיןלעולםאסיר"בשאחאבריעקב'רכמים<.ס

עדעליומזמניןאיןלעולםאיסי'רבשםאחאבריעקב'רד

עדעליומזמניןאיןלעולםאמר<..>ר"בשאחאבריעקב'רחכמיםמ

תנינןכמאןמצטרףמדגןחוץאכלואחדדגןשאכלושניםתניוהאדגןכזיתשיאכלו

תנינןכמאןמצטרףמדגןחוץשאכלואחדדגןשאכלושניםתניוהאדגןכזיתשיאכלוא

ה

תנינןכמאן<.>צטר<.....>חשאכלואחדדגןשאכלושניםתניוהאדגןכזיתל<..>שס

תנינןכמאןמצטרףמדגןחוץשאכלואחדדגןשאכלושניםוהאדגןכזיתשיאכלד

תנינןכמאןמצטרףמדגןחוץשאכל'ואדגןשאכלושניםתניוהאדגןכזיתשיאכלמ
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ג"כרשבו

גמליאלבןשמעוןכרבןא

ה

גמליאלבן'שמעכרבןס

גמליאלבןשמעוןכרבןד

ג"כרשבמ
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שבועכלבאובןגריוןבןונקדימוןהכסתציצתבןבירושלםהיובליוטיןארבעהו

שבועכלבאובןגוריוןבןונקדימוןהכסתציצתבןבירושלםהיובוולווטיןארבעהא

ה

ע<..>כלבא<....>גוריבןונקדימוןהכסתציצתבןבירושלםהיובלווטיןארבעה<..>ס

שבועכלבאובןגוריוןבןנקדימוןהכסתציצתבןבירושלםהוובליוטין'ד}פ

שבועכלבאובןגוריוןובןונקדימוןהכסתציצתבןבירושלםהיובוליוטיןארבעהד

שבועכלבאובןגוריוןבןונקדימוןהכסתציצתבןבירושלםהיובולווטין(ל)'גמ

בןבטיחבןשםוהיהשניםעשרלמדינהומפרנסמספקיכילהוהחדדכלו

בןאבטיחבןשםוהיהשניםעשרלמדינתולפרנסלספקיכולהיהוחדחדוכלא

ה

<.>בטיח<...>למדינהולפרנסלספקיכולהיהוחדחדוכלס

בןבטיחבןשםוהיהשניםעשרהמדינהלפרנסיכילהוהוחדחדוכלפ

בןבטיחבןשםוהיהשניםעשרלמדינהולפרנסלספקיכולהיהוחדחדוכלד

בןבטיחבןשםוהיהשניםעשרלמדינהולפרנסלספקיכולהוהוחדחדוכלמ

ושרףעמדהאוצרותעלממונהוהיהזכאיבןיוחנןרבןשלאחותוו

ושרףועמדבירושלםקיסריןראשהאוצרותעלממונהוהיהזכאיבןיוחנןרבןשלאחותוא

ה

..>ושר<..>ועושלם<..>ין<..>קי<.>ראהאוצרות<..>זכאיבןיוחנןרבןשלאחותוס

ושרףועמדשבירושלםקיסריןרגוהאוצרותעלממונהוהיהזכאיבןיוחנןרבןשלאחותופ

ושרףועמדשבירושלם'קיסריראש'האוצרועלממונהוהיהזכאיבןיוחנןרבןשלאחותוד

ושרףועמדשבירושלםקסריןראשהאוצרותעלממונהוהיהז"ריבשלאחותומ

'ואמזכאיבןיוחנןרבןשמעהאוצרותאתו

ואמרזכאיבןיוחנןרבןשמעהאוצרותאתא

ה

..>ואכאי<...>רבןשמע<..ס

'ואמזכאיבןיוחנןרבןשמעהאוצרותאתפ

'אמזכאיבןיוחנןרבןשמעהאוצרותאתד

אמר<..>אוצרתכלאוקידאחתךברז"לריבליה'אמריאתוהאוצרותאתמ

ל"אואיתיאיהשלחווי'אמחביבךבטיחלבןאמריןאזליןוויו

ליהאמרואייתיתיהשלחוויוויאמרחביבהאבטיחלבןואמרוןאזלוןוויא

ה

....>א<..ס

ל"אואיתייהשלחואיואיי'אמחביבךאבטיחלבןואמריןאזליןואייפ

ליהאמרואייתיתיהשלחוויוויאמרחביבךבטיחלבןואמרוןאזלוןוויד

ל"אליהואייתושלחווי'אמחביבךבטיחלבןליה'אמריאתוווימ

אמריתווהל"אוויאמרתלמהו

ווהאלאוויאמריתלאליהאמרוויאמרתלמהא

ה

ס

אמריתווהאלאואיאמריתלאל"אואיאמרתלמהפ

אמריתווהאלאוויאמריתלאליהאמרוויאמרתאתלמהד

אמרתלמהל"אזהאלאוויאמרתילאל"אוויאמרתלמהמ

קרבאלמעבדגרמיהוןיהביןלאקיימיןשהאוצרותזמןשכלו

קרבאלמעבדגרמיהוןיהביןלאקיימיןשהאוצרותזמןשכלא

ה

קרבאבד<..ס

קרבאלמעבדגרמיהוןיהביתלאקיימיןשהאוצרותזמןשכלפ

קרבאלמיעבדגרמיהוןיהביןלאקיימיןיקריןשהאוצרותזמןשכלד

כדברםקרבאלמעבדגרמיהוןיהביןלאקיימיןשהאוצרותז"כדאמריתל"אזהמ

עליהוקרוןיוחנןרבןנמלטלווהוויבןו

עליהוקרוןיוחנןרבןנמלטלווהוויביןא

ה

....>בס

עליהוקראזכאיבןיוחנןרבןנמלטלוהואידיןכפ

עליהוקרוןיוחנן'רנמלטלווהוויביןד

עליהקרון<.>ז"ריבנמלטלזהוויביןקרבעבדיןאינוןיקיריןאוצריאמ



04/07/2011 2/5 קהלת רבה פרשה ז פסוק יב

לווישבלאימוניסוהלךבלמוסשאחזויוחנן'ברמעשהבעליהתחיההחכמהו

לווישבלאימוניסוהלךבולמוסשאחזויוחנן'ברמעשהבעליהאתתחיהוהחכמהא

ה

<..>בעליהחיה<.ס

{בעליהאתתחיהוהחכמהפ

לווישבלאימוניסוהלךבולמוסשאחזויוחנן'ברומעשהבעליהתחיההחכמהדעתויתרוןד

לווישבלאמאוסוהלךבולמוסשאחזוז"בריבמעשהבעליהתחיההחכמהדעתויתרוןמ

'דכתדודמןלךמנאהדאליהאמרוונתרפאתאנהשללמזרחהו

דכתיבדודמןליהאמרלךמנאמילתאהדאאמריןונתרפאתאנהשללמזרחהא

ה

'ת<....>נה<....>למזרחהס

פ

דכתיבדודמןלוןאמרלךמנאהדאליהאמריןנתרפאתאנהשללמזרחהד

'דכתימדודלךמנאהדאליהאמריןונתרפאתאנהשללמזרחהמ

החכמהעליהוקרוןצמוקיןושנידבלהפלחלוויתנוו

והחכמהעליהוקרוןויחירוחוותשבאכלצמוקיןושנידבלהפלחלוויתנוא

ה

חכמה<.>עליה<..>ילה<....>פ<..>ויתנוס

פ

החכמהדעתויתרוןעליהוקרוןדבלהפלחלוויתנוד

החכמהעליהוקריוןאליורוחוותשבויאכלצמוקיםושנידבלהפלחלוויתנומ

ל"ואנסיסמןואתיהבאילפאיתיבהוהיאסיןבריוסי'רבעליהתחיהו

ליהואמרדיסוסמןואתיבאלפאיתיבהוהיאסיןר"ביוסי'רבעליהאתתחיהא

ה

ליה'ואימוס<...>ואתי<..>סי<....>בעליהתחיהס

פ

ליה'ואמטרסוסמןואתיבאלפאאתיהוהיאסיןבריוסי'רבעליהתחיהד

ל"ואטרטוסמןואתיבאילפאיתיבהוהיאסיןבריוסי'רבעליהתחיהמ

אנאבעיל"אסכנתאדימאלימאתיחותלאל"אלמיחתצריךאנאטליאו

אנאבעיליהאמרסכנתאדימאלימאתיחותלאליה'אמלמיחתצריךאנאטליאא

ה

..>ליה'אסכנתאמא<..>לימא<....>צרא<..>טלייאס

פ

אנאבעיליהאמרסכנתאדימאלימאתיחותלאליהאמרלמיחתצריךאנאטליאד

'אנבעיל"אסכנהדימאלימאתחותלאל"אלמיחתצריךאנאטליאמ

כיוןאכולל"אמיכולאנאבעיל"אקריל"אש"קלמקריו

כיוןאכולל"אלמיכלאנאבעיליהאמרקריליהאמרשמעקריתלמקריא

ה

..>רי<.ס

פ

כיוןאכולליהאמרלמיכולאנאבעיליהאמרקריליהאמרשמעקריתלמיקריד

כיוןאכולל"אלאכולאנאבעיל"אקריל"אש"קלמיקרימ

תחיהוהחכמהעליהוקרוןשתטבולעדאתהאסורל"אללמןדאתוו

אתתחיהוהחכמהעליווקראשתטבולעדאסורליהאמרללמןדאתוןא

ה

<...>והחכמעליהוקרון<.>טבו<....>אתסור<...>מן<.>לון<..ס

פ

תחיההחכמהדעתויתרוןעליהוקראשתטבולעדאתהאסורליהאמרללמןדאתוןד

תחיההחכמהעליהוקרוןשתטבולעדאתהאסורל"אללמןדאתוןמ

דארמייןחנותאחדאעלעברוערקלמלכותאמתבעיהוהמאיר'רבעליהתיחיהאלאבעליהו

דארמייןחנותאחדאעלעברוערקלמלכותאמתבעיהוהמאיר'רבעליהתחיהאלאבעליהא

ה

ין<..>דחנותאחדאעלעבר<..>ע<..>כות<......>ב<..>ח<..>אלא<..>בעלס

פ

דארמייןחנותאעלעברוערקלמלכותאמיתבעיהוהמאיר'רבעליהד

דארמאין<..>חנוחדאעלעברוערקלמלכותאמתבעיהוהמאיר'רבעליהמ
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הואליתהואהואאמריןיתיהחמוןמינאההואמןאכליןיתיביןיתהוןואשכחו

הואהואליתהואאמרוןיתיהחמוןמינאההואמןאכליןיתיביןיתהוןואשכחא

ה

הואהואליתוא<...>האמריןיתיהחמון<...>מכלון<.>ן<..>ייתהוןואשכחס

פ

הואהואליתהואהואאמריןיתיהחמוןמינאההואמןאכליןיתיביןיתהוןואשכחד

הוההואליתהוההואאמריןיתיהחמוןמינאההואמןאכליןיתוביןיתהוןואשכחמ

הואליתאכילאיןליה[כרזין]פרזיןאנןהואהואאםאמריןו

הואליתעמןאכילאתיאןליהכרזיןאנןהואהואאםאמריןא

ה

הואליתן<....>אאתיאן<..>הואהואאםאמריןס

פ

עמןאכילאתיאיןליהכרזוןאנןהואהואאםאמריןד

<..>ליתעמןהואאכילאתיאזליהכרזוןאנןהואהואאםאמריןמ

אכולליהאמריןדאתאמןואתאליה[כרזין]פרזיןהואוודאילאוואםו

אכולליהאמרוןדאתאמןואתאליהכרזוןהואהואודאילאוואםהואא

ה

ל<..>ליהמרין<..>דאת<....>וא<....>כהואהואוודאילאואםהואס

פ

ד

אכולליהאמריןדאתאמןואתאליהכרזוןהוההואוודאילאוואםהוהמ

הוהומתקבפומיהאחריאצבעתיהויהבחזיר?ד?בדמיהאצבעיהחדצבעוהוהעמןו

האומתהשמטיהאבפומיהאחוריאצבעתאויהבדחזירבדמיהאצבעתאחדאצבעוהוהעמןא

ה

הא<..>ומא<...>אוחריאצבעויהב<....>אצבעתחדאצבעוהוהעימןס

פ

האומתקהואשמטבפומיהאוחריאצבעתיהויהבדחזירבדמיהאצבעתיהחדאצבעוהוהד

האומתקהאשמטבפומיהאחריאצבעתיהויהבדחזיראבדמיהאצבעתיה'אצבעוהואעמןמ

עליהקרוןוערקושבקוניהכןעבידהוהלאמאיר'רהוהאלולדיןדיןאמריןו

עליווקראוערקושבקוניהכןעבידהוהלאמאיר'רהוהאלולדיןדיןאמריןא

ה

<....>ש<...>עביהוהלאמאיר'רהוהאילו<....>אמס

פ

עליהוקראוערקושבקוניהכןעבידהוהלאמאיר'רהוהאילולדיןדיןאמריןד

עליהוקראוערקנשבקוניהכןעבידהוהלאמ"רהיהאילולדיןדיןאמריןמ

ויימרדאתאכלצפוראיאמריןבצפורידמיךהוה'רבעליהתחיההחכמהו

ואמרדאתאכלאמריבצפוריןדמיךהוה'רבעליהאתתחיהוהחכמהא

ה

ואמרדאתי<....>ציאמרין<.>ציפורין<.>דמיךהוהרבי'בע'תחוהחכמהס

פ

ואמרדאתאכלציפוראיאמריןבציפוריןדמיךהוה'רבעליהתחיההחכמהדעתויתרוןד

ואמרדאתאכלצפוראיאמריןבצפורידמיךהוה'רבעליהתחיההחכמהמ

ומניהמכרךורישיהליהואדיקבכוותאועללקפרארבאזלליהקטלינן'רדמךו

ומניהמכרךורישיהליהואדיקבכוותאועללקפראבראזלליהקטליןאנן'רדמךא

ה

ומניהמכרךורישיהליהואדיקכוותא<...>בראזלליהקטליןאנןרבידמךס

פ

ומניהמיכרךורישיהליהואדיקבכוותאועללקפראבראזלליהקטליןאנן'רדמךד

ומניהמכרךורישיהליהואדיקבכוותאועללקפראבראזלליהקטליאנן'רדמךמ

ידןגברההבריתבלוחותידןאחזומצוקיםאראליםשמעוניידעיהבניאחי'אמבזיעיןו

ידםגברההבריתבלוחותידםאחזוומצוקיםאראליםשמעוניידעיהבניאחוןבזיעיןא

ה

<..>הבריתבלוחותידןאחזוומציקיםראלים<.>עוני<..>עיה<......>א'אבזיעיןס

פ

ידןגברההבריתבלוחותידןאחזוומצוקיםאראליםשמעונישמעוניידעיהבניאחים'אמבזיעיןד

ידמןגברההבריתבלוחותידןאחזו'ומצוקיאראליםשמעוניידעיהבני?ם?אחי'אמבזיעיןמ
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אנאאמריתואתוןל"א'רדמךליהאמריןהלוחותוחטפואראליםשלו

אנאאמריתואתוןלוןאמר'רדמךליהאמריהלוחותאתוחטפואראליםשלא

ה

אנאון<....>דמךליהאמריןהלוחותאתוחטפואראליםשלס

פ

אנאאמריתוןאתון'רדמךליהאמריןהלוחותאתוחטפואראליםשלד

ידיעאנאאמריתואתוןלון'אמ'רדמיךליהאמריןהלוחותוחטפואראליםשלמ

דאזלעדן[ו]מאניהקרעיןכסילהואדבהמוציא'דכת'אמלאולמהאמינאלאו

דאזלעדמנהוןקרעוןכסילהואדבהמוציאמשוםאמרלאולמהאמינאלאא

ה

<...>עמניהוןעין<....>ומוציא'ת<....>מ'אלאולמהאמינאלאס

פ

דאזלעדמניהוןקרעוןכסילהואדבהומוציאדכתיבאמרלאולמהאמינאלאד

דאזלעדמניהוןקרעוןכסילהואדיבהומוציא'דכתיאמרלאולמהאמינאלאמ

תחיההחכמהעלויוקרומילין'גמהלךגיבתאעדדקרעאקליהו

אתתחיהוהחכמהעליווקראמיליןשלשתגיבתתאעדדקרעאקליהא

ה

<..>תתא<..>געדעיה<..>[ליה<.>]ס

פ

תחיההחכמהדעתויתרוןעליהוקראמיליןשלשהמהלךתתאגובעלדקירעאקליהד

תחיההחכמהדעתויתרוןעליהוקרוןמילין'גמהלךגובבתאעדדקרעאקליהמ

היתהשבתערבהיוםבאותונעשונסיםמעשה'אממונא'רבשםנחמיה'רבעליהו

היהשבתערבהיוםבאותונעשונסיםמעשהאמרמנחמא'רבשםמנא'רבעליהא

ה

..>'בעס

פ

היהשבתערבהיוםבאותונעשונסיםמעשהמנא'רבשםנחמיה'רבעליהד

היהש"עהיוםבאותונעשוניסיםמעשה'אממנאר"בשנחמיה'רבעליהמ

ותלהשעריםלביתואובליניהכנישתאסריבתמניאטרפיוניה'דרלהספדיהקרייתא[כל]ואתכנשוןו

ותלהשעריםלביתאואובוליניהכנישתאעשרהבתמנייוניהאטרכס'דרלהספידאקרייתאכלואתכנשוןא

ה

א<....>רכסיוני<.ס

פ

ותלא'שערילביתואובלוניהכנשתאעשריבתמניאטרכסיוניה'דרלהספדיהקרייתאכלואיתכנשוןד

ותלאשעריםלביתואובלוניהכנישתאעשרהבתמניטרכסונה(ס)חיי'דרלהספדיהקרייתאכלואיתכנשוןמ

וצולההנראתלוומדליקלביתומישראלוחדחדכלדמטאעדיומאלוןו

וצולההנראתלוומדליקלביתיהמישראלוחדחדכלדמטאעדיומאלוןא

ה

וצולההנראתו<.>ליק<.>מ<...>יומאלון(לקיימא)ס

פ

וצולההנראתלוומדליקלביתו'מישרוחדחדכלדמטאעדיומאלוןד

וצולהנרלוומדליקלביתומישראלוחדחדכלדמטאעדיומאלהוןמ

וקראחמהשקעהשבהןאחרוןשעשהעדמיםשלחביתלווממלאדגלוו

וקראהחמהשקעהשבהםהאחרוןשעשהעדמיםשלהחביתאתלווממלאדגלוא

ה

....>שקשבהם<..>ר<..>העשה<.>עד<..>ס

פ

וקראהחמהשקעהשבהןהאחרוןשעשהעדמיםשלחביתלווממלאדגלוד

וקראהחמהשקעהשבהםהאחרוןשעשהעדמיםשלחביתלווממלאדגלומ

שלאמיכלואמרהקולבתיצאתשבתאדחללינןוויאמריןמציקיןשרוןהגבראתו

שלאמיכלואמרהקולבתיצתאשבתאדחללינןוויואמריןמציקיןשרוןהגברא

ה

א<.>שמיל<...>שבתאינן<.>דמחלאויאמרין<..>יק<.>מן<..ס

פ

שלאמיכלואמרהקולבתיצתהשבתאדחללינןוויאמריןמצוקיןשרוןהגברד

שלאמיכלואמרהקולבתיצתהשבתאדחללינןוויואמרימציקישרוןהגברמ
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אתאולאתמןדהוהקצראמןברהבאהעולםלחיימזומן'רשלבהספדונתעצלו

אתאולאתמןדהותקצדאמןברהבאהעולםלחיימזומן'רשלבהספדונתעצלא

ה

אתא<..>תמןדהוהמכצראברא<....>רבי<..>בהספידונתעצלס

פ

אתאולאתמןדהוהקצראמןברהבאהעולםלחיימזומן'רשלבהספדונתעצלד

ולאתמןדהוהכצראמןברב"העהלחיימזומן'רשלבהספדונתעצלמ

ואמרהקולבתיצתהומתונפלאגראמןגרמיהוטלקלאיגראסלקכןדשמעכיוןו

ואמרהקולבתיצתאומיתונפלאגראמןגרמיהוטלקלאגראסלקכןדשמעכיוןא

ה

..>מ<..>קולת<...>ומיתונפלאיגראמןגרמיהוטלקלאיגראק<...>כ<.>מ<....>ס

פ

ואמרהקולבתיצאתומיתונפלאיגראמןגרמיהוטלקלאגראסלקכןדשמעכיוןד

ואמרהקולבתיצתהומתונפל'אגרמןגרמיהוטלקלאגראסליקכןדשמעכיוןמ

הבאהעולםלחיימזומןקצראאףו

הבאהעולםלחיימזומןקיצדאאףא

ה

הבאהעולםיי<....>מכצראף<.ס

פ

הבאהעולםלחיימזומןקצראאףד

ב"העהלחיימזומןצרא?כ?אףמ
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בשםעזריה'רהאלהיםמעשהאתראהו

בשםזעירא'רהאלהיםמעשהאתראהא

ה

<....>ע'רלהים<..>ַמֲעֵשהאתראהס

עותואשראתלתקןיוכלמיכיהאלהיםמעשהאתראהד

ר"בשעזריה'ר'?כ?והאלהיםמעשהכלאתראהמ

כלעלוהחזירונטלוהראשוןאדםה"הבשבראבשעהסימוןבריהודה'רו

כלעלוהחזירונטלוהראשוןאדםאתה"הבשבראבשעהסימוןר"ביהודה'רא

ה

כלעלהחזירו<..>ל<....>הראדםב"הקשבראבשעהסימוןר"ב'יהוד'רס

כלעלוהחזירונטלוהראשוןאדםאתה"הקבשבראבשעהד

כלעלוהחזירונטלוהראשוןלאדםה"הבשבראבשעהאמרסימון'בריהודהמ

שבראתימהכלהןומשובחיןנאיןכמהמעשיראהל"ואעדןגןאילניו

שבראתימהוכלהןומשובחיןנאיןכמהמעשיילואמרעדןגןאילניא

ה

..>שברמהוכלהןומשובחיןנאיןה<....>אתה<.>רלו'ואעדןגןאילניס

שבראתימהוכלהןומשובחיןנאיםכמהמעשיראהלוואמרעדןגןאילניד

שבראתימהוכלהםומשובחיםנאיםכמהמעשיראהל"ואע"גאילנימ

אחריךשיתקןמיאיןקלקלתשאםעולמיאתותחריבתקלקלשלאדעתךתןבראתיבשבילךו

אחריךשיתקןמיאיןקלקלתשאםעולמיאתותחריבתקלקלשלאדעתךתןבראתיבשבילךא

ה

אחריךשיתקן<..>קלקלתהשאםעולמיאתותחריבתקלקלשלאדעתךתן<..>ילך<..ס

אחריךשיתקןמיאיןקלקלתהשאםעולמיאתותחריבתקלקלשלאדעתךתןבראתיבשבילךד

עולמיותחריבתתקלקלשלאדעתךתןבראתיבשבילךמ

צדיקלאותומיתהגורםשאתאלאעודולאו

צדיקלאותומיתהגורםשאתהאלאעודולאא

ה

ק<..>לאותומיתהגורםשאתאלאעודולאס

צדיקלאותומיתהגורםשאתעודולאד

מיתהונקנסמעשיואתוקלקל(בר)עמדמ

ו

א

ה

ס

ד

ל"שאבשעהאמרלויר"בשדסכניןיהושע'רהדורותכלסוףעדבניוועלעליומ

לאשהדומההואלמה'רבימשהמשלו

לאשהדומההדברלמהרבינומשהמשלא

ה

לאשהדומההואלמהרבינומשהמשלס

לאשהדומההואלמהרבינומשהמשלד

לאשהשעהבאותהמשהדומההיהלמהימיךקרבוהןלמשהה"הבמ

עברלימיםשםתה?מ?ושםוגדלהשםילדההאסוריןבביתחבושהשהיתהעוברהו

הלךלימיםשםומתהשםוגדלהשםילדההאסוריןבביתחבושהשהיתהעוברהא

ה

עברמים<....>שםוגידלהשםילדההאיסוריםבביתחבושהיתה<.>שעוברהס

עברלימיםשםומתהשםוגדלהשםילדההאסוריםבביתחבושהשהיתהעוברהד

היההרבהלזמןומתהשםוגמלתובןשםילדהחבושהשהיתהמעוברתמ

כאןהמלךאדני'ואוצווחבן?ה?אותוהתחילעוברשהמלךעדהאסוריןפתחעלהמלךו

כאןהמלךאדניואמרצווחהבןאותוהתחילעוברכשהמלךהאסוריןפתחעלהמלךא

ה

ן<..>המלךאדוני'ואוצווחהבןאותותחיל<.>עוברכשהמלךהאסוריםפתחעלהמלךס

כאןהמלךאדניואומרצווחהבןאותוהתחילעוברכשהמלךהאסוריםפתחעלהמלךד

כךהמלךאדוניובוכהצווחתינוקאותוהתחילהאסוריןבביתעברהמלךמ



04/07/2011 2/2 קהלת רבה פרשה ז פסוק יג

ל"אכאןנתוןאניחטאזהבאיגדלתיאן?כ?נולדתיו

לואמריודעאיניכאןנתוןאניחטאזהבאיגידלתיכאןנולדתיא

ה

.>ל'איודעאיניכאןנתוןאניחטאבאיזהתי<.>גדכאן<..>נולדס

לואמריודעאיניכאןנתוןאניחטאזהבאיגדלתיכאןנולדתיד

מתואניחבושאניחטאזהבאייודעואיניגדלתיכךנולדתימ

ימיךקרבוהן'כתממנוכאחדהיההאדםהן'שכתכךאמךשלבחטאהמלךו

ימיךקרבוהןכתבממנוכאחדהיההאדםהןשכתבכךאמךשלבחטאא

ה

ימיךקרבו<....>ממכאחדהאדםהן'שכתכךך<.>אשל<.>בחט<..ס

ימיךקרבוהןדכתיבכאחדהיההאדםהןשכתבכךאמךשלבחטאד

ימיךקרבוהןלמשהה"הב'שאמבשעהכךמ

למותו

למותא

ה

ת<..>לס

למותד

הראשוןאדםשלבחטאל"אחטאזהבאיע"רבשלפניו'אמלמותמ
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לךנזדמןאם'אמכהנאבראבא'ורברכיה'רבטובהיהטובהביוםו

לךנזדמןאמרברכייא'רבטובהיהטובהביוםא

ה

..>בא<.>'וריה<..>ב'ר<..>ה<.>טו<..>ס

לךנזדמןאםבטובהיהטובהביוםד

(אדם)לךבאאםאמרכהנאבראבא'ורברכיה'ר'וכוטובהביוםמ

בטובהיהטובהביוםטעםמהמידאותועושהתהאטוביוםו

בטובהיהטובהביוםטעםמהמידאותועושהתהאטוביוםא

ה

בטוב<.>היטובהם<..ס

מידאותועושהתהאטוביוםד

לךבאואםבטובהבוהיהטובהיוםמ

'רבשםיודןר"אגהינםשלמדינהשתנצלתשובהלעשותאיךראהרעהוביוםו

גיהנםשלמדינהשתנצלתשובהלעשותאיךראהרעהוביוםא

ה

ר"בש<..>'א<..>גשל<.>מדינצל<....>איךראהעה<..>וביוםס

'רבשםיודןר"אמגיהנםשלמדינהשתנצלתשובהלעשותאיךראהראהרעהוביוםד

אלעזרר"בשר"דאממנהולהמלטטובהלעשותהיאךראהרעהיוםמ

בפסוקושלשתןוצדקהותשובהתפלההגזרהמבטליןדברים'גאלעזרו

בפסוקוכלןוצדקהותשובהתפלההתשובהאתמבטליןדבריםשלשהא

ה

..>בוכולןצדקה<.>ותשובהפלה<.>הןאילו<....>ד'ג'אלעס

בפסוקושלשתןותשובהוצדקהתפלההןואלורעותגזרותמבטליןדבריםשלשהאלעזרד

בפסוקושלשתןתשובהצדקהתפילהרעהגזירה'מבטלידברים'גמ

עליהםשמינקראאשרעמיויכנעוד"ההאחדו

עליהםשמינקראאשרעמיויכנעוד"ההאחדא

ה

<..>עמי<..ס

וישובופניויבקשועליהםשמינקראאשרויתפללועמיויכנעודכתיבהואהדאאחדד

וישובופניויבקשוויתפללועליהםמי<.>נקראאשרעמיויכנעואחדמ

ויבקשותפלהזוויתפללוו

ויבקשותפלהזוויתפללוא

ה

<..>בק<....>תפ<..>ויתפללוס

ויבקשותפלהזוויתפללוארצםאתוארפאלחטאתםואסלחהשמיםמןאשמעואניהרעיםמדרכיהםד

ויבקשותפילהזוויתפללוהרעהמדרכםמ

זוהרעהמדרכםוישובופניךאחזהבצדקאניא"הכדצדקהזופניו

זוהרעהמדרכםוישובופניךאחזהבצדקאניא"הכמדצדקהזופניא

ה

<....>מוישובו<.>פניאחזה<.>בצד<....>פס

זההרעיםמדרכיהםוישובופניךאחזהבצדקאניאמרדאתמההאצדקהזופניד

זוהרעהמדרכםוישובופניךאחזהבצדקאניד"ההצדקהזופנימ

תשובהו

תשובהא

ה

ס

יענךדכתיבהתעניתאףאמרמנא'ר'וגוהשמיםמןאשמעואניכךואחרתשובהד

תשובהמ

האלהיםעשהזהלעמתזהאתגםלמהו

האלהיםעשהזהלעומתזהאתגםלמהא

ה

האלהיםעשהזהלעמתס

האלהיםעשהזהלעומתזהאתגםלמהצרהביום'ייד

יצאכןואחריד"הההאלהיעשהזהלעומתזהאתגםלמהמ
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ו

א

ה

ס

ד

א<.>שבהםהיהלאדופי'אפיחלקיהבןפנחסר"אעשובעקבאוחזתוידואחיומ

ו

א

ה

ס

ד

ה"הברא<.>מהמפנירשעוזהצדיקזהיצאמזלוהואחלקהואגדתאמרמ

ובעשיריםבענייםקריהפתרחייא'ברתנחום'רו

ובעשיריםבענייםקרייאפתרחייאר"בתנחום'רא

ה

<..>ובעשי<..>חום<....>ס

ובעשיריםבענייםקרייהפתרחייאברתנחום'רד

ובעשיריםבענייםקרייהפתרחייאברתנחומא'ראלואתאלושיזכוכדיורשעיםצדיקיםמ

היאךראהרעהוביוםעמושמחחברךשלטובתןביוםו

היאךראהרעהוביוםעמישמחחבירךשלטובתוביוםא

ה

היאך<....>ש<..>ל<...>טובביוםס

היאךראהראהרעהוביוםעמושמחחברךשלטובתוביוםד

היאךראהרעהוביוםעמושמחחבירךשלטובתוביום?ב?בטוהיהטובהביוםמ

לקחלמודהיהאםעושהתנחום'רהיהכךשכרעליהםשתקבלהענייםאתלפרנסו

ליקחלמודהיהאםעושהתנחום'רהיהכךשכרעליהםשתקבלהענייםאתלפרנסא

ה

יקח<.>וד<.>להיה<....>נח<...>כך<...>א<..>פר<.>ס

ליקחלמודהיהאםעושהתנחום'רהיהכךשכרעליהםשתקבלהענייםאתלפרנסד

ליקחלמודהיהאםעושהתנחום'רהיהכךשכרעליהםשתקבלהענייםאתלפרנסמ

ירקשלאגודותשתילענייםואחתחלקואחתשתיםלוקחהיהבשר'ליטו

ירקשלאגודותשתילענייםואחדחלקוואחדשתיםלוקחהיהבשרשלליטראא

ה

...>שתילעניים<....>חל<...>היהבשרשלליטראס

ירקשלאגודותשתילענייםואחדחלקואחדשתיםלוקחהיהבשרשלליטראד

ירק(זהב)שלאגודות'בלעניים'ואלחלקו'אשניםלוקחבשרשלליטראמ

כדיועשיריםענייםאלוהאלהיםעשהזהלעמתזהאתגםלענייםואחתלואחתו

כדיועשיריםענייםאלוהאלהיםעשהזהלעומתזהאתגםלענייםואחדלואחדא

ה

<...>ועשיריענייםאילוהאלהיםעשהזה'לעזהאתגם<..>ד<..>ולוד<..ס

כדיועשיריםענייםאלוזהלעמתזהאתגםלענייםואחתלואחתד

ועשיריםענייםאלוזהלעומתזהאתגםלעניים'ואלו'אמ

באלואלושיזכוו

אלושיזכוכדיועשיריםענייםבראתילמהה"הבאמרבאלואלושיזכוא

ה

<..>כדיועשיריםענייםבראתילמהב"הק'אבאילואילוס

אלושיזכוכדיועשיריםענייםבראתילמההואברוךהקדושאמרבאלואלושיזכוד

אתאלושיזכוכדיאלאעולמיבראתי()לאה"הב'אממ

שמח?ת?בשמחתהבתורהקריהפתראחא'רו

תשמחבשמחתהבתורהקרייאפתראחא'רבאלוא

ה

תשמחחתה<.>בשבתורהקרייהפתרס

תשמחבשמחתהבתורהקרייהפתראחא'רבאלוד

היהתורהשלטובביוםבטובהיהטובהביוםבתורהקרייהפתראחא'ראלומ
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הרואיןמןתהאו

הרואיםמןתהאא

ה

..>הרומןתהאס

הרואיםמןתהאד

הרואיםמןהיהחטאיםבציוןפחדובושכתביוםאותולכשיגיעראהרעהוביוםבטובמ

לאתולעתםכיבהן'שכתהנראיםמןולאהאנשיםבפגריתראו(ויצ)ויצאובהן'שכתו

לאתולעתםכיבהםשכתבהנראיםמןולאהאנשיםבפגריוראוויצאובהםשכתובא

ה

<...>בה'שכתהנראיםמןולאהאנשיםבפגריוראוויצאו<..ס

לאתולעתםכיבהםשכתיבהנראיםמןולאהאנשיםבפגריוראוויצאובהםשכתבד

לאתולעתםכיבהם'שכתוהנראיםמןולאהאנשיםבפגריוראוויצאובהם'שכתומ

עדןוגןגהינםזהזהלעמתזהאתגםתמותו

ע"וגגיהנםזההאדםעשהזהלעומתזהאתגםתמותא

ה

<..>וגןגהנםזה'האלהעשהזה'לעזהת<.>גםתמותס

עדןוגןגיהנםזהזהלעומתזהאתגםתמותד

ע"גזהזהלעומתזהאתגםתכבהלאואשםתמותמ

שתיהןאמריןורבניןכותל?'מ?איוחנן'רטפחביניהןכמהו

שתיהןאמריןורבניןכותלאמריוחנן'רטפחביניהםכמהא

ה

שתיהןאמרי<..>ורכותל'איוחנן'רטפחביניהןישס

שתיהןאמרי'ורבניכותל'אמיוחנן'רטפחביניהםכמהד

שתיאמריןורבניןכותלאמריוחנן'ורפח[ט](ס)אמראחא'רביניהםהואוכמהוגיהינםמ

קריהפתרלוי'רמזוזומצילותשיהיוכדישוותו

קרייאפתרלוי'רמזוזומצילותשיהיוכדישוותא

ה

קרייהפתרלוי'רמזוזומצילות<...>שווס

קרייהפתרלוי'רמזוזומציצותשיהיוכדישוותד

קרייהפתרלוי'רמזוזומצלתשתהאכדיע"גה"הבברא<..>ומפניאצבעותמ

נפיקבצורת?ת/ה?שנתבאאםבקרבנותה"להבומשמחשמחתהאלךשנתתיטוביםבימיםו

נפיקבצורתשלשנהתבאאםבקרבנותה"להבומשמחשמחתהאלךשנתתיטוביםבימיםא

ה

ק<......>תאםקרבנות<.>ה"להקבומשמחשמח<....>שטוביםבימיםס

נפקבצורתבלאשנהתבאאםבקרבנותה"להבומשמחשמחתהאלךשנתתיטוביםבימיםד

נפיקלבצורתשנהתבואאםבקרבנותה"להבומשמחשמחתהאלךשנתתיטוביםבימיםמ

טובפרקליטבראתילאה"הב'אמוחדילזיתךאתחמיוחדיחמילכרמךו

טובפרקליטבראתילאה"הבאמרוחדילזיתךאתחמיוחדיחמילכרמךא

ה

....>קל<....>ה"הקב'אוחדילזיתךאתחמיוחדיחמילכרמךס

טובפרקליטבראתילאהואברוךהקדושאמרוחדילזיתךאתחמיוחדיחמילכרמךד

טובפרקליטבראתילאה"הבאמרוחדילזיתךאתחמיוחדיחמילכרמךמ

עצרתשמיניביוםד"ההעצרתשמינייוםאלאלגשמיםו

עצרתהשמיניביוםד"ההעצרת'חיוםאלאלגשמיםא

ה

ם<.>ל<..>ביוםד"ההעצרתשמינייוםאלא<..>גשמ<.ס

עצרתהשמיניביוםדכתיבהואהדאעצרתשמינייוםלגשמיםד

לכםתהיהעצרתהשמיניוביוםד"ההעצרתחגכשמינילגשמיםמ
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'דכתמהוהקטןשמואלאתשאלובצדקואובדצדיקישהבליבימיראיתיהכלאתו

'דכתימהוהקטןשמואלאתשאלוהבליבימיראיתיהכלאתא

ה

'שכתו<....>שאלו<..>צדיקישהבליבימיראיתיהכלאתס

דכתיבמהוהקטןשמואלאתשאלוהבליבימיראיתיהכלאתד

'דכתימהוהקטןשמואלאתשאלו'וכוראיתיהכלאתמ

עתידשצדיקהעולםוהיה'שאממילפניוידועגלוילהם'אמבצדקואובדצדיקישו

עתידשהצדיקהעולםוהיהשאמרמילפניוידועגלוילהםואמרבצדקואובדצדיקישא

ה

..>שהצדיק<..>לפניוידועגלוילהן'אצדקו<...>אצדיקישס

עתידשהצדיק'העולוהיהשאמרמילפניוידועגלוילהםאמרבצדקואובדצדיקישד

עתידשהצדיקהעולםוהיהשאמרמילפניוידועגלוילהןאמרבצדקואובדצדיקישמ

בצדקואובדצדיקיש'שנאסלקנובצדקושהואעדה"הב'אממייטדי?י?ללבאו

בצדקואובדצדיקיש'שנאאסלקנובצדקושהואעדה"הקבאמרמינולידילבאא

ה

..>באובדדיק<..>י'שנ<..>יט<....>בוא<..ס

בצדקואובדצדיקיש'שנאאסלקנובצדקושהואעדה"הקבאמרמייטלידילבאד

מעשהו?ק?בצדאובדצדיקיש'שנאאסלקנובצדקושהואעדה"הבאמרחטאלידילבואמ

ו

א

ה

ס

ד

כשיגיעובנילנחוניא'אמאותהלחתוךהרופאיםובאוברגלונימאלושעלתהכסכסבןביוסימ

ו

א

ה

ס

ד

לפניהדברוכשבאכשעורהלעצםביליטפלחייבהייתיכ"ע?בנו?לאמרהודיעניהשערהלחוטמ

ה"הבחישאדםזמןכלברעתומאריךרשעוישו

ה"הבחישאדםזמןכלברעתומאריךרשעוישא

ה

<..ס

ה"הקבחישאדםזמןכלברעתומאריךרשעוישד

ה"הבחישאדםז"כברעתומאריךרשעוישבצדקואובדצדיקישאמרוחכמיםמ

תקוהתאבדרשעאדםבמות'שנ[קותו?ת?]תשובתואבדהמתלתשובהלומצפהו

תקוהתאבדרשעאדםבמות'שנאתקותואבדהמתלתשובהלומצפהא

ה

..>תאבדרשעאדםבמותס

תקוהתאבדרשעאדםבמות'שנתקותואבדהמתלתשובהלומצפהד

ועיני'וכתתקוהתאבדרשעאדםבמות'שנאתקותואבדהמתלתשובהלומצפהמ

שהיתהלסטיםשללכתמשלו

שהיתהלסטיםשללכתא

ה

<..>ה<.ס

שהיתהלסטיןשלאחתלכתד

שמרדהליסטיןלכתד"למה'חוזריואינםלפניהםשהתשובההרשעיםאלו'וכותכלנהרשעיםמ

נשתיירכלםוברחואחתחתירהמהןאחתחתרהאסוריןבביתחבושהו

נשתיירכלםוברחואחתחתירהמהםאחדחתרהאסוריןבביתחבושהא

ה

נשתייר<..>מהןאחדחתרורין<....>חבושהס

נשתיירכלןוברחואחתחתירהמהןאחדחתרהאסוריןבביתחבושהד

נשתיירכולןוברחוחפירהמהם'אחפרעשומה'האסוריבביתוחבשןתפשןבמלךמ
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גדאביש'אמבמקלחבטוהתחילהשלטוןשבאכיוןברחולאמהןאחדשםו

גדאבישאליהאמרבמקלחובטוהתחילהשלטוןשבאכיוןברחולאמהםאחדשםא

ה

גדאבישאליה'אל<..>בובטו<.>ל<......>שכיוןברחולאמהןאחדשםס

גדאבישליהאמרבמקלחובטוהתחילהשלטוןשבאכיוןברחולאמהןאחדשםד

גדאבישל"אבמקלחובטוהתחילהשלטוןשבאכיוןברחשלאמהם'אמ

התשובהלרשעים'אומה"הבלבאלעתידכךעריקהויתאולאקומיךחתירתאמזלאוטמיעו

התשובהלרשעיםה"הקבאמרלבאלעתידכךעריקהויתולאקומיךחתירתאמזלאותמיעא

ה

....>הקלבואעתיד<..>כיק<..>הוית<..>ך<.>ו<...>ס

התשובהלרשעיםאומרה"הקבלבאלעתידכךעריקהויתלאקומיךחתירתאמזלאוטמיעד

התשובהלרשעיםאומרה"הבלבאלעתידכךעריקהויתלאקמיךחתירתאמזלאוטמיעמ

דברים'גומפניתכלינהרשעיםועיניאלאשבתםולאלפניכםו

דבריםשלשהומפניתכלינהרשעיםועיניאלאשבתםולאלפניכםא

ה

<....>רשעיםועיניאלאאלישבתם<..>ם<.>פני<.ס

דבריםשלשהומפניתכלינהרשעיםועיניאלאשבתםולאלפניכםד

'דברי'גמפנייאשיהר"א'וגותכלנהרשעיםועיניד"ההשבתםלאואתםלפניכםמ

מצותיעשואותשובהיעשושמאהזהבעולםהרשעיםעםפניםמאריךה"הבמיאשאר"או

מצותשעשואותשובהיעשושמאהזהבעולםלרשעיםמאריךה"הבא

ה

מצוותיעשוו<.>תשובה<..>'הרשעם<.>פניםמאריךה"הקביאשיהר"אס

מצותיעשואותשובהיעשושמאהזהבעולםהרשעיםעםפניםמאריךה"הקביאשיהר"אמד

מצותיעשואותשובהיעשושמאז"בעההרשעיםעםאפיםמאריךה"הבמ

מצינושכןצדיקיםטוביםבניםמהןיצאושמאאובעולםשכרןה"הבשישלםו

מצינושכןצדיקיםבניםמהםיצאושמאאוהזהבעולםשכרםלהםשישלםא

ה

מצינושכךקים<..>טוביםים<....>יצאוושמא<..>ב"הקלהןלם<.>שיס

מצינושכןצדיקיםבניםמהןיצאושמאאוהזהבעולםשכרןה"הקבלהםשישלםד

'מצישכןצדיקיםבניםמהןיצאושמאאוז"בעהשכרןה"הבלהםשישלםמ

ממנוויצאשמעייאשיהוממנוויצאאמוןעםחזקיהממנוויצאלאחזפניםהאריךו

ממנוויצאשמעיעםיאשיהוממנוויצאאמוןעםחזקיהוממנוויצאלאחזשהאריךא

ה

ממנוצא<....>ושמיאשיהוממנוויצאאמוןועםחזקיהממנוא<...>אח<.>ים?פנ?<..>הס

ממנויצאשמעייאשיהוממנויצאאמוןעםחזקיהממנוויצאלאחזפניםהאריךד

ממנויצאלשמעייאשיהוממנוויצאלאמוןחזקיהממנוויצאלאחזאפיםאריך<.>מ

מרדכיו

מרדכיא

ה

<..>מרס

מרדכיד

מרדכימ
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בשאולמדברמבוראךיותרהרבהצדיקתהיאלו

בשאולמדברמבוראךיותרהרבהצדיקתהיאלא

ה

שאול<.>בר<..>מבוראךיותרהרבהדיק<...>ס

בשאולמדברמבוראךיותרהרבהצדיקתהיאליותרתתחכםואלהרבהצדיקתהיאלד

בשאולמדברהרבהצדיקתהיאלמ

'אובניה'ורהונא'רבנחלוירבעמלקעירעדשאולויבא'דכתו

בנייא'ורהונא'רעמלקעירעדשאולויבאדכתיבא

ה

...>בניי'ורחונה'רעמלקעירעדשאולויבא'דכס

אומרבנייה'ורחונה'רעמלקעירעדשאולויבאדכתיבד

הונאר"בשבנאהר"אבנחלוירבעמלקעירעדשאולויבוא'דכתימ

לךה"הב'אמכך'אמבוראוכנגדמדייןהתחילו

לךה"הקבאמרכך'ואמבוראוכנגדהואמדייןהתחילא

ה

לךב"הקלו'ואמבוראוכנגדהואדיין<.ס

לךהואברוךהקדושאמרכךואומרבוראוכנגדהואמדייןהתחילד

לךלילומרלשמואלאמרתע"רבשלפניו'ואמ(ה"הבכנגד)ה"הבנגד<..>דברימריבהתחילמ

נשיםחטאואנשיםאםעמלקאתוהכיתו

מהוהנשיםחטאואנשיםאםעמלקאתוהכיתא

ה

מהוהנשיםחטאואנשיםאם'אמהוא<..>והכיתס

מההנשיםחטאואנשיםאםעמלקאתוהכיתד

מההנשיםחטאואנשיםאםלואשרכלאתוהחרמתעמלקאתוהכיתמ

קולבתיצתהחטאומהוצאןובקרושורוטףו

קולבתיצאתחטאומהוחמורושורוהבקרהצאןמהוהטףא

ה

קולבתיצתהחטאומהוחמורושורוהבקר<..>והטף'חטס

קולבתיצאתהחטאומהוחמורושורוהבקרחטאומהוהטףחטאוד

קולבתיצתהחטאומהוחמור(מה)ובקרוצאןחטאמהוטףחטאומ

ערופהעגלהכנגדמדייןהתחילאמריורבניןמבוראךיותרהרבהצדיקתהיאללוואמרהו

ערופהעגלהכנגדמדייןהתחילאמריןורבניןמבוראךיותרצדיקתהיאללוואמרהא

ה

פה<..>ה<..>עכנגדמדייןהתחילאמריורבנןמבוראךיותרצדיק<..>לו'ואמס

ערופהעגלהכנגדמדייןהתחילאמריורבניןמבוראךיותרהרבהצדיקתהיאללוואמרהד

מבוראךיותרהרבהצדיקתהיאלואמרהמ

חטאאדם?ם?אנערפתוהיאהורגהואבנחלהעגלהאתשםוערפו'כת'אמו

חטאאדםאםנערפתוהיאהורגהואבנחלהעגלהאתשםוערפואמרהכתובואמרא

ה

חטאאדםאםת<..>והיאהורגהואבנחלהעגלהאתשםוערפו'הכת'אמ'ואוס

חטאאדםאםנערפתוהיאהורגהואבנחלהעגלהאתשםוערפוהכתובאמרואומרד

מ

רישהרבהצדיקתהיאלואמרהקולבתיצתהחטאתמהבהמהו

בןשמעון'רהרבהצדיקתהיאללוואמרהקולבתיצאתחטאתמהבהמהא

ה

רישהרבהצדיק<..>לו'ואמקולבתיצתהחטאתמהבהמהס

בןשמעון'רהרבהצדיקתהיאלואמרהקולבתיצאתהחטאתמהבהמהד

ל"ארשבמ

ומניןרחמןבמקוםאכזרישנעשהסוףאכזריבמקוםרחמןשנעשהמיכל'אמלקישו

רחמיםבמקוםאכזרישיצאסוףאכזריבמקוםרחמןשנעשהמיכלאמרלקישא

ה

ומניןרחמים(רח)במקוםאכזרישנעשהסוףאכזרי<.>במקורחמןשנעשהמיכל'אולקישס

ומניןרחמניןבמקוםאכזרישנעשהסוףאכזריבמקוםרחמןשנעשהמיכל'אומלקישד

ל"מנ'רחמנל[ע]()אכזרנעשהלסוףאכזריםעלרחמןשנעשהמיכלמ
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רחמןבמקוםאכזרישנעשהומניןשאולויחמול'שנאכזריבמקוםרחמןשנעשהו

א

ה

רחמיםבמקוםאכזרישנעשה<..>ומאגגעלוהעםשאולויחמל'שנאכזריבמקוםרחמן<..>שנעס

'שנאמאכזריבמקוםרחמןשנעשהד

משאולמ

עמלקשלכזרעותהאולאחרבלפיהכההכהניםעירנובואת'שנו

עמלקשלכזרעונובתהאולאחרבלפיהכההכהניםעירנובואת'שנאא

ה

עמלקשל<..>כנובתהאולאחרב<.>לפהכה<.>הכהניעירנובואת'שנס

עמלקשלכזרעונבתהאולאחרבלפיהכההכהניםעירנבואתד

ומניןחרבלפיהכההכהניםעירנובואתד"ההמ

רחמןשנעשהמיכלאמריורבנןו

רחמןשנעשהמיכלאמריןורבניןא

ה

<.>מ<....>ע<......>ורבס

רחמןשנעשהמיכלאמריןורבניןד

רחמןשנעשהמיכלאמריורבנין'וכווהעםשאולויחמולד"הההאכזריםעלרחמןשנעשהמ

בניוושלשתשאולוימת'שנבופוגעתהדיןשמדתסוףאכזריבמקוםו

בניוושלשתשאולוימת'שנאבופוגעתהדיןשמדתסוףאכזריבמקוםא

ה

<...>פוגעהדין<..>שמסוףזרי<..>במקוםס

בניוושלשתשאולוימת'שנבופוגעתהדיןשמדתסוףאכזריבמקוםד

בניוושלשתשאולוימתד"ההבופוגעתהדיןמדתלסוף'האכזריעלמ
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שריוציבחרהרבהתרשעאלברכיהר"אסכלתהיואלהרבהתרשעאלו

שריציבחרהאהרבהתרשעאלברכייא'ראמרסכלתהיואלהרבהתרשעאלא

ה

<....>רבה<?.....>תל<...>הרברשע<...>ס

שריוציבחרברכיהר"אמהרבהתרשעאלד

שריוצבחרהרבהתרשעאלברכיהר"אהרבהתרשעאלמ

בסימאכולאבסימאדחדאמןתימרדלאאלאו

בתימהכלהבתימהדחדאמןתימרדלאאלאא

ה

ס

בחמהכלהבחמהדהדאמןתימרדלאאלאד

תמהכולהתמהמדחדאתימאדלאאלאמ
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מקראזהבזהתאחוזאשרטובו

מקראזהבזהתאחוזאשרטובידיךתנחאלמזהוגםבזהתאחוזאשרטובא

ה

מקראזהבזה<...>טוס

מקראזהבזהתאחוזאשרטובד

מקראזהבזהתאחוזאשרטובמ

'רכגוןכלםאתיצאהאלהיםיראכימשנהזהידיךתנחאלמזהוגםו

'רכגוןכלםאתיצאאלהיםיראכימשנהזהידיךתנחאלמזהוגםא

ה

'רון<....>הים<..>ירא<..>ה<....>ידיךתנח<..>ס

'רכגוןכלםאתיצאם"אלייראכימשנהזהידיךתנחאלמזהוגםד

'רזהכולםאתיוצאאלהיםיראכימשנהזהידךתנחאלמזהוגםמ

דקסריןאבהוו

דקסריןאבהוא

ה

<..>קי<...>ס

דקיסריןאבהוד

בקסריןחנינאמ
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ו

א

ה

ס

ד

שליטאלאשםאיןוהלא'אבמקוםשליטיםעשרהישוכי'וכולחכםתעוזהחכמהמ

ו

א

ה

ס

ד

'אפיאלאשליטיםמעשרהל"ומתהמותמלאךזהוגבאיהרוחהואשליט'אוגבאי'אמ

ו

א

ה

ס

ד

'שמחייבידבריםמעשרהניצלשהואולואירעבים'ומאכיצמאיםומשקהבתעניתויושבושונהקוראאדםמ

ו

א

ה

ס

ד

אזניושתי<..>עינישתיוגופופיורגליושתיידיושתיהןואלויוםבכלאותומ

ו

א

ה

ס

ד

יורדותשעיניךשלךשאינובדברעיניךתתןאלדתניאבטליםדבריםלו'שמראיעיניושתימ

ו

א

ה

ס

ד

נכוותשהןבטליםדברילאזנךתשמעאלדתניאבטליםדבריםבהןששומעאזניושתי'לגיהינמ

ו

א

ה

ס

ד

הזרועותשכללזהותתןזהבזרועתגזולאלדתניאוחומסשגוזלידיושתילאבריםתחילהמ

ו

א

ה

ס

ד

שלאעבירהלדבררגליךיקדמוךאלדתניאעבירהלדבראותושמרגילותרגליםשתיבארץמשוקעותמ

ו

א

ה

ס

ד

ועושה'בתעניכולוהיוםכלאדםיושב'אפידתניאהבליםשמוציאפיומותמוקשייקדמוךמ
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החכמהו

החכמהא

ה

חכמה<.>ס

החכמהד

החכמהא"דבושחוטאגופולפיהוהאדםעמלכל'שנאמפיושיוצאלהבלדיוח"גמ

שליטיםמעשרהכחואמיץלבבחכם'שנה"הבזהלחכםתעוזו

שליטיםמעשרהכחואמיץלבבחכם'שנאה"הבזהלחכםתעוזא

ה

ם<..>שלשרה<..>כח<..>זהחכם<...>ס

שליטיםמעשרהכחואמיץלבבחכם'שנה"הקבזהלחכםתעוזד

שליטיםמעשרה<.>אליהקשהמיכחואמיץלבבחכםבו'שנאה"הבזהל"תמ

החכמהא"דהעולםנבראמאמרותבעשרהששנינוכמוהעולםרא[ב]נשבהןו

החכמההעולםנבראמאמרותבעשרה'שנאהעולםאתשבראא

ה

כמה<..>'העוברא<.....>העת<....>שר<.>ס

החכמהא"דהעולםשנבראמאמרות'מיבעירהיואשרד

החכמהא"דמאמרותבעשרההעולםשבראמ

חכמהמלאתבניתחותםאתה'דכתהראשוןאדםזהלחכםתעוזו

תכניתחותםאתה'דכתיהראשוןאדםזהלחכםתעוזא

ה

יותריופיליל<..>חכמהמלאתכניתחותם<.....>הראשאדםזהלחכם<.>תעס

תכניתחותםאתהדכתיבהראשוןאדםזהלחכםתעזד

יופיליל<.>וחכמהמלאתכנית'חותאתםבו'דכתיהראשוןאדםזהמ

למזוןהוושטהןואלוהנפשאתמשין?ש?שמדבריםעשרהאלושליטיםמעשרהו

למזוןהוושטהןואלוהנפשאתשמשמשיןשליטיםמעשרהא

ה

זון<....>ההןואילו<..>את<.>שמשמשידברים<.>אילום<..>ש<..>ס

למזוןהושטהןואלוהנפשאתשמשמשיןדבריםעשרהאלובעירהיואשרשליטיםמעשרהד

למזוןהוושטהנפשאתשמשמשיןדבריםעשרהאלושליטיםמעשרהמ

לביועצותכליותלשחוקטחוללטחוןהמססמשמשתןהריאהלקנאהמרהלחמהכבדלקולקנהו

לביועצותכליותלשחוקטחוללטחוןהמססמשתןהריאהלקנאהמרהלחמהכבדלקולקנהא

ה

לב<..>יועיות<......>מששאה<......>ק<.>ס

לביועצותכליותלשחוקטחוללטחוןהמססמששתןהריאהלקנאהמרהלחמהכבדלקולקנהד

לביועצותכליותלשחוקטחוללטחוןהמססלשאובהריאהלקנאהמרהלחמהכבדלקולקנהמ

שליטיםמעשרהנחזהלחכםתעוזהחכמהא"דמכלןלמעלהונפשגומרלשוןמביןו

נחזהלחכםתעוזהחכמהמכלםלמעלהונפשגומרלשוןמביןא

ה

<..>יטים<..>מעשרהנחזהלחכם<..>ונפש<.>מ<....>ס

אשרשליטיםמעשרהנחזהלחכםתעזהחכמהא"דגומרלשוןמביןד

שליטיםמעשרהנחזהל"תהחכמהא"דכולם<..>למעלהונפשגומרלשוןמביןמ

וידבר'שנעמואלאנדברלאמכלןנחועדשמאדםדורותמעשרהו

א

ה

..>ויד'שנעמוא<...>נדבס

עמואלאנדברלאשמכלןנחועדשמאדםדורותמעשרהבעירהיוד

וידבר'שנאעמואלאנדברלאשמכולםנחעד[אדם](נח)שמדורותעשרהאלומ

מעשרהשליטיםמעשרהאבינואברהםזהלחכםתעוזהחכמהא"דנחאלאלהיםו

מעשרהשליטיםמעשרהא

ה

'עש<..>שליעשרה<.>אבינואברהם<..>ים<..ס

מעשרהשליטיםמעשרהאברהםזהלחכםתעזהחכמהא"דד

עשרהאלושליטיםמעשרהאברהםזההחכמהא"דלאמורנחאלאלהיםמ
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כרתולאמכלןבחרלאאברהםעדשמנחדורותו

בחרלאשמכלםאברהםועדשמנחדורותא

ה

עמםכרתולאכולן<...>לא<..>דורותס

עמהםכרתולאמכלןיותרהואברוךהקדושבחרלאאברהםועדמנחדורותד

עמםכרתולאבחרלאשמכולםאברהםועדשמנחדורותמ

החכמהא"דברית[ם](ה)אבראתי"יכרתההואביום'שנעמואלאבריתו

החכמהאברהםאת'ייכרתההואביום'שנאאברהםאלאא

ה

'החכא"ד'לאבריתברם<.....>הביום'שנעמואלאת<..>בס

החכמהאחרדבראברםאת'ייכרתההואביום'שנעמואלאבריתד

החכמהא"דלאמרבריתאברםאת['יי]כרתההואביום'שנעמואלאבריתמ

שיוסףידעולאועלולמצריםשירדושבטיםמעשרהשליטיםמעשרהאבינויעקבזהלחכםתעוזו

שיוסףידעוולאלמצריםשירדושבטיםשליטיםמעשרהיעקבזהלחכםתעוזא

ה

שיוסףידעוולאועלו'למצרשירדו'שבטרה<......>מעשיעקבזה'לח'תעס

שיוסףידעוולאועלולמצריםשירדושבטיםמעשרהשליטיםמעשרהיעקבזהלחכםתעזד

שיוסףידעוולאועלולמצריםשירדושבטיםמעשרהשליטיםמעשרהיעקבזהמ

במצריםסברוידעהוהבמצריםבר?ש?ישכייעקבוירא'שנקייםו

במצריםשברוידעהוהשברישכייעקבוירא'שנאקייםא

ה

'במצרשברוידעוה<...>במצרשברישכייעקב<..>קייםס

במצריםסברויודעהיהבמצריםשברישכייעקבוירא'שניודעהיהויעקבקייםד

'במצריששברויודעהיהבמצריםשברישכייעקבוירא'שנאקייםמ

שכבשןשליטיםמעשרהחכםעלהגבוריםעיר'שנ'רבימשהזהלחכםתעוזהחכמהא"דו

שכבשןשליטיםמעשרהחכםעלהגבוריםעיר'שנאמשהזהלחכםתעוזהחכמהא

ה

....>ש'מעשחכםעלהרים<..>עיר'שנרבינומשהה<.....>החכא"<.>ס

שליטיםמעשרהמשהזהלחכםתעזהחכמהא"דד

שליטיםמעשרהמשהזההחכמהא"דמ

לוושטאפומאמןהןואלוהגוףאתשמשמשיןדבריםעשרהמשהו

לוושטאפומאמןהןואלוהאדםאתשמשמשיןמשהא

ה

הןואילוהגוףאתשמשמשיןדבריםרה<..ס

לוושטאפומאמןהןואלומשהשכבשןהגוףאתשמשמשיןדבריםמעשרהד

לוושטאמפומאהןואלומשהשכבשןבהםמשתמשתשהגוףדבריםמעשרהמ

[קטינאומכרוכא]קטינאלכרוכאמאצטומכאלאצטומכאקיבתאמןלקבתאהמססאמןלהמססאוושטאמןו

קטינאכרוכאומןקטינאלכרוכאומאסטומכאלאסטומכאקיבתאומןלקיבתאהמסיסאומןלהמסיסאוושטאומןא

ה

קטינהומכרוכא<..>קטיכא<..>למכא<..>ומא<..>מ<....>קובתא<.>ס

קטינאומכרוכאקטינאלכרוכאומאיסטומכאלאיסטומכאומקיבתאלקיבתאומהמסיסאלהמסיסאוושטאומןד

קטינאומכרכאקטינאלכרכאומאצטומכאתומכא[צ](ס)לאומקבתאלקיבתאומתמסיסלתמסיסאוושטאומןמ

עביאלכרוכאמעיאמבנאמעיאלבנאכסאומביתכסאלביתו

ומןעביאלכרוכאמעיאומכינתמעיאלכינתהכסאומביתהכסאלביתא

ה

.>עבילכרוכא<..>מעמבינת<.>מעיינת<.>ל<....>לס

עביאלכרוכאמעיאומבנתמעיאלבנתכסאומביתכסאלביתד

מיעיומבנתמיעיאלבנתכסיומביכסילביעביאומכרוכאעביאלכרכאמ

צרךלאומכלןלבראומעזקתאלעזקתאומפיטכאכאלפיטכאכאדיביומסניאדיבילסניאעביאומכרוכאו

צרךלאומכלםלבראומעזקתאלעזקתאפוטרכאומןלפוטרכאדיביומסניאדיבילסניאעביאכרוכאא

צרךלאומכולןלבראומעזקתאלעזקתאומפוטראכאלפוטראכאדיביומסניה

צרךלאכולם<......>לעזק<..>וא<.>טרא<.>לפ<..ס

צריךלאומכלןלבראומעיזקתאלעיזקתאומפוטרכאלפוטרכאדיביומסניאידיבילסניעביאומכרוכאד

צרךלאומכולןלבראומעזקתאלעזקתאומפוטרכאלפוטרכאדיביהומסניאדיביהלסניאמ
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לחםי"יעםשםויהי'שנלהוציאולאלהכניסלאמשהו

לילהוארבעיםיוםארבעים'ייעםשםויהי'שנאלהוציאולאלהכניסלאמשהא

יוםארבעים'ייעםשםויהי'שנאלהוציאולאלהכניסמשהה

<..>יוםעים<......>להכא<..>משס

'ייעםשםויהי'שנלהוציאולאלהכניסלאמשהד

לילה'ומיום'מ'ייעםשםויהי'שנאלהוציאולאלהכניסלאמשהמ

חכםעםרק'שנישראלאלולחכםתעוזהחכמהא"דכל?א?לו

ישראלאלו(דוזה)לחכםתעוזהחכמהא

חכםעםרק'שנאישראלאלולחכםתעזהחכמהה

....>החס

חכםעםרק'שנישראלאלולחכםתעוזהחכמהא"דד

חכםעםרקבהם'שנאישראלאלוהחכמהא"דמ

כדלעילהנפשאתשמשמשיןשמשיןמעשרהשליטיןמעשרהונבוןו

א

לעיל'שכתוכמוהנפשאתשמשמשיןשמשיןמעשרהונבוןה

<...>משמשי<...>שמה<..ס

למזוןהושטהןואלוהנפשאתשמשמשיןשליטיםמעשרהונבוןד

למזוןהוושטהןואלוהנפש'שמשמ'דבריעשרהשליטיםמעשרההזההגדולהגויונבוןמ

ו

א

ה

ס

לביועצותכליותלשחוקטחוללטחוןהמססמששתןהריאהלקנאהמרהלחמהכבדלקולקנהד

כדלעילמכולםלמעלהונפש'וכומ

זקניםמעשרהשליטיםמעשרהדודזהלחכםתעוזהחכמהא"דו

זקניםמעשרהשליטיםמעשרהדודזהא

'מעשרשליטיםמעשרהדודזהלחכםתעזהחכמהה

....?>לחס

זקניםמעשרהשליטיםמעשרהדודזהלחכםתעזהחכמהאחרדברגומרלשוןמביןד

זקניםעשרהאלושליטיםמעשרה<..>דזההחכמהא"דמ

אליןעלושלמהדודמשהאברהםהראשוןאדםהןואלותהליםבספר'שאמוצדיקיםו

אליןעלושלמהודודמשהאברהםהראשוןאדםהןואלותליםספרשאמרווצדיקיםא

איליןעלושלמהדודמשהאברהםהראשוןאדםהןואלותיליםספרשאמרווזקנים'צדיקיה

..>עלושלמהדוד<....>אראש<...>ו<..?>א?ש<..>צד<.ס

איליןעלושלמהודודומשהואברהםהראשוןאדםהןואלום"תליבספרשאמרוד

איליןעלושלמהדודמשהאברהםהראשוןאדםתיליםבספרהאמוריןמ

אסףן?י?אחרנחמישתאואליןפליגיןלאחמישתאו

אסףאוחרניןחמשתאואלופליגיןלאחמישתאא

אסףחמישתאהינוןואיליןפליגיןלאחמישתאה

....>וחרנ<...>ואילוןליגין<..ס

אסףאמררביוחנן'וררבאינוןמאןאחרנייתאחמשהאיליןאיתפלגוןלאחמשהד

אסףאמררביוחנן'וררבאוחרניןחמשאואינוןפליגיןלאחמשהמ

יוחנן'ור'רועזראהןאחדקרחבני'גוידותוןוהימןו

יודן'ור'רועזראהןאחדקרחבניושלשהוידותוןוהימןא

יוחנן'ור'רועזראהןאחדקרחבניושלשהוידותוןוהימןה

וחנן<....>ועזרהן<....>ק<..>בשה<..ס

ועזראקרחבניושלשתאחדוידותוןוהימןד

וידותוןאסףאמריוחנן'ורועזראקרחבניושלשת'אוידותוןוהימןמ

ו

א

ה

ס

בניבכללאסףאיןרבדעתעלד

בניבכללאסףאיןדעתהעלועזראקרחבניושלשת'אוהימןמ
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שהיהידיעלאלאדתמןאסףהואדהכאאסףהואיוחנן'דרדעתיהעלו

שהיהידיעלאלאדתמןאסףהוא'דרדעתיהעלא

שהיהידיעלאלאדתמןאסףהואדהכאאסףהוא'דרדעתיהעלה

שהיה<....>אתמן<.>ף<..>א<....>אסףהוא<..>תיה<..>עלס

שהיהידיעלאלאדתמןאסףהואדהכאיאסףהואיוחנן'רדעתעלקרחד

שהיהי"עאלאדתמןאסףהואהכא[ד]אסףהואיוחנן'רדעתעלקרחמ

יוחנן'ורעצמוידיעל'לומוזכהאחיועם'לומזכהתורהבןו

יוחנן'ורעצמוידיעללומרוזכהאחיועםלומרזכהתוראבןא

יוחנן'ורעצמוידיעללווזכהאחיועם'לומזכהתורהבןה

..>יוח'ורעצמו<..>יעל<..>חיו<...>לומר<..>זתורהבןס

עצמובפנישירהלומרוזכהאחיועםשירהלומרזכהתורהבןד

עצמהבפנישירהלומרוזכהאחיועםשירהלומרזכהתורהבןמ

המלךידיעלהנביאאסףידיעל'שנהואחורןאסף'אמו

המלךידיעלהנביאאסףידיעל'שנאהואאוחרןאסףאמרא

המלךידיעלהנביאאסףידיעל'שנאהואחורןאסף'אמה

<....>אידי<..>'שנא<....>'מ<.ס

הנביאידיעלהנביאאסףידיעל'שנאהואאחראסףרבדעתעלד

המלךי"ע'הנביאסףי"ע'שנא'אאסףדרבדעתיהעלמ

ישראלועלעליושעברוהדיניןועלהדתיןעלנביאלידותון'אמרבו

ישראלועלעליושעברוהדיניןועלהדתיןעלנביאלידותוןאמררבאא

ישראלועלעליושעברוהדיניןועלהדתיןעלנביאלידותון'אמרבה

<..>ועלעליורו<..>נין<.>ד?ה?ועלן<......>רס

ישראלועלעליושעברוהדיניןעלהידותוןעלהנביאלידותוןאמררביוחנן'וררבד

ישראלועלעליושעברוהדתיןעלהנביאלידותוןאמררבמ

ישראלועלעליושעברוהדיניןעלעליו'אמאחא'רו

א

ה

'ישרועלרו<..>ן<..>ל<.>עליוס

ישראלועלעליושעברוהדיניןועלהדתיןעלהידותוןעלהנביאלידותון'אמיוחנן'רד

מ

תהליםספר'אמעשרהאמרדאתג"אעאחאר"או

תליםספראמרועשרהאמרדאתג"אעאמראחא'רא

תיליםספראמרועשרהאמרדאתג"אעאחאר"אה

<.>תליר<..>אמרועשרה<.>א<..>ס

תליםספראמרואדםבנישעשרהפ"אעאחא'רבשםחונא'רד

תיליםספראמרואדםבנישעשרהפ"אעאמראחאר"בשהונא'רמ

הדברלמהמשלמשלודודאלאאמרולאמכלןו

משלדודאלאאמרולאמכלםא

משלדודאלאאמרולאמכולןה

משל<..>מכולןס

הדברלמהמשלמשלוישראלמלךדודידיעלאלאשמותםעלנאמרלאמכלהוןד

ד"למהמשלישראלמלךדודי"עאלאשמותםעלנאמרלאמכולםמ

כלכםנעימיםכלכםהמלךלהם'אמלמלךהימנון'לוממבקשתשהיתהאנסין?ג?שללחבורהדומהו

המלךלהםאמרלמלךהימנוןשנכנסוגיאסקוסשלא

המלךלהן'אמלמלךהמנון'לומשנכנסוגיאסקוסשלה

המלךהן<......>הימלומרשנכנסווס?ק?ניאסשלס

כלכםנעימיםכלכםהמלךלהם'אמלמלךהימנוןלומרשמבקשתאנשיןשללחבורהדומהד

כולכםנעימיםכולכםלהםאמרלמלךהימנוןלומרשמבקשתניאוסיןשללחבורהמ

פלניאישאלאלפניהימנון'לוממשובחיןכלכםחסידיםו

פלוניאלאלמלךאימנוןלומרוראוייןיפיםכלכםגבוריםכלכםא

פלניאלאלמלךאימנון'לומוראוייםיפיןכולכםגיבוריםכולכםה

פלניאלאלמלך<..>לומר<..>וראוין<.>יכלכםגבוריםם<..>כס

פלוניאישאלאלפניהימנוןלומרמשובחיןכלכםחסידיםד

'פלואישאלאלפניהימנוןלומרראוייםכולכםמשובחיםכולכםחסידיםמ
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כךערבשקולולמהכלכםידיעליאמרו

כךמקולכםליונאהערבשקולולמהכלכםידיעליאמרא

מכולכםיותרלוונעיםערבנאהשקולולפיולמהכולכםידיעליאמרה

<..>מקולכםיותרליונאה<...>שקוללמהכלכםעליאמרס

כךערבשקולולמהכלכםידיעליאמרד

כךערבקולו<.>למהכולכםעליאמרמ

כלכםנעימיםכלכםה"הבלהן'אמתליםספר'לומצדיקיםעשרהשבקשובשעהו

כלכםתליםספרשאמרוצדיקיםלעשרהה"הבאמרא

ה

כלכםתליםספררו<....>צלעשרהה"הקב'אס

נעימיםכלכםה"הקבלהםאמרהתהליםספרלומרצדיקיםעשרהשבקשובשעהד

כולכםנעימיםכולכםה"הבלהם'אמתיליםספר'לומזקניםעשרהשבקשובשעהמ

עליאמרדודאלאלפניהימנן'לוממשובחיןכלכםחסידיםו

עליאמרדודאלאה"הקבלפנישירהלומרוראוייםוצדיקיםחסידיםא

ה

<..>ירה<.>יאמרדוד<....>ש<..>לווראוים'וצדיקחסידיםס

עליאמרדודאלאלפניהימנוןלומרומשובחיןוחסידיםד

י"עיאמרד<..>אלאלפנישירהלומרומשובחיםחסידיםצדיקיםמ

הונא'רמקולכםיותרליונעיםערבשקולולמהכלכםידיו

הונא'רמקולכםיותרונעיםערבשקולולמהכלכםידיא

חונא'רה

חונה'ר<.>מקולכיותרליים<..>ערב<..>שקלמהכלכםידס

ישראלזמירותונעיםד"ההערבשקולולמהכלכםידיד

הונא'רישראלזמירותונעים'שנאערבשקולולמהכולכםמ

'דכתדודישראלשלזמירותיהןמנעיםי?מ?אחא'רבשם'אמו

דכתיבדודישראלשלזמירותיהןשרמנעיםמיאחא'רבשםא

'שנאישראלשלזמירותיהןמנעיםמי'אמאחא'רבשםה

'דכתוד<.>'ישרשלירותיהן<..>נעים<...>'אאחאר"בשס

ד

'דכתידוד()ישראל(דוד)שלמירותיהם?ז?'מנעימיאמראחאר"בשמ

ישיבןדודנאםו

עלהוקםהגברונאוםישיבןדודנאםא

עלהוקםהגברונאוםישיבןדודנאוםה

עלהוקםהגבר<...>דונאםס

ד

ישראלזמירות'ונעייימשיחעלהוקםהגברונאוםישיבןדודנאוםמ
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שמעון'בריודןר"אבארץצדיקאיןאדםכיו

שמעוןר"ביודןר"אבארץצדיקאדםאיןכיא

שמעון'בריודןר"אבארץצדיקאיןאדםכיה

'שמע<..>רץ<....>צֵאיןאָדםכִּיס

יודןר"אמיחטאולאטוביעשהאשרבארץצדיקאיןאדםכיד

ש"בריודןר"א'וכוצדיקאיןאדםכימ

צדקהומחלקיצדקהגבאיאלואלאוחוטאצדיקישוכישקפאברו

צדקהומחלקיצדקהגבאיאלאוחוטאצדיקישוכישקפאברא

צדקהומחלקיצדקהגבאיאלהאלאוחוטאצדיקישוכישקפהברה

ה<...>ומחלק<..>יש<..>שקפהברס

צדקהומחלקיצדקהגבאיאלואלאוחוטאצדיקאדםישוכיד

ומפרנסילענייםצדקה?קי?מחלאלוחוטא<..>ישוכישקפאברמ

ולאכראויראוישלאולמיכראוישלאשראוילמישנותניןו

ולאראוישלאומהכראוישלאשראוילמישנותניןא

ולאכראויראוישלאולמיכראוישלאשראוילמי'שנותניה

<....>שס

ולאכראוישלאומיכראוישלאשראוילמיד

ולא'דמישופכיהםכאילולפחותשראוילמי'ומוסיפי'להוסישראוילמי'שפותחיציבורמ

יחטיאולאהשערהאלבאבןקולעזהכלא"הכדיחטיאולאיחטאו

יחטיאולאהשערהאלקולעזהכלאמרדאתכמאהאיחטיאולאיחטאא

יחטיאולאהשערהאלבאבןקולעא"הכמיחטיאולאיחטאה

<..>יח<....>יחס

יחטיאולאהשערהאלבאבןקולעאמרדאתכמההיךיחטאד

יחטיאולא'השעראלקולעזהכלד"ההיחטיאולאיחטאמ
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ו

רבותפעמים[גםכי](כיגם)ידברואשרהדבריםלכלגםא

רבותפעמיםגםכיידברואשרהדבריםלכלגםה

ות<......>ידאשר<..>גםס

ד

פסוק[מדרש] ()כאןאיןהדבריםלכלגםמ
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לשלמהחכמהאלהיםויתן'כתבחכמהנסיתיזהכלו

לשלמהחכמהאלהיםויתןכתיבבחכמהנסיתיזהכלא

לשלמהחכמהאלהיםויתן'כתובחכמהניסיתיזוכלה

..>לשלה<..>ם"אליויתן<....>נסזהכלס

לשלמהחכמהם"אליויתן'כתיבחכמהנסיתיזוכלד

היםשפתעלאשרכחוללשלמהחכמהאלהים'ייויתן'כתי'וכונסיתיזהכלמ

'נאמישראלכלכנגדחכמהלוניתןכחולמהוכחולאמרירבניןלוי'וררבניןו

'שנאישראלכלכנגדחכמהלוניתןכחולכחולאמריןרבנןלוי'וררבנןא

נאמרישראלכלכנגדחכמהלוניתןכחולמהוכחולאמרירבניןלוי'וררבניןה

<.>'ישר<.>כד<..>כמה<...>ניתןכחול<....>רלוי'ור<..ס

ישראלכלכנגדחכמהלוניתןכחולמהוכחולאמרירבניןלוי'וררבניןד

נאמרישראלכלכנגדחכמהלונתןכחולאמרירבניןלוי'וררבניןמ

'אמלוי'רכחולוישראליהודהלהלן?'מ?ונאכחולכאןו

'אמלוי'רכחולרביםוישראליהודהלהלןונאמרכחולכךא

'אמלוי'רכחולרביםוישראליהודהלהלן'ונאמכאןה

<....>כרבים'וישריהודה<....>ונ<...>כאס

אמרלוי'ורד

אמרלוי'ורהיםשפתעלאשרכחולרביםוישראליהודהלהלןונאמרכחולכאןמ

'שנישראללכלגדרשלמהשלחכמתוכךליםגדרהזההחולמהו

'שנאישראללכלגדרהשלמהשלחכמתוהיתהכךליםגדרזהחולמהא

'שנאישראללכלגדרהשלמהחכמתהיתהכךליםגדרהזההחולמהה

'שנ<..>ילכל<..>גדרשלמה<.>שמתו<..>היתה<..>לים<....>המהס

לשלמהגדרחכמההיתהכךליםגדרהזההחולמהד

ישראללכלגדרהשלמהשלחכמתוהיתהכךליםגדרהזההחולמהמ

לרוחומעצראיןאשראישחומהאיןרוצה?פ?עירו

לרוחומעצוראיןאשראישכןחומהאיןפרוצהעירא

לרוחומעצוראיןאשראישכןחומהאיןפרוצהעירה

לרוחו<.>מעצאין<...>כחומה<....>פרור<.>עס

מהחסרתדעהאמרמתלאד

מהחסרתדעתאמרמתלאמ

קדםבניכלמחכמתשלמהחכמתותרבו

קדםבניכלמחכמתשלמהחכמתותרבא

קדםבניכלמחכמתשלמהחכמתותרבה

ם<....>כלמחכמת<..>ל<..>מ<..>תרב<.>ס

חכמתומכלקדםבניכלמחכמתשלמהחכמתותרב'כתיחסרתמהקניתדעהקניתד

ומחכמתקדםבניכלמחכמתשלמהחכמתותרב'כתיחסרתמהקניתדעתקניתמ

בטיירבקיאיןשהיומזרחאנשישלחכמתןהיתהמהו

בטיירבקיאיןשהיומזרחבנישלחכמתןהיתהמהא

'פי]בטיירבקיאיןשהיומזרחאנשישלחכמתןמהוה

<..>שהיו<..>[<.>הית]<.>ומס

בטיירובקיאיןבעופותוקוסמיןבמזליודעיןשהיוקדםבנישלחכמתןהיתהומהמצריםד

בטיירובקיאיןבעופותוקוסמיןבמזליודעיןשהיוקדםבנישלחכמתםהיתהומהמצריםמ

אוהבאנידברים'בגג"רשב'אמבמזלרורין?ב?וו

הפרסייםאתאוהבאנידבריםבשלשהגמליאלבןשמעוןר"אבמזלוברוריןא

אתאוהבאנידבריםבשלשהגמליאלבןשמעוןר"אבמזל[וערומין](וברורין)[אצטרוגוליןה

<..>אוהבאנידברים<..>ש<...>גס

אתמשבחאנידבריםבשלשהגמליאלבןשמעוןרבן'אמד

אתמשבחאנידברים'בגג"ארשבמ

בשיניהםנושכיןואיןהידעלאלאנושקיןאיןכשנושקיןמזרחבניו

בשניהםנושכיןואיןהידבפרסתאלאבפהאלאנושקיןאיןכשנושקיןומשבחןמזרחבניא

בשיניהןנושקיןואיןהידבפסתאלאבפהנושקיןאינןכשנושקיןומשבחןמזרחבניה

בשניהןנושכיןואינןבידאלאבפהנושקיןינן<...>כשנבחן<..>מזרחס

בפהנושכיןואיןבידאלאבפהנושקיןשאיןהמזרחבניד

בשיניהםנושכיןואיןבידאלאבפה'נושקיאין'כשנושקי(ושקי<.>כ)שהמזרחבנימ
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'שנבשדהאלאיועציןואיןו

'שנאבשדהאלאיועציםואיןא

'שנאבשדהאלאיועציןואיןה

<..>בשדהא<....>ס

בשדהאלאיועציןואיןמרווחבמקוםאלאעצהנוטליןואיןבסכיןאלאד

ביעקבשנאמרכמובשדהאלא'יועציואיןבסכיןאלאמ

חכמתומכלהשדהלרחלויקראיעקבוישלחו

חכמתומכלצאנואלהשדהיעקבוישלחא

חכמתומכלשדה[ה](ב)לאה[ל]ולרחלויקראיעקבוישלחה

<....>הוללאהלרחלויקראיעקבוישלחס

ד

חכמיומכלמרווחלמקוםצאנו()אלהשדהוללאהרחלאלויקרא'יעקוישלחאבינומ

ר"אבמזלוערומיםבטיירבקיאיןשהיומצריםחכמתהיתהמהמצריםו

ר"אבמזלובירוריןבטיירבקיאיןשהיומצריםחכמתהיהמהמצריםא

'ור'אמבמזלוערומיםבטיירבקיאיןשהיומצריםחכמתהיהומהמצריםה

ר"א<..>טייר<.>בקיאיןשהיו'מצר<..>חכהיתהומה'מצרס

אתמצריםשלחכמתןהיתהמהד

אתשכןחכמתםהיתהמהמצריםמ

לישלחל"אנכהפרעהאצלשלחהמקדשביתשלמהשבנהכיוןו

לישלחל"אנכהפרעהאצלשלחהמקדשביתאתשלמהשבנהכיוןא

לישלחלו'אמנכהפרעהאצלשלחהמקדשביתשלמהשבנהכיוןה

לישלחלו<...>פרעאצלשלחהמקדשביתשלמהשבנהכיוןס

לישלחואמרנכהפרעהאצלשלחהמקדשביתלבנותשלמהשבקשבשעהמוצאד

לישלחל"ואנכהפרעהאצלשלחהמקדשביתלבנותשלמהשבקשבשעהמוצאמ

סניקליטיןכלכנסעשהמהמשלךן[ר]בשכאומניןו

סניקליטיןכלכינסעשהמהמשלךבשכרןאומניןא

בית]סניקליטוןכלכינסעשהמהמשלךבשכרןאומניןה

טון<....>כינסשע<..>ה<.>ע<..>משלךבשכרןאומניןס

אסטרוגוליןכלכנסעשהמההמקדשביתלבנותרוצהשאניבשכרן'אומניד

אצטרוגוליןכלכנסעשהמה(מע)<..>המביתלבנותרוצהשאניבשכרןאומניםמ

להחזירוליאפשיאיאומניםממניבקשישראלמלךשלמהל"אשלוו

להחזירוליאיפשראיאומניןממניבקשישראלמלךשלמהלהםאמרשלוא

להחזירוליאיפשראיאומניןממניביקשישראלמלךשלמהלהן'אמשלו[שלודיןה

להחזירו<..>איאיאומנין<..>'ישרמלךשלמהלהן<..>לו<.>ס

שלוד

להחזירוליאפשראיאומניןממניבקשישראלמלךשלמהלהםאמרשלומ

שלנובאסטרוגוליהנראהבטיירבקיאיןשהיוחרטומיוכלאמרואעשהמהו

שלנובאסטרגוליאהנראהבמזלובירוריןבטיירבקיאיןשהםהחרטומיםכללואמרוא

שלנובאסטרוגליאנראהבמזל[וערומים](וכרורין)בטיירבקיאיןשהןהחרטומיןכללואמרואעשהמהה

שלנוטרולוגיאה<..>ה<..>במזל'ומ<......>בקיאשהןן<..>חרטכללו<..>אה<..>אמהס

ד

שלנובאסטרוגולאנראהבכל'בקיאישהןהחרטומיםכללואמרואעשהמהמ

מידמידוותבקשםאצלווימותולומשלחןואתהשנהבאותהשעתידיןאדםבניכלו

מידמידוותבקשםאצלווימותולומשלחןואתהשנהבאותהלמותשעתידיןאדםבניכלא

מידמידוותבקשםאצלווימותולומשלחןואתהשנהבאותהלמותשעתידיןאדםבניכלה

....>מיתבקשם<.>אצלווימותולולחם<..>ואתהה<..>באותהת<.....>ד?א?<..>כלס

ד

מ

באותהלמותשעתידיןאדםבניכלחרטומיוכלוראוכןעשהו

באותהלמותעתידיןשהיואדםבניכלחרטומיוכלשלהםבאסטרגוליאהוראוכןעשהא

באותהלמותעתידיןשהיואדםבניכלחרטומיובאסטרולוגיאוראהכןעשהה

ותה<..>למותדין<....>בניכלחרטמיוכללו<.>ה<..>באיסטרולוגאה<..ס

באותהלמותעתידיןשהןאדםבניוראווצפוד

באותהלמות'שעתידיאדםבניוראווצפומ
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שנהבאותהמתיםשהןהקדשברוחצפהשלמהאצלשבאוכיוןלוושלחםשנהו

שנהא

שנהבאותהמתיןשהןהקדשברוחצפה(ו)שלמהאצלשבאווכיוןלוושלחםשנהה

נה<...>באמתיםשהן<..>שלמהאצלשבאווכיוןלוושלחםשנהס

שנהבאותהלמותעתידיןשהםהקדשברוחצפהשלמהאצלשבאווכיוןלוושלחןשנהד

שעהבאותהלמותשעתידיהקדשברוחצפהשלמהאצלשבאוכיוןלוושלחושנהמ

לקבורתכריכיןלךאיןאםל"ואלפרעהושלחןתכריכהןלהםנתןעשהמהו

לקבורתכריכיןאיןאםלפרעהושלחםתכריכיהםלהםנתןעשהמהא

לקבורתכריכיןלךאיןלו'ואמלפרעהושלחםתכריכיהןלהםנתןעשהמהה

..>ריכין<..>לך<..>'מ<.>עה<......>ל<..>נעשהה<.>ס

לצרךתכריכיןלךהיהלאאםלו'ואמלוושלח'תכריכילהםונתןד

לצורךתכריכיןלךהיהלאאםל"ואלוושלחתכריכיםלהםנתןעשהמהמ

ומההראשוןאדםזההאדםמכלויחכםבתכריכיהןמתיךהאמתיךו

ומההראשוןאדםזההאדםמכלויחכםבתכריכיהםמתיךהאמתיךא

ומההראשוןאדםזההאדםמכלויחכםבתכריכיהןמיתיךהאמיתיךה

<....>וי<.>ו<..ס

ומההראשוןמאדםהאדםמכלויחכםאותםקבורקוםותכריכיהןהםהריאלומתיךד

ומההראשוןאדםזההאדםמכלויחכםאותםקשורקוםותכריכהוןמיתיךהריאלומיתיךמ

מלאכיקראושלאמההבהמהלכלשמותהאדםויקרא'שנחכמתוהיתהו

מלאכיקראושלאמההבהמהלכלשמותהאדםויקראדכתיבחכמתוהיתהא

מלאכיקראושלאמההבהמהלכלשמותהאדםויקרא'דכתיחכמתוהיתהה

מלאכיס

הראשוןאדםשלחכמתוהיתהד

הראשוןאדםשלחכמתוהיתהמ

ונמלךבארץוהטמינונטלוהראשוןאדםה"הבשבראבשעהאמרוהשרתו

ונמלךבארץוהטמינונטלוהראשוןאדםה"הבשבראבשעהאמרוהשרתא

ונמלךבארץוהטמינונטלו'הראאדםאתה"הבשבראבשעהאמרוהשרתה

ונמלךבארץנו<...>נטל'הראשדם<...>אמרוהשרתס

נמלךהראשוןאדםאתלבראתה"הקבכשבקשמוצאאתד

נמלךהראשוןאדםאתלברואה"הב(אדם)שבקשבשעהמוצאאתמ

מהלפניואמרוכדמותינובצלמינואדםנעשהלהם'ואמהשרתבמלאכיו

מהלפניואמרובצלמינואדםנעשהלהםואמרהשרתבמלאכיא

מהלפניואמרובצלמנואדםנעשהלהם'ואמבמלאכיםה

מה'עושל'רבוו<......>בצלאדםעשה<.....>ורת<....>במלס

מהעולםשלרבונולפניואמרואדםנעשהלהםואמרהשרתבמלאכיד

מהע"רבשלפניואמרונו?מ?בצלאדםנעשהלהםאומרוהואהשרתבמלאכימ

שאניזהאדםלהם'אמכתותלפניךעומדיןאנוהריתזכרנוכיאנושו

שאניזהאדםלהםאמרכתותעומדיןאנוהריתזכרנוכיאינושא

שאניזהאדםלהן'אמכִּּתֹותלפניךעומדיןאנוהריתזכרנוכיאנושה

שאניזהם<..>להן'אכתותת<....>עומדיןאנו<..>תזכרנו<..>אנושס

רוצהשאניאדםלהםאמרתזכרנוכיאנושד

רוצהשאניאדםלהםאמרתזכרנוכיאנושמ

משלכםמרובהחכמתובוראו

משלכםמרובהחכמתובוראא

משלכםמרובהחכמתובוראה

?ם?משלכמרובהתו<.>חכ<..>ו<.>ס

להםואמרלפניהםוהעמידןועוףחיהבהמהכלכנסעשהמהמשלכםמרובהחכמתולבראתוד

להםואמרלפניהםוהעמידןועוףחיהבהמהכלכנסעשהמהלכם<.>ממרובהחכמתו<..>א<..>להמ

ו

א

ה

ס

מהלואמראדםאצלהלךידעוולאעמדושמותלהםקראוד

מהל"אאדםאצלהלךשמותלהםלקרותידעוולאעמדושמותלהםקראומ
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ו

א

ה

ס

סוסולזהאריולזהשורלקרותונאהלזההעולמיםרבוןאמראלושלשמותןד

אריולזהשורלקרותונאהלזהע"רבשלפניו'אמאלושלשמותםמ

הבהמהלכלשמותאדםויקראד"ההו

הבהמהלכלשמותהאדםויקראדכתיבא

הבהמהלכלשמותהאדםויקראד"ההה

מה<....>לות<.>שהאדםויקראד"ההס

לכלןוכןנשרולזהגמלולזהד

מים<.>העוףולכל?ה?הבהמלכלשםאדםויקרא'שנאלכולםוכןנשרולזהמ

ו

א

ה

ס

ואניהאדמהמןשנבראתימפניאדםלפניואמרשמךמהאתהלוואמרד

ואניהאדמהמןשנבראתימפניאדםל"אשמךמהאתהה"הבל"א'וכומ

ו

א

ה

ס

דכתיבהואהדאבריותיךעלאדוןשאתהמפניאדנילפניואמרשמימהד

ה"הבאמראחאר"אבריותכלעלאדוןשאתהמפני'ייל"אשמימהמ

ו

א

ה

ס

הואעצמילביןבינישהתניתישמיהואהראשוןאדםלישקראשמיהוא'ייאניד

הואעצמילבןבינישהתניתישמיהואהראשוןאדםלישקראשמיהוא'ייאנימ

משכיל'שנאבינואברהםזההאזרחימאיתןו

משכיל'שנאאבינואברהםזההאזרחימאיתןא

משכיל'שנאאבינואברהםזההאזרחימאיתןה

משכיל<..>אברהםזההאזרחימאיתןס

משכיל'דכתיאברהםזההאזרחימאיתןהשרתמלאכיוביןבריותילביןבינישהתניתישמיד

'אביאברהםזההאזרחיומאיתןהשרתמלאכיוביןבריותין?בי?לביניהתניתי?ש?שמימ

לארבחנינא'ברחמאר"אאבינואברהםשלחכמתוהיאומהלאיתןו

לארבחנינאר"בחמאר"אאבינואברהםשלחכמתוהיתהומההאזרחילאיתןא

לארביחנינאברחמאר"אאבינואברהםשלחכמתוהואומההאזרחילאיתןה

לא<.>רחנינהר"בחמא<.>'אבינו<.>אברהםשלחכמתוומהחי<..>האלאיתןס

האזרחילאיתןד

לא'אביאברהםשלחכמתוהיתהומהמ

ה"הבלושזימןמלמדחכמהלמדוומיחכמהלמדוולאאביוהיהו

ה"הבלושזימןמלמדחכמהלמדוומיחכמהלמדולאאביולוהיהא

ה"הבלושזימןמלמדחכמהלמדוומיחכמהלמדולאאביולוהיהה

<....>ש<....>חכלמדוומיחכמהלמדולאאביו<..>היהס

ד

נחלה"הבלושזימןמלמדחכמהלמדומי<.>למדולאאביורבלוהיהמ

כלחכמהומלמדוחכמהנובעותוהיורבותיוכשתיכליותיושתיו

כלחכמהאותוומלמדותחכמהלונובעותוהיושלמיםכדיםכשתיכליותשתיא

כלחכמהאותוומלמדותחכמהבונובעותויהיורבותיוכשתיכליותיושתיה

כלכמה<.>אותוות<..>ומלמה<..>ות<..>ניו<..>ותיו<.>רס

ד

כלאותוומלמדותמהםחכמהנובעוהיהרבניןכשניכליותיושתינובעמ
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'שנמשהזהוהימןיעצניאשרי"יאתאברךד"הההלילהו

'שנאמשהזהוהימןיעצניאשר'ייאתאברךד"הההלילהא

'שנאמשהזהוהימןיעצניאשר'ייאתאברךד"הההלילהה

'שנמשהזהוהימןיעצניאשר<...>אאברךד"הההלילהס

'שנאממשהזהוהימןד

'דכתימשהזהוהימןכליותייסרונילילותאף?יעצני?אשר'ייאתאברךד"הההלילהמ

שפירשמשהשלחכמתוהיתהומההואנאמןביתיבכלמשהעבדיכןלאו

אתשפירשמשהשלחכמתוהיתהומההואנאמןביתיבכלמשהעבדיכןלאא

שפירשמשהשל[חכמתו]היתהומההואנאמןביתיבכלמשהעבדיכןלאה

אתשפירשמשהשלחכמתוהיתהומה<.>הונאמן<..>ביבכלמשהעבדיכןלאס

הואנאמןביתיבכלד

'שפימשהשל'חכמומההואנאמןביתי<..>מ

שפתרנאמןנקראולמהמשהלנוצוהתורה'שנלשון'בעלישראלהתורהו

אתשפתרנאמןשמונקראולמהמשהלנוצוהתורה'שנאלשוןבשבעיםלישראלהתורהא

שפתרנאמןשמונקראולמהמשהלנוצוהתורה'שנלשוןבשבעיםלישראלהתורהה

אתשפתרנאמןשמו<..>ה<..>ומשהלנוצוהתורה'שנלשוןבשבעים<..>ס

ד

'שפי[מן<..>](משה)'נקרולמהמשהלנוצוהתורה'שנאלשוןם?עי?בשבלישראלהתורהמ

אחיוואתאביואתיוסףויכלכל'שניוסףזהוכלכולבאמונהלישראלתורהו

אחיוואתאביואתיוסףויכלכל'שנאיוסףזהוכלכלבאמונהלישראלהתורהא

אביואתיוסףויכלכל'שנאיוסףזהוכלכלבאמונהלישראלהתורהה

אחיוואתאביואתיוסףויכלכל'שנ<..>זהוכלכלבאמונה'לישרהתורהס

יוסףויכלכלדכתיביוסףזהוכלכלד

'וכואתיוסףויכלכל'דכתייוסףזהוכלכלבאמונהלשוןבשבעיםאל<..>ל?ה?התורמ

עבדכלוםאמרובמצריםיוסףכשמלךיוסףשלחכמתוהיתהומהו

עבדכלוםהמצרייםאמרומצריםארץעליוסףשמלךכיוןיוסףשלחכמתוהיתהומהא

עבדכלוםהמצרייםאמרומצריםעליוסףשמלךכיוןיוסףשלחכמתוומהה

ד<....>כלו'המצראמרו'מצרארץעליוסףשמלךכיוןיוסף<..>חכמתוהיתהוזהס

עבדכלוםמצרייםאמרוד

עבדכלוםהמצרייםאמרומצריםארץעליוסףשמלךכיוןמ

לשון'עעליהןוכתבופתקין'עעשוחכמתובשבילאלאעלינוימלוךו

לשוןשבעיםעליהןוכתבופתקיןשבעיםעשועשומהחכמתובשבילאלאעליוימלוךא

לשון'עעליהןוכתבופתקין'עעשומהחכמתובשבילאלאעלינוימלוךה

לשון'עעליהן<..>וכפתקין'עעשועשומהחכמתובשבילאלאעלינוימלוךס

פיתקיןשבעיםנטלובחכמתואלאעלינומלךזהד

לשוןשבעי'עליהוכתבו'פתקישבעיםנטלועשומהבחכמתואלאעלינומלךזהמ

מפרנסשהיהאלאעודולאכלשונוופתקפתקכלקוראוהיהליהושלחוןו

מתרגםשהיהאלאעודולאכלשונוופתקפתקכלקוראוהיהלוושלחוםא

כלשונוופתקפתקכלקוראוהיהליהושלחוןה

מתרגםשהיהאלאעודולאנו<..>ופיטקפיטקכלקוראוהיהליהושלחוןס

שהיהאלאעודולאבלשונוואחדאחדכלקוראוהיהלפניומשליכיןוהיוד

מתרגםשהיהאלאעודולאכלשונו'וא'אכלקוראוהיה<..>לפאותם'ומשליכימ

הקדשבלשוןלהןוכותבומחזירבלשונואחדכלו

הקדשבלשוןלהםוכותבומחזירכלשונוואחדאחדלכלא

הקדשבלשוןלהןוכותבומחזירה

הקודשבלשוןוכותבלהןומחזיר<..>כלשוואחדאחדלכלס

בוומכיריןיודעיןהיושלאהקדשבלשוןמדברד

ומכירים'יודעישאינםהקדשבלשוןומדברוחוזרכלשונו'ואא"לכמ

שפתמצריםארץעלבצאתושמוביהוסףעדות'ד"ההו

שפתמצריםארץעלבצאתושמוביהוסףעדותד"ההא

שפתמצריםארץעלבצאתושמוביהוסףעדותד"ההה

שפת'מצרארץעלבצאתו<..>שהוסף<..>עדותד"ההס

שמוביהוסףעדותאומרהואוכןבולשמועיכוליןואינןד

א"שלימ"אע"בשמוביהוסףעדות'שנאלשומעויכוליןואינםמ
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כלםשהיוהמדברדורזהודרדעאשמיעאשמעידעתילאו

כלםשהיוהמדברדורזהודרדעאשמעידעתילאא

כולםשהיוהמדברדורזהודרדעאשמיעאשמעידעתילאה

כולןשהיוהמדברדורזהודרדע<....>אשידעתילאס

שכלוהמדברדורזהודרדעד

היו)שכולםהמדברדורזהודרע'?אשמי?אלאאשמעתקריאלמ

עלשבשמיםאביהםלהםשמחלבניםמחולבנידעהדורדעהמלאיןו

עלשבשמיםאביהםלהםשמחלבניםמחולבנידעהדורחכמהמלאיםא

עלשבשמיםאביהןלהןשמחלבניםמחולבנידעהדורדעהמליאיםה

....>שבשמאביהםן<..>שמחלבניםמחולני<...>ור<..>דיעמלאיםס

עלה"הקבלהםשמחלישראלאלומחולבנידעהד

עללהםה"הבשמחלמחולבנידעהדורדעהמלאיהיו(מלאהמ

עונותיהםו

עונותיהםא

עוונותיהםה

ם<..ס

חזרנונחמניברשמואלר"אממשלאלפיםשלשתוידברהעגלמעשהד

חזרנונחמניברשמואלר"אואלףחמשהשירוויהימשלאלפיםשלשתוידברהעגלמעשהמ

ו

א

ה

ס

שלשתאמרתואת'פסוקימאותלשמנהקרובאלאשלמהשנתנבאמצינוולאהמקראכלעלד

שלשתאמרתואתפסוקיםת"לתקרובאלאשלמהשנתנבא'מציולאהמקראכלעלמ

ו

א

ה

ס

טעמיםשלשהבויששלמהשנתנבאופסוקפסוקשכלמלמדאלאאלפיםד

ם[נז]()א"כמדטעמים'גבוישופסוקפסוקשכלמלמדאלאמשלאלפיםמ

ו

א

ה

ס

כלעלאמריורבניןד

כלעלמשלאלפיםשלשתאמריורבניןשומעתאוזןעלחכםמוכיחכתםוחליזהבמ

ו

א

ה

ס

שירוויהיומשלמשלכלעלטעמים'והאלףופסוקפסוקד

'כתיאיןשלמהשלשירוויהיומשלמשלכלעלטעמים<.>ואלףופסוקפסוקמ

העציםעלוידברו

העציםעלוידברא

העציםעלוידברה

העציםעל<..>ס

העציםעלוידברואלףחמשהמשלשלשיורוד

בלבנוןאשרהארזמןהעציםעלוידברואלףחמשהמשלשלשיורוויהיאלאכאןמ

דברומההעציםעלמדבראדםישוכיו

דברומההעציםעלמדבראדםישוכיא

דברומההעציםעלמדבראדםישוכיה

<..>עלדבר<....>וכיס

העציםעללדברלאדםאפשרוכיד

העציםעםלדברלאדםאיפשרוכיבקירשיצאהארז(שיצאעדהארז)'ועמ
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מיטהרהיהמצורעטעםמה'אוהיהכךאלאהעציםעלו

מטהרהואהזהמצורעטעםמהאומרהיהכךאלאהעציםעלא

מטהרהואהמצורעזהטעםמה'אומהיהכךאלאהעציםעלה

..>עם<....>אלס

שבגבוהיםבגבוהמטהרזהמצורעמהמפנישלמהאמראלאד

שבגבוהיםבגבוהמטהרזהמצורעמפנישלמהאמראלאמ

כארזעצמושהגביהידיעלאלאואזובבארזו

כארזעצמושהגביהידיעלאלאואזובבארזא

כארזעצמושהגביהידיעלאלאואזובבארזה

<..>ב<..ס

כארזעצמואתמגביהשאדםידיעלאלאואזובארזבעץשבנמוכיןובנמוךד

כארזעצמואתמגביהשאדםי"עאלאתולעתושניארזבעץשבנמוכיםובנמוךמ

נתרפאלפיכךכאזובעצמווכשהשפילבצרעתלקהלפיכךו

בארזנתרפאלפיכךכאזובעצמווכשהשפילבצרעתלקהלפיכךא

כארזנתרפאלפיכךכאזובעצמווכשהשפילבצרעתלקה'לפיכה

<...>מ<..>שהשפיל<....>בצרלקהלפיכךס

להתרפאתסופוומשפילועצמואתממעטוכשהואבצרעתלוקההואד

להתרפאסופונמוך'שהוכאזובעצמוומשפילממעטוכשהואבצרעתלוקההיהמ

בהמהעלמדבראדםישוכיוהעוףהבהמהעלוידברבאזובו

ועלהבהמהעלמדבראדםישוכיהעוףועלהבהמהעלוידברואזובא

הבהמהעלמדבראדםישוכיוהעוף'הבהמעלוידברוכאזובה

על<..>וכיהעוףעל<..>וידברואזובס

וכןנמוךשהואבאזובד

'בהמעםלדבראדםאיפשרוכיהעוףועלהבהמהעלוידברמ

אחדבסימןועוףסימניןבשניבהמההותרהמהמפני'אמכךאלאועוףו

אחדבסימןוהעוףסימניןבשניהבהמההותרהמהמפניאמרכךאלאהעוףא

אחדבסימןוהעוףסימניןבשניהבהמההותרהמהמפני'אמכךאלאוהעוףה

אחד<.>מ<....>והימנין<...>הותרהמה<..>העוףס

אחדבסימןועוףסימניןבשניניתרתבהמהמהמפניד

'אבסימןועוףסימניםבשניניתרתבהמהמפנישלמהאמראלאועוףמ

ועוףסימנין'בצריכההארץמןשבריתהידיעלבהמהאלאו

עלוהעוףסמניןשניצריכהלפיכךהארץמןשברייתההעוףאלאא

והעוףסימניןבשניהותרהלכךהארץמןשברייתההבהמהאלאה

....>ימני<...>רה<...>לכהארץמןתה<..>ש[די<...>]ה<...>אלס

והעוףהיבשהמןנבראתשהבהמהמפניאלאניתרד

י"עועוףסימניםבשניהותרהלכךהיבשהמןנבראתשהבהמהמפניאלאניתרמ

ואיסימנין'בבלאלבהמההוקשאחדבסימןהכשרוהמיםמןשברייתוו

ואיסמניןשניבלאלבהמההוקשאחדבסימןהותרהמיםמןשברייתוידיא

ואיסימניןשניבלאלבהמההוקשאחדבסימןהותרלכךהמיםמןשברייתוה

<..>סימניןשנילוא<..>בהמ<...>הו<..>בסימןותר<..>המימןשברייתודי<.ס

היםמןד

אילאסימניםבשנילבהמההוקש'אבסימןהותרהמיםמן<..>שמ

סימןבלאלדגהקישוהארץמןבריהשישמהמפניאלאיכולאתהו

סימןבלאלדגהקישוהארץמןברייהשישמפנימהמפניאלאיכולאתהא

סימןבלאלדגהוקשהארץמןברייהבהשישמפניאלאיכילאתהה

..>בלואלדגו?ש?הקי<..>מןיה<..>בהיש<....>אליכולס

ד

בסימןלדגהקישוהארץמןבריהבושישמפנייכילאתמ

נבראומהיכןהמיםמןבריהבושישיכולאתהואיאחדו

נבראומהיכןהמיםמןבריהבושישמפנייכילאתהואיאחדא

נבראומהיכןהמיםמןברייהבושישמפנייכילאתהואיאחדה

<..>כן<..>מים<...>ה<..>בושישי<...>כו<...>א<..>וחד<.ס

ד

'אכתובנבראומיהיכןבריהבושישמפנייכילאתאילא'אמ
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ו

א

ה

ס

ד

יתקיימוכיצדאחרמקראה"יעועוףחיהנפששרץהמים[ישרצו](יצרשו)אלהיםויאמראומרמ

בשםבון'רנבראמיםמרקקקפראברו

בשםבון'רנבראמיםמרקקאמרקפראברא

בשםבון'רנבראמיםמרקק'אמקפראברה

<..>קפראס

בשםאבון'רנבראמרקקעוףקפראבר'אמשכןד

ר"בשאבון'רנבראשביםמרקקעוףאמרקפראברהללומקראות'במ

ועלהדגסנפירי'פידנונאלחרסיפתאדמייןדתרנוגלארגלויהדיןשמואל'רו

ועלהדגסנפירי'פידנונאלחסיפתאדמייאןרגלויהדיןקפודקייאשמואלא

ועלהדגסנפירי'פירודכוכאלהרסיפתאדמייןדתרנגולארגלויהדיןקפדוקיאשמואל'רה

על<..>ין<..>דתרנוגלאי<....>הס

ועלדנונאספיתאלחדדמייןדתרנגולאדרגלויאמרקפודקיאשמואל'רד

ועלנא<....>ספלחדדתרנוגלתאדרגלוי'אמ?אי?פוק?ד?קשמואלמ

שמונהמהמפני'אמאלאהרמשעלמדבראדםוכיהדגיםועלהרמשו

שמנהמהמפניאלאהרמשעלמדבראדםמהוכיהדגיםועלהרמשא

שמנהמה[מפני](מהם)אלאהרמשעלמדברהאדםמהוכיהדגיםועלהרמשה

שמונה<....>מפ'אמאלאהרמש<....>מאדםמהוכיהדגיםועלש<..>הס

שמונהמהמפניאמרהרמשד

שמונהמהמפנישלמהאמראלאהרמשעללדבראיפשרוכיהרמשמ

בהןהחובלורמשיםשקציםושארחייבבהןובל?ח?וההצדןבתורההאמוריןשרציםו

בהןהחובלורמשיםשקציםושארחייבבהןוהחובלהצדןבתורההאמוריםשרציםא

בהןהחובלורמשיםשקציםושארחייבבהןוהחובלהצדןבתורה'האמורישרציםה

בהןהחובלורמשים<..>שאר<...>חיי<.>בהוהחובלן<..>הבתורההאמוריםשרציםס

ורמשיםשקציםהשרציםכלושארחייבבשבתבהםוהחובלהצדן'שבתורשרציםד

ורמשיםשקציםרצים[ש](צ)הכלושארחייבבשבתבהםוהחובלהצדן'בתור'האמורישרציםמ

הדגיםועלעורותלהןשישמפניפטורו

הדגיםועלעורותלהןשישמפניפטורא

הדגיםועלעורותלהםשישמפניפטורה

..>ות<....>לשישמפניפטורס

אמרהדגיםועלעורותלהםשישמפניפטורד

אמראלאהדגיםעללדברלאדםאיפשרוכיהדגיםועלעורותבןשישמפניפטורמ

ו

א

ה

ס

אלאשחיטהטעוניןאינםודגיםשחיטהטעוניןועוףחיהבהמהכלמהמפניד

אלאלאודגים(ודים)שחיטהטעוניןועוףחיהמפנישלמהמ

ו

א

ה

ס

הורהאסיפהאלא'כתיאיןובדגיםישחטובקרהצאןקראמהדיןד

הורהאסיפהובדגים'וכולהםישחטובקרהצאןקראמהדיןשלמהאמרמ

'ואמחגי'רשמעשחיטהשטעוניןהדגיםעלבצורהורינבוריהכפראישיעקבו

רבהבבראשיתכדאיתאכלהשחיטהשטעוניןהדגיםעלבצידןהורהנבוריאכפראישיעקבא

'ואמחגי'רשמעשחיטהשטעוניןהדגיםעלבציירהוריגבוריאכפראישיעקבה

....>ששחיטהעונין<..>הדגיםעלבצורהורהבוריא<...>איש<..ס

שלחחגי'רשמעשחיטהשטעוניןהדגיםעלבצורנבוריאכפראישיעקבד

שלחחגי'רשמעשחיטה'שטעוניהדגיםעל()בצורנבורייאכפראישיעקבמ
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מהןל"אלקידאוריתאמילא'דאממאן'רל"אדאתאמןדילקיאיתוניהו

בחכמהנסיתיזהכלפרשתא

מןליה'אמלקידאורייתאמילה'דאמומן'רליה'אמדאתאמןדילקיהאיתוניהה

מןליה<....>דאמילא'דאמן<..>ו'רליה'אדאתאמןדילקיייתוניה<.ס

מןליהאמרואייתיניהד

מהל"אואייתיניהמ

חיהנפששרץהמיםישרצוקריההדיןמןל"א(<..>הו)הוריתאוריאו

א

חיהנפששרץהמיםישרצו'שנאקרייההדיןמןליה'אמהוריתאאורייאהןה

חיהנפשרץ<.....>ישר'שנ<..>קר<..>הדמןליה'אהוריתהאוריאהןס

המיםישרצו'דכתיהןמןליהאמרהוריתההןד

חיהנפששרץהמיםישרצו'דכתיהןמהל"אהוריתההןמ

שחיטהטעוניןדגיםאףשחיטהטעוןעוףמההארץעליעופףועוףו

א

שחיטהטעוניןדגיםאףשחיטהטעוןעוףמהיעופףועוףה

שחיטה<..>אףחיטה<.>טעוןעוףמהיעופףועוףס

דילקיארבעיניהאמרשחיטהטעוניןדגיםאףשחיטהטעוןעוףמהד

דילקיארבעיניה'אמשחיטהטעוניןדגיםאף'שחיטטעוןעוףמההארץעליעופףועוףמ

ו

א

ה

ס

ליהאמרטבאותהוריתהלאליהאמרילקיאוריתאמןמילתאדאמרנשבראמרד

ל"אטבאותהוריתלאל"אילקי'דאוריתמילתאדאמרברנשאמרמ

כךלאל"אדרבעמןלךאליףואנארבעל"או

א

כךלאליה'אמדרבעהדיןמןלךאליףואנארבועליה'אמה

..>לאליה'ארבע<..>מאלהאליףואנארבועליה'אס

הכאמןליהאמרהןמןד

הכאמןל"אהןמהמ

ומצאלהםיאסףהיםדגיכלאתאםלהםומצאלהםישחטובקרהצאן'כתו

א

[יאסף]היםדגיכלאםלהםישחטוהבקרהצאן'כתיה

..>דגיכלאת<.>אלהםומצאלהםישחטובקרצאן<.ס

להםישחטובקרהצאןד

'וגולהםישחטובקרהצאן'דכתימ

צאןלהםיאסףאלאכאן'כתאיןלהםישחטהיםדגיכלאתאםלהםו

א

צאןלהםיאסףאלא'כתילאישחטה

צאןלהםיאסףלא<..>כא'כת<...>ה<.ס

ד

מ

טבאדהיאחביטךחבוטל"אבאסיפהאלאשחיטהטעוניןדגיםואיןשחיטהטעוניןובקרו

א

טבאדהואחבטךחביטליה'אמבאסיפהאלאבשחיטהדגיםואיןבשחיטהובקרה

טבאדהואחבטךוט<.>חליה'אאסיפה<...>חיטה<...>אין<...>חי<.>'טעונובקרס

טבאדהיאחבטךחביטאמרבאסיפהוהאיבשחיטההאיד

א[ב]()טדהיאחביטךחביטאמרבאסיפהוהאי'בשחיטהאימ

אישליעקבשאלוןבשבתאוילדהארמייתאאתתאונסבחוביהגרמוןיהודיחדבאולפנאו

א

אישיעקב'לרשאילובשבתאוילידתארמייתאאיתתאונסיבחוביהגרמוןיהודיחדבאולפנאה

איש<..>ון<..>בשבתאוילידתרמייתא<...>ית<.>ונסב<...>וד<......>אולפ<.>ס

אישיעקבהורהבקלטאד

אישיעקבלרשאלוןבשבתאוילידתארמאהאתתאונסבחובאגרמוןיהודיחדבקלטאבאולפנאמ
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יתיהלמגזרלמשריסברבשבתאדארמייתאברהלמגזרמהונבוריאכפרו

א

יתיהלמיגזרלוןלמישריסברבשבתאדארמייתאדא<..>למיגזרמהונבוריאכפרה

יתיהגזר<...>לולמישרי<..>ס<....>רמ<...>דהדה<..>יתיהלמגזרמהוגבוריא<..>כס

בשבתנמולשהואנכריתשלבנהעלבצורנבוריאכפרד

יתיהלמגזראלהוןלמשריסברבשבתאדארמייתא(לב)ברהלמגזרמהובצורנבורייאכפרמ

משפחותםעלויתילדו'וכתזכרכללכםימולימיםשמנתובןקריההדיןמןו

א

משפחותםעלויתיילדו'וכתילכםימולימיםשמונתובןקרייההדיןמןה

..>משעל<..>תיל<....>זכרכל<..>מןס

ד

משפחותםעלויתלדו'וכתי'וגוזכרכללכםימולמים<.>שמונהובןקראמהדיןמ

נכריתשלבנהאףשבתדוחהישראלבתשלבנהמהאבותםלביתו

א

נכריתשלבנהאףהשבתאתדוחהישראל"בידשלבנהמהאבותםלביתה

<....>האת<..>'שר<...ס

ד

נכרישלבנהמהאבותםלביתמ

'רל"אדאתאמןדילקיואיתייהשלחחגי'רשמעשבתדוחהו

א

כל'רליה'אמדאתאמןדילקיואייתיתיהשלחחגיי'רשמעהשבתאתדוחהה

כל'רליה'אס

ואייתיניהשלחחגי'רשמעד

איייתיניהשלחחגי'רשמעהשבתאתדוחהמ

הוריתמהמןל"אטבותהוריתלאל"אלקידאוריאמילא'דאממאןו

א

הוריתאהןמןליה'אמטבאותהוריתהולאליה'אמלקי'דאורייתמילה'דאמה

הוריתההןמן<..>'אטאבותהורית<...>דאמאןס

הוריתההןמןליהאמרד

הוריתהןמהל"אמ

אבותםלביתמשפחותםעלויתילדוקריההדיןמןל"או

א

אמותםולא'אבותלביתמשפחותםעלויתיילדו'דכתיקרייההדיןמןליה'אמה

.>אמותלבית'נאמולאם<...>לבי'משפחעלילדו<......>מליה'אס

משפחותםעלויתילדו'דכתיהןמןליהאמרד

אמותםלביתנאמרולאאבותםלביתמשפחותםעלויתילדו'דכתיהןמןל"אמ

ו

א

ה

ס

דילקיארבעיניהאמרכסףומקנתביתילידוכתיבד

דילקיארבעיניה'אמ'וגוזכרכללכםימולימיםשמונתובן'דכתימ

ו

א

ה

ס

מןליהאמרטבאותהוריתלאאמרילקידאוריתאמילתאדאמרנשוברליהאמרד

מהל"אטבאותהוריתלאל"אילקית"דדאמרוברנשל"אמ

דרבעמןלך'אמואנארביעל"או

א

דרבעמןלך'אימואנארבועליה'אמה

בע<..>מןלך'אמואנא<..ס

ברלךאתאאםליה'אמשמעואתרבועהןד

ברלךאתאאםל"אשמעואתרבועל"אהןמ
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ו

א

ה

ס

ביומאאודשבתאביומאלמיגזריניהמנתעליהודילמיתעבדאבעיאנאואמרלגבךעממיאד

ביומאאודשבתאביומאלמגזיריניהמ"עיהודילמתעבדאבעיאנאלך'ואמלגבךעממיאמ

ו

א

ה

ס

ויוםשבתמחלליןשאיןלפימחלליןאין'אומהוילאאועליומחלליןדכיפוריד

ה"וישבתמחלליןשאיןשאיןלפימחלליןאיןאומרהויאועליומחלליןמ

ל"או

א

ליה'אמה

ליה'אס

הןמןליה'אמישראליתושלבלבדישראלשלבנהעלאלאהכפוריםד

ל"אהןמהישראליתל?וש?בלבדישראלבניעלאלאמ

מהםוהנולדהנשיםכללהוציאלאלהינונכרותועתה'כתכןלאו

א

מהםוהנולדאלהינובעצתהנכריותהנשיםכללהוציאלאלהינובריתנכרתועתה'כתיכןלאה

מהםוהנולד<..>אלת<.>בעהנכריותהנשיםכללהוציאלאלהינו<..>בנכרתועתה<..>לאס

מהםוהנולדנשיםכללהוציאד

מהםוהנולדהנשיםכללהוציאלאלהינובריתנכרותועתה'דכתיהדאמןמ

ל"אמלקניאתהקבלהומןל"אי"יבעצתו

א

'אממלקניאתהקבלהומן'רליה'אמיעשהוכתורהה

'אלקני<.>אתהקבלהמן'ר<..>'איעשהוכתורהס

אמרמלקניאתהקבלהומןליהאמרד

ל"אמלקניאתהקבלהומןל"איעשהוכתורהאלהינובמצותוהחרדים'ייבעצתמ

ר"דאמןל"אהוריתתורההיומןל"איעשהוכתורה'כתו

א

תורההיידהמןליה'אמיעשהוכתורה'כתיליהה

ר"דאההוא<..>ליה'אהוריתהה<..>הידאן<.>ליה'איעשהוכתורהליהס

דאמרתורהזומאיליהאמריעשה'וכתור'דכתיליהד

ר"דאתורהזומאייעשהוכתורה'דכתימ

לאבתךבםתתחתןלאיוחאיבןשמעון'רבשםיוחנןו

א

לאבתךבםתתחתןלא'דכתיה

לא<.>ת<...>'כת<....>י<.>כתוריוחאיבן'שמער"בשיוחנןס

בםתתחתןלאד

לאבתךבםתתחתןלאי"בשרשביוחנןמ

מןהבאבנךל"אמאחריבנךאתיסירכילמהלבנותתןו

א

מןהבאבנךליה'אממאחריבנךאתיסירכילמהתתןה

<....>מנך<..>איר<..>כימה<..>נו<....>ס

הבאבנךבנךאתיסירכילמהד

הבאבנך'וגומאחריבנךאתיסירכילמה'וגולבנותתןמ

בנךקרויהנכריתמןהבאואיןבנךקרויישראלבתו

א

בנךקרויהנכריתמןהבאבנךואיןבנךקרויישראלבתה

ך<....>קרהנכריתמןהבאך<.>בואיןבנךקרוי'ישרמבתס

בנךקרויהשפחהומןהגויהמןהבאבנךואיןבנךקרוימישראלד

הכנעניתומןהשפחהומןהגויהמןהבאבנךואיןבנךקרוימישראליתמ
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רציפךרצוףל"אבנהאלאו

א

הבושהלךטובשיותרבארץ<.>ושכלךרבע'כלומ]רצפךרצוףליה'אמבנהאלאה

רצפךרצוףליה'אבנהלא<.>ס

חבטךחבוטליה'אמבנהאלאד

חביטךחבוטל"אבנהאלאמ

שלמה'אמבחכמהנסיתיזהכלאלפנאמןבקילטאטבאדהיאו

שלמהאמרא

שלמה'אמבחכמהנסיתיזוכלאולפנאמןבקלסאטבאדהוא[<..>מןוהמלקותה

..>של'אמבחכמהנסיתיזה<..>אולפנאמןלטא<.>בטבאא<.>דהס

שלמהאמרבקלטאטבאדהואד

ה<....>בקלטאבאולפנאטבדהואמ

אדומהפרהלפרשתשהגעתיוכיוןקמיתכולהעלו

אדומהפרהלפרשתשהגעתיוכיוןקיימיתכלאעלא

אדומה'פר'לפרששהגעתיוכיוןקאמיתכולאעלה

אדמהפרהבפרשתשהגעתין<..>וקמית<..ס

יגעשהייתיכיוןחקרתיאדומהפרהשלופרשהופשפשתיעמדתיאלהכלעלד

חקרתי'אדומפרהשלופרשהופשפשתיתי<..>אלהכלעלמ

מתחלהבפרההעסוקיןכלתניממנירחוקהוהיאאחכמהאמרתיו

מתחלהבפרההעסוקיםכלתניממנירחוקהוהיאאחכמהאמרתיא

מתחלהאדומהבפרההעוסקיןכלתניממנירחוקהוהיאאחכמהאמרתיה

מתחלהבפרההעסוקיןכלתני<.>ני<..>רחוקהוהיאמה<....>ס

ממנירחוקהוהיאאחכמהאמרתיבהוחוקרודורשבהד

בפרה'העוסקיכלתניממנירחוקהוהיאאחכמהאמרתיודרשתימ

חקקתיחקהשלמהה"הבל"אבגדיםתטמאלאעצמהוהיאבגדיםמטמאיןסוףועדו

חקקתיחוקהשלמהה"הבל"אבגדיםתטמאלאעצמהוהיאבגדיםמטמאיןסוףועדא

חקקתיחוקהשלמהה"הבליה'אמבגדיםתטמאלאעצמהוהיאבגדיםמטמאיןסוףועדה

חקקתיחוקהשלמה<..>לו'אבגדיםתטמאלאעצמהוהיאבגדיםמטמאיןף<....>ס

ד

חקקתיחוקהה"הבל"אבגדיםתטמאלאעצמהוהיאבגדים'מטמאימ

צוהאשרהתורהחקתזאתד"ההגזרתיעללעמודיכולהבריהכלואיןגזרתיגזרהו

צוהאשרהתורהחוקתזאתגזירתיעללעבוריכולהבריהואיןגזרתיגזירהא

צוהאשרהתורהחוקתזאתגזרתיעללעבוריכולהברייהואיןגזרתיגזירהה

צוהאשרהתורהחקתזאתגזירתי<....>לעיכולהברייהכלואיןגזרתיגזירהס

ד

התורהחקתזאתד"ההגזירתיעללעמודיכולהבריהואיןגזרתיגזירהמ

י"יו

דכתיבןהלכותיהאדומהפרהאליךויקחו'ייא

דכתיביןהלכותיה'וכותמימהאדומהפרהאליךויקחו'ייה

דכתיבןהילכותיה'ו<.>ו'אדופרהאליךויקחוי"יס

ד

מ
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שהיאידיעלנחמןברשמואלר"?א?האשהאתממותמראנימוצאו

שהיאידיעלשמואלר"אהאשהאתממותמראניומוצאא

שהיאידיעלנחמןברשמואלר"אהאשהאתממותמראניומוצאה

<.>שהיידיעלנחמןברל<...>'אמ<..>האאתממותַמרֲאִניומוֵצאס

שהיאידיעלשמואל'אמהאשהאתממותמראניומוצא}פ

שהיאידיעלאמרירבנין'וגוהאשהאתממותמראניומוצאד

שהיאי"ענחמןבר<..>שמר"אהאשהאתממותמראניומוצאמ

הוהעובדאמרהמיתהאותוממיתהשהיאוף?ס?בהןלעמודיכולשאינודבריםתובעתו

הוהעובדאמרהמיתהאותוממיתהשהיאסוףבהםלעמודיכולשאינודבריםמידותובעתא

הוהעובדאמרהמיתהאותוממיתהשהיאסוףבהןלעמודיכולשאינודבריםבידהתובעתה

הוהעֹוָבָדאמרהמיתהאותו<..>ממשהיא<.>סובהןלעמודיכולשאינודבריםבידו<..>תובס

הוהעובדאמרהמיתהאותוממיתהשהיאסוףעליהםלעמודיכולשאינודבריםתובעתפ

הוהעובדאמרהמיתהאותוממיתהשהיאסוףבהןלעמודיכולשאינודבריםבידהתובעתד

הוהעובדאמרהמיתהאותוממיתשהיאסוףבהםלעמודיכולשאינודבריםממנותובעתמ

בניהוזייןבלליאומקפחנפיקוהוהטיס?ס?למגירליהדהוהנשברבחדו

בניהוזייןבליליאנפיקוהוהלסטיסמגירליהדהוהברנשבחדא

בניהוזייןבליליאותקפחנפיקוהוהליסטיס[שכן'פי]מגירליהדהוהברנשבחדה

<.>בנין<..>ו<.>בלילומקפחנפיקוהוהליסטים<..>מליהה<..>ש<..>בבחדס

בניהוזייןבליליאומקפחנפיקוהואליסטיסמגיליהדהוהנשברבחדפ

בניהוזייןבליליאומקפחנפיקוהוהליסטיסמגירליהדהוהנשברבחדד

בניהוזייןבלילאומקפחנפיקוהוהליסטיסאגירל"דהברנשבחדמ

דאידבקתאתתאדהאיגדאבישמהנשברמגיראדההואאנתתיהליהאמרהביממאובנתיהו

דאתדבקתאתתאדהאיגדאבישמהברנשמגיראדההואאתתיהליהאמרהביממאובנתיהא

דאיתדבקתאתתאדהיאגדאבישמהנשברמגיראדהואאינתתיהליהאמרהביממאובנותיהה

דאידבקתא<..>אי<....>בישמה<..>בר<..>מדההואאיתתיהליהאמרהביממאה<.>ובנתס

דאדבקתאתתאדהדאגדאבישמהנשברגבראדההואאיתתיהליהאמרהביממאובנתיהפ

דאידבקתאיתתאדהאיגדאבישמהנשברדההואאינתתיהליהאמרהביממאובנתיהד

?דביק?דאיתאינתתאדהאיגדאבישנשמהבראגיראדההואאינתתיהליהאמרהבאיממאובנתיהמ

אתל"אושתיןאכליןהיךמגירןדפלןבנויחמיאתליתליהאמרהלךו

אתלהאמרושתוןאכלוןהיךמגירןדפלןבנויחמיאתליתליהאמרהלךא

אתליה'אמושתיןאכלוןהיךמגירןדפלןבנויחמיתאתליתליה'אמרלךה

<..>לה<..>ליתליהה<....>ס

אתל"אכותיןאכליןהיךמגיירןדפלןבנויחמיאתליתליהאמרהבךפ

אתלהאמרושתוןאכלוןהיךמגרןדפלןבנויחמיאתליתליהאמרהלךד

אתל"אושתיןאכליןהיךמגירןדפלןבנוןחמיאתליתליהאמרהבךמ

סי?יי?פאזילביהאיתומהליהאמרהעובדאההואנעבדבעיאו

פיסיאזילביהאיתומהליהאמרהעבידמהוניעבידבעיאא

פיסיאזילביהאיתומהליה'ואמרעבידדהואמהנעבידבעיאה

<..>נעבידס

פייסיןאזללאלה'אמביהאיתומהל"אעבידדהואמהנעבידבעיהפ

פייסיהאיזיללהאמרביהאיתומהליהאמרעבידמהונעבידבעיאד

פייסיהאיזלביהאיתומהל"אנעבידמהונעבידבעייאמ

נפקלליאבההואנפקעמיהיתיהונסבופיסוניהאזלוןעמיהאזילדאנאו

נפקליליאבההואנפקעמיהיתיהונסבופייסוניהאזלוןאזילדאנאעמיהא

נפקליליאבההואנפקעמיהיתיהונסבליהופייסואזלוןעימיהה

נפקא<......>ונה<..>ופי<....>אאנא<...>עס

ליליאדההואנפקעמיהיתיהונסבופיסיןאזליןעמיהפ

נפקליליאבההואנפקעימיהיתיהונסבופייסוניהאזלוןעימיהאזילדאנאעמיד

נפקהוא<.>בלילנפקונסביתיהופייסוניהאזליןעימיה<..>איזדאנאעמימ

חכיםהוהדלאודיןואשתיזבערקשביליאחכיםדהוהדיןן[ו]בתריהתזקיטאותקיןלסטאהו

חכיםהוהדלאודיןואשתזיבערקשבלייאחכיםדהוהבתריהוןתזקיטאותקיןלסטאהא

וידע]חכיםהוהדלאודיןואישתיזבערקשבילייאחכיםדהוה[דין]בתריהוןתזקיטהותקיןליסטאהה

חכים<....>וואשתזיבערק<...>יהו<..>בתזקיטה<..>וליסטאהס

חכיםדלאודיןמושתזיבערקשבילייאחכיםדהוהבתריהוןתזקיטהותקיןלסטאהפ

חכיםהוהלאודיןואישתיזבערקשביליאחכיםדהוהבתריהוןתזקיטאותקיןליסטאהד

חכיםדלאודיןואשתזיבערקשביליאחכים<..>דהבתריהוןא?ת?אשקיותקוןלמטחהמ
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לצלוביןבכירלסטיןלקישעלויוקרוןואצטלבאתצידשביליאו

לצלוביןככירללסטיןלקישעלויוקרוןואצטלבאתצדשבלייאא

'פירולצלוביןבכירליסטיןלקיטעלויוקרוןואיצטלבשבילייא[אדםוחכים'תרגואדםה

'פבין<..>כיר<...>ללקישלוי<.....>אשבילייאס

{לצליביןבכורללסטוןלקישעלויוקרוןונצטלבאתבידשבילייאפ

לצלוביןבכירלסטיןלקישעלויוקרוןואיצטלבאיתציידשביליאד

'ליסטלקישעלויוקרוןואיצטליבא(שביליא)אתציידשבילימ

ו

א

הצליבאעללמחרגונבליסטיסאמשבקישאינולפילתלוייןראשוןלליסטאותאחרוןה

.>הצלול<......>גוליסטסאמש<..>בקשאינו<..>לתלוייםאשון<...>לליסטיון<....>אינוס

פ

ד

מ

ממכתקשהמעייןחולימכתלגוףקשההלבמכתלגוףקשיןדברים'גו

ממכתקשהמעייםחולימכתלגוףקשיםדבריםשלשהא

ממכתקשהמעייםחולימכתלגוףקשההלבמכתלגוףקשין'דברי'געץשלה

ממכתקשהם<..>מלי<.....>לגוקשההלבת?כ?מלגוףקשיןדברים<...ס

פ

ממכתקשהמעיםחולימכתלגוףקשההלבמכתלגוףקשיןדבריםשלשהד

מ

מזהזהקשיןדבריםד"יאלעאי'בריהודהר"אמכולןקשהכיסוחסרוןהגוףו

מזהזהקשיםדבריםעשרארבעהאלעאיר"ביהודהר"אמכלןקשהכיסוחסרוןהגוףא

מזהזהקשיםדבריםעשרארבעהאלעאי'בריהודהר"אמכולןקשהכיסוחסרוןהגוףה

..>מ<..>דברים<..>רבעה[א]ש<..>אלעא<.>ביהודה<.>"אולן<...>וחסרון<..>ס

פ

מזהזהקשיןדבריםעשרארבעהיהודהר"אממכלןקשהכיסוחסרוןהגוףד

מ

ההריםקשההארץעליהכבוששהואעליומתגאהוהארץקשהתהוםמזהזהמתגאיןוכלןו

וההריםקשההארץעליהכבוששהואעליומתגאהוהארץקשהתהוםמזהזהמתגאיםוכלםא

וההריםקשההארץעליהכבוששהואעליומתגאהוהארץקשהתהוםמזהזהמתגאיןוכולןה

<....>שעליו<....>ושה<....>מזזה<..>כולן<.ס

פ

וההריםקשההארץעליהכבוששהואעליומתגאהוהארץקשהתהוםמזהזהמתגאיןוכלןד

מ

אשמפעפעואשקשהברזלושוברועליומתגאההברזלקשההרמתגאיןעליהןקשיםו

האשמפעפעווהאשקשהברזלושוברועליומתגאהוהברזלקשהההרעליהםמתגאיםא

האשמפעפעווהאשקשהברזלושוברועליומתגאהוהברזלקשהההרמתגאיןעליהקשיןה

האשמפעפעואש<...>קש<..>זל<..>והקשהההרס

פ

האשמפעפעתווהאשקשהברזלושוברועליומתגאהוהברזלקשהההרעליהמתגאיןקשיןד

מ

מפזרתןהרוחקשיםענניםאותוסובליןענניםקשיםמיםאותומכביןומיםקשהו

מפזרתןהרוחקשיםענניםאותםסובליםענניםקשיםהמיםאותןומכביןמתגאיןוהמיםקשהא

מפזרתןהרוחקשיןענניםאותןסובליןענניםקשיןמיםאותוומכביןעליומתגאיןוהמיםקשהה

..>מפזרח<..>וקשיןענניםאותןסובליןענניםקשיםהמיםאותןן<..>ומן<..>מהמים<.>קשהס

פ

מפזרתןהרוחקשיןענניםאותןסובליםענניםקשיםהמיםאותהומכליןמתגאיןוהמיםקשהד

מ

מחלחלתוצרה?ו?קשהאדםוסותרומתגאהאדםקשהכותלבוועומדמתגאהכותלקשהרוחו

מחלחלתווצרהקשהאדםוסותרומתגאהאדםקשההכותלבוועומדמתגאהוהכותלקשההרוחא

מחלחלצרהקשהאדםוסותרומתגאהאדםקשהכותלבוועומדמתגאהוהכותלקשההרוחה

..>ה<.>ק<....>וסו'מתגואדםקשהכותלו<..>ועומד'מתגוהכותל<..ס

פ

מחלחלתווצרהקשהאדםוסותרומתגאהאדםה<.>קכותלבוועומדמתגאהוהכותלקשההרוחד

מ
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ומטלטלתהמתגאהוחוליקשהשינהמפיגתושינהקשהייןומשכחהמתגאהייןה?ש?קצרהו

ומטלטלתהמתגאהוחוליקשהשינהמפיגתוושינהקשהייןומשכחהמתגאיןוהייןקשהצרהא

ומטלטלתהמתגאהוחוליקשהשינהמפיגתוושינהקשהייןומשכחהמתגאהוהייןקשהצרהלוה

ומטלטלתהמתגאהולי<..>שה<...>מפיגתוה<..>וקשה<....>ומש'מתגוהייןקשהרה<.ס

פ

ומטלטלהמתגאהוחוליקשהשינהמפיגתווהשינהקשהייןומשכחהמתגאהוהייןקשהצרהד

מ

מצודיםהיאאשרמכולןקשהרעהואשהנפשואתונוטלמתגאההמותומלאךקשהחוליו

מצודיםהיאאשרמכלןקשהרעהואשהנפשאתונוטלמתגאההמותומלאךקשהחוליא

מצודיםהיאאשרמכולןקשהרעהואשהנפשואתונוטלמתגאההמותומלאךקשהחוליה

מצודיםִהיאֲאֶשרמכולןקשהרעהואשהשו<......>ונ'מתגהמותומלאך<..>קחוליס

פ

מצודיםהיאאשרמכלןקשהרעהואשהנפשואתונוטלמתגאההמותומלאךקשהחוליד

מ

מצודהישלבהוחרמיםו

מצודהלךישבהילכדוחוטאממנהימלטהאלהיםלפניטובידיהאסוריםלבהוחרמיםא

מצודהלךישוחרמיםה

מצודהלךישלבה<..>ס

פ

וחרמיםד

מ

ביםצדהשהיאוחרמיםמצודיםרעהאשהאבלביבשהצדהואינהביםשצדהו

ביםצדה(צ)שהיאוחרמיםמצודיםרעהאשהאבלביבשהצודהואינהביםצדהשהיאא

ביםצדהשהיאוחרמיםמצודיםרעהאשהאבלביבשהצדהואינהביםצדהשהיאה

<....>צשהיאוחרמיםמצודיםרעהאשהאבלביבשהצדה<..>וביםצדהשהיאס

פ

ביםצדהשהיאד

מ

אדםאוחזתהיתהידיהאסוריםביה'שכתאלוליאליעזרר"אידיהאסוריםוביבשהו

אדםאוחזתהיתהידיהאסוריםבהשכתובאלוליאליעזרר"אידיהאסוריםביבשהוצדהא

באדםאוחזתהיתהידיהאסוריםבה'שכתואלוליאלעזר'ר'אמידיהאסוריםביבשהוצדהה

באדםזת<..>אהיתה<....>שאילולי'אליער"אידיהאסוריםביבשהה<..>וס

פ

באדםאוחזתהיתהידיהאסוריםבהשכתבאילוליאלעזרר"אמידיהאסוריםוביבשהד

מ

שהיאפ"אעבשלשלתבעליהשאחזהנושכתלכלבהמשלעמיוהזקקבאואומרתבשוקו

שהיאפ"אעבשלשלתבעליהשאחזהנושכתלכלבהליוהזקקבאלואומרתוהיתהבשוקא

שהיאבשלשלתבעליהשאחזהנושכתלכלבהליוהזקקבאואומרתבשוקה

שהיאפ"אעבשלשלתליה<....>ח<.>שת<..>ה<.....>עמוהזקקבואואומרתבשוקס

פ

שהיאפ"אעבשלשתבעליהשאחזהנושכתלכלבהליוהזקקבאואומרתבשוקד

מ

בשוקבאדםחוטפתהיתהידיהאסוריםבה'שכתאלוליכךבבגדיובאדםאוחזתקשורהו

בשוקבאדםאוחזתקשורהא

בשוקבאדםחוטפתהיתהידיהאסוריםבה'שכתאלוליכךבבגדיובשוקבאדםאוחזתקשורהה

..>בם<....>חוטהיתהידיהאסוריםבה'שכת<....>בבק<..>באדםאוחזתקשורהס

פ

בשוקבאדםחוטפתהיתהידיהאסוריםבהשכתבאילוליכךבבגדיובשוקבאדםאוחזהקשורהד

מ

ממנהימלטהאלהיםלפניטובבבגדוותתפשהופטיפרבאשת'כתמהראהו

ממנהימלטהאלהיםלפניטובעמישכבהלאמרבבגדוותתפשהופוטיפרבאשתכתיבמהראהא

ממניימלטהאלהיםלפניטובבבגדוותתפשהופוטיפרבאשת'כתימהראהה

ה<.>ממ<...>בבגדותתפשהופוטיפרשת<..>'כתה<...ס

פ

ממנהימלטהאלהיםלפניטובעמישכבהלאמרבבגדוותתפשהו'כתימהראהד

מ



4/5 קהלת רבה פרשה ז פסוק כו

פנחסזההאלהיםלפניטובא"דפוטיפרזהבהילכדוחוטאיוסףזהו

פנחסזהממנהימלטהאלהיםלפניטובפוטיפרזהבהילכדוחוטאיוסףזהא

פנחסזההאלהיםלפניטובפוטיפרזהבהילכדוחוטאיוסףזהה

<..>ה<.>ילכדא<..>ויוסףזהס

פ

פנחסזהטובא"דפוטיפרזהבהילכדוחוטאיוסףזהד

מ

לישבןפלטיזההאלהיםלפניטובא"דזמריזהבהילכדוחוטאו

פלטיזהממנהימלטהאלהיםלפניטובזמריזהבהילכדוחוטאא

פלטיזההאלהיםלפניטובזמריזהבהילכדוחוטאה

..>וחוטאס

פ

פלטיזהטובא"דזמריזהוחוטאד

מ

זהבהילכדוחוטאבועזזההאלהיםלפניטובא"דשמשוןזהבהילכדוחוטאו

זהוחוטאבעזזהטובשמשוןזהבהילכדוחוטאא

זהוחוטאבועזזההאלהיםלפניטובשמשוןזהוחוטאה

<....>הא<...>טוון<..ס

פ

זהוחוטאד

מ

זההאלהיםלפניטובבמיניןקריהפתרדקסריןביסי'רהאלהיםלפניטובא"דאמנוןו

זהטובבמיניםקרייאפתרדקסריןניסי'רהאלהיםלפניטובאמנוןא

זההאלהיםלפניטובבמיניןקרייהפתרדקיסריןביסיס'רהאלהיםלפניטובא"דאמנוןה

<.>זס

פ

זהטובבמיניםקרייהפתרדקיסריןאיסי'ראמנוןד

מ

האלהיםלפניטובנבוריאכפראישיעקבזהה?ב?ילכדוחוטאאליעזר'רו

טובנבוריאכבריעקבזהוחוטאאליעזר'רא

האלהיםלפניטובנבוריאכפראישיעקבזהבהילכדוחוטאאליעזרה

'האלה'לפטובא<.....>ילכוחוטא<..>'רס

פ

טובאחרדברנבוריאכפראישיעקבזהוחוטאאלעזר'רד

מ

סמאכפראישאלעזרזהבהילכדוחוטאדמאבןאלעזר'רזהו

סמאכפראישיעקבזהוחוטאדמאבןאליעזר'רא

סמאכפראישיעקבזהוחוטאדמהבןאלעזר'רזהה

<..>יעזהוחוטאדמהן<...>ס

פ

אחרדברסמאכפראישיעקבזהוחוטאדמאבןאלעזרזהד

מ

בניאלובהילכדוחוטאיהושע'ראחיבןחנינהזההאלהיםלפניטובו

בניאלווחוטאיהושע'ראחיבןחנניאזהטובא

בניאילובהילכדוחוטאיהושע'ראחיבןחנניהזההאלהיםלפניטובה

איש<....>א<..>ילכד'וחיהושע'ראחי<....>חנזה'האלה'לפטובס

פ

בניאלווחוטאיהושע'ראחיבןחנניהזהטובד

מ

אלובהילכדוחוטאנקוסאבןיהודהזההאלהיםלפניטובנחוםכפרו

וחוטאנקוסייאבןיהודהזהטובנחוםכפרא

וחוטאנקוסאבןיהודהזההאלהיםלפניטובנחוםכפרה

<..>וחונקוסאבן<.>יהודזה'הא'לפ<..>נחוםכפרס

פ

אלווחוטאנקוסאבןיהודהזהטובאחרדברנחוםכפרד

מ
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תלמידוזהבהילכדוחוטאנתן'רזההאלהיםלפניטובהמיניןו

תלמידוזהא

תלמידוזהה

תלמידו<.>זס

פ

א"דתלמידוזהוחוטאנתן'רזהטובאחרדברהמיניםד

מ

אשהזובהילכדוחוטאיהושע'וראליעזר'ראלוהאלהיםלפניטובו

זהוחוטאיהושע'וראליעזר'רזהטובא

אשהזהוחוטאיהושע'וראליעזר'רזההאלהיםלפניטובה

<..>אזה'וחוהושע<..>ו'אליע'רזה<..>ה'לפטובס

פ

אשהזהוחוטאיהושע'וראליעזר'רזהטובד

מ
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אמרמוצאאתולהלןקהלתאמרהמוצאאתהכאמצאתיזהראהלבדו

אמראתאמרולהלןקהלתאמרהאמראתהכאקהלתאמרהמצאתיזהלבדא

אני'אומאתולהלןקהלתאמרה'אומאתהכאקהלתאמרהמצאתיזהראהלבדה

אתאמראלן<.>ולקהלתאתאמרה<..>קהלתאמרה'מצאזהה<.>רלבדס

אמר'אמולהלןקהלתאמרהמצאתיזהראהד

מ

8ג

בלשוןופעמיםזכרבלשוןמסיחהפעמיםהקדשרוחזהאלעזר'ברירמיהר"אקהלתו

זכרבלשוןמשיחהפעמיםהקדשרוחזהאלעזרבןירמיהר"אקהלתא

בלשוןמשיחהופעמיםזכר'בלשומשיחהפעמיםהקדשרוחזואלעזר'ברירמיהר"אקהלתה

'בלש<.>ח<.>מש'ופעמ<..>זבלשוןמשיחהמים<..>'הקורוחזו'אלעבןירמיהר"א<.>קהלס

בלשוןמשיחהופעמיםזכרבלשוןמשיחהפעמיםהקדשרוחזהירמיהר"אמקהלתד

מ

8ג

'כתאתהומפלטיעזרתי'אואחר'וכתאתהומפלטיעזרי'אואחד'כתכיצדנקבהו

ליומפלטיעזריאומר'אכתבכיצדא

'כתואתהומפלטיעזרתי'אומאחר'וכתו]אתהומפלטיעזרי'אומאחד'כתיכיצדנקבהה

..>א<..>ל<.>ומעזרי'ו<.>אחד'כתצד<.>כ?ה?נקבס

נקבהד

מ

8ג

אחד'וכתמבשררגליההריםעלהנה'אואחדו

אחרוכתבא

אחד'וכתי[הרעל'אומאחר'וכתו'וגוההריםעלנאוומה'אומאחדה

אחר'כת<.ס

ד

מ

..>מבשר<..>ההריםעלו<....>8ג

בלשוןפעמיםציוןמבשרתלךעליגבוההרעל'אוו

בלשוןפעמיםציוןמבשרתלךעליגבוההרעלאומרא

בלשוןפעמיםציון'מבשרלךעליגבוההרעל'אומה

'ש<..>מים<..>ציוןשרת<.>מלךעלי<.>גבוהרעל'אוס

ד

מ

'בל'מ'ש'פעון<....>ר"אציוןבשרת<.8ג

אדםשבעולםבנוהגיצחקר"אחשבוןלמצואלאחתאחתנקבהבלשוןופעמיםזכרו

אדםשבעולםבנוהגיצחק'ראמרחשבוןלמצואלאחתאחתנקבהבלשוןופעמיםזכרא

אדםשבעולםבנוהגיצחקר"אחשבוןלמצואלאחתאחתנקבהבלשוןופעמיםזכרה

<..>אשבעולםוהג<..>יצחקר"אחשבוןלמצואאחת<...>זכרס

אדםשבעולםבנוהגיצחקר"אמחשבוןלמצואלאחתאחתד

מ

<..>יצחקר"אחשבוןמצוא<...>'ש'ופעזכר8ג

נשברהתרנגולתואבדהשורומתלשמיםמיתהעליהחייבוהואבעבירהנכשלו

ושברהשורומתתרנגלתואבדהשמיםבידימיתהעליהחייבוהואבעבירהנכשלא

נשברהתרנגולתואבדהשורומתלשמיםמיתהעליהחייבוהואבעבירהנכשלה

שברה<.>תרנגולתואבדהשורומתלשמיםמיתהעליהחייבוהוארה<...>נכשס

נשברהתרנגולתואבדהשורומת'לשמימיתהעליהחייבוהואבעבירהנכשלד

מ

..>ותורנגלתואבדהורו<.....>עומתחייבבעבירה8ג

נפשככלנפשמקצתדםטיפתממנוויצתההקטנהבאצבעונכשלצלוחיתוו

נפשבכללדםטפתממנוויצאתהקטנהבאצבעונכשלצלוחיתוא

דםומקצתהנפש](שנה)ככלהנפשמקצתדםטיפתממנהויוצאתהקטנהבאצבעיתונכשלצלוחיתוה

..>נפ<.>ככלהנפשמקצתדםטיפת<..>באצבעונכשלצלוחיתוס

הנפשככלהנפשמקצתדםטיפתממנהויצאתהקטנהבאצבעונכשלצלוחיתוד

מ

<..>ה<..>מויצאתקטנה<..8ג
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מצויהואכמהמתמצהוהחשבוןחדאמערעראחדאחשבוןלמצואלאחתאחת'שנו

מצויהואכמהמתמצהוהחשבוןחדאמערעראחדאחשבוןלמצאואחתאחת'שנאא

מצויהואכמהמתמצאוהחשבוןחדאמערעראחדאחשבוןלמצואלאחתאחת[הדםככלה

מיצרהואכמהצא<..>מ<..>והחשחדאמערעאחדאשבון<..>למצולאחתחת<...ס

מיצויהואכמהמתמצהוהחשבוןחדאמערעראחדאחשבוןלמצואלאחתאחת'שנאמד

מיצויהיאכמהמתמצהחשבון<..>וחדאדהכאמ

8ג

אחתעד'אופנחס'רהחשבוןו

אחתעדאמרפנחס'רהחשבוןא

אחתעד'אמפינחס'רהחשבוןה

אחתעד'אפינחס'רבון<.>החס

אחתעדאמרפנחס'רהחשבוןד

חשבוןלמצואלאחתאחת'שנאאחתאומרפנחס'ר'החשבומ

8ג
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בניאלףמצאתיולאנפשיבקשהעודאשרו

בניאלףאדםבנימנהגנפשיבקשהעודאשרא

בניאלףשבעולםבנוהגנפשיבקשהעודאשרה

בניאלףשבעולםבנוהגנפשיבקשהעֹודֶשר<.>ס

בניאלףשבעולםבנוהגמצאתימאלףאחדאדםמצאתיולאנפשיבקשהעודאשרד

בניאלףשבעולםבנוהג'וגובקשהעודאשרמ

מהןיוצאיןלמשנהמאהמהןיוצאיןלמקראנכנסיןאדםו

מהםיוצאלמשנהמאהמהםיוצאיןלמקראנכנסיןאדםא

מהןיוצאיןלמשנהמאהמהןיוצאיןלמקראנכנסיןאדםה

הן<.>יוצאלמשנהמאהמהןוצאין<.>למקראנכנסיןאדםס

מהןיוצאיןלמשנהמאהמהןיוצאיןלמקראנכנסיןאדםד

מהםיוצאיןואיןלמשנהנכנסיןמאהמאהאחדאלאמהםיוצאואיןלמקראנכנסיןאדםמ

אדםד"ההמהןאחדיוצאלתלמודעשרהו

אדםד"ההאחדמהםיוצאלתלמודעשרהא

אדםד"ההאחדמהןיוצאיןלתלמודעשרהה

אדםד"ההאחדמהןיוצאלתלמודעשרהס

אדםדכתיבהואהדאאחדמהםיוצאלתלמודעשרהד

אדםד"הה'אאלאמהןיוצאואיןלתלמודנכנסיעשרהעשרהאלאמ

זהמצאתימאלףאחדאדםא"דמצאתימאלףאחדו

זהמצאתימאלףאחדא

מצאתימאלףאחדה

זה'מצאמאלףאדםא"די<..>ממאלףאחדס

זהאדםאחרדברמצאתימאלףאחדד

זהמ"אעא"דמצאתילאאלהבכלואשהמצאתימאלף'אמ

זהמצאתימאלףאחדאדםא"דשרהזומצאתילאאלהבכלואשהאבינואברהםו

שרהזומצאתילאאלהבכלואשהאברהםא

זהמצאתימאלףאחדאדםא"דה

זה'מצאמאלףאחדאדםא"דשרהזו'צא<...>אלהבכלואשהאברהםס

זהאדםאחרדברשרהזומצאתילאאלהבכלואשהאברהםד

זהמ"אעא"דשרהזומ"ואבאלאברהםמ

זהמצאתימאלףאחדאדםא"דיוכבדזומצאתילאאלהבכלואשהעמרםו

זהמצאתימאלף'אאדםא"דא

זהאחדאדםיוכבדזהמצאתילאאלהבכלואשהעמרםה

ה<.>'מצא'מאאחדאדםא"דיוכבדזו'מצאא<.>אלהבכל<.>ואשעמרםס

זהאדםאחרדבריוכבדזוואשהעמרםד

יוכבדזומ"ואבאלעמרםמ

אחדאדםא"דהמדברדורנשיאלומצאתילאאלהבכלואשה'רבימשהו

א"דהמדברנשיזומצאתילאמשהא

אחדאדםא"דהמדברנשיזומצאתילאאלהבכלואשהמשהה

'אם<....>המדברנשיאילו'מצאלאאלהבכלואשה<..>רמשהס

אדםאחרדברהמדברנשיאלוואשהמשהד

מ"אאמא"דמ

התורהזומצאתילאאלהבכלואשהדורלאלףשבאמשהזהמצאתימאלףו

התורההיאזומצאתילאמשהזהא

התורההיאזומצאתילאאלהבכלואשהדורמאלףשבאמשהזהמצאתימאלףה

ה<..>התיא<.>זו'צא<.....>א<...>ואשדורלאלףשבאמשהזה'מצא<..>מאס

התורההיאזוואשהדורלאלףשבאמשהזהד

התורההיאזומ"ואבאלמשהזהמ

הקנקניםבכלה"הבשצפהמלמדדורלאלףצוהדברד"ההדורלאלףשבאו

הקנקניםבכלה"הבשצפהמלמדדורלאלףצוהדברד"ההדורלאלףשנתנהא

הקנקניםבכלה"הבשצפהמלמדדורלאלףצוהדברד"ההדורלאלףשניתנהה

הקנקניםבכל<....>שצד<.....>לאלצוהדברד"ההדורלאלףשניתנהס

הקנקניםבכלה"הקבשצפהמלמדדורלאלףצוהדברדכתיבהואהדאדורלאלףשנתנהד

הקנקניןבכלה"הבשצפהמלמדדורלאלףצוהדברד"ההדורלאלףשניתנהמ
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התורהוקבלידיושפשטמשה?ד?כקנקנוזפותקנקןמצאולאו

התורהאתוקבלידושפשטמשהשלכקנקנוזפותקנקןמצאולאא

'התורוקבלידושפשטמשהשלכקנקנוזכותקנקןמצאולאה

<..>התאתל<..>וידוט<...>ש<...>זפותקנקןמצא<..>וס

התורהאתוקבלידושפשטמשהשלכקנקנוזפותקנקןמצאולאד

מאלף'אא"דהתורהוקבלידושפשטמשהשלכקנקנוזפותקנקןמצאולאמ

ו

א

ה

ס

ד

המדברנשיאלומ"ואבאלמשהזומצאתימ
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ה"הבשבראבשעהברכיהר"אהאלהיםאשרמצאתזהראהלבדו

ישרהאדםאתהאלהיםעשהאשרמצאתיזהראהלבדא

ישרהאדםאת'האלהיעשהאשרמצאתיזהראהלבדה

<....>שעה<..>ברכיר"א<....>רלבדס

ישרהאדםאתהאלהיםעשהאשרמצאתיזהראהלבדד

מצאתיזהראהלבדמ

'רבשםברכיהר"אישרהאדםאתהאלהיםעשהאשר'שנהיהישרהאדםאתו

'רבשםברכייאר"אא

'רבשםברכיהר"אה

<....>בברכיהס

ישרהאדםאתהאלהיםעשהאשר'שנאהיהישרד

בריכיהר"אמ

השרתממלאכיממנוכאחדהיההאדםהןאלהיםי"יויאמר'כתלויו

השרתממלאכיממנוכאחדהיההאדםהןאלהים'ייויאמרכתיבלויא

השרתממלאכיממנוכאחדהיההאדםהןאלהים'ייויאמר'כתילויה

.>השראכי<......>הן<...>אלי"יאמר<..>'כתס

השרתממלאכיכאחדממנוכאחדהיההאדםהןוכתיבד

מוצאאתמ

והמהשניםשנעשווכיוןו

המהשניםשנעשווכיוןא

והמהשניםשנעשווכיוןה

.>המ<.>שניםנעשו<...ס

והמהשניםשנעשווכיוןד

והםשנים'שנעשכיוןכמותווישרצדיקלהיותכדיאלאהאדםאתה"הבבראשלאמ

רביםחשבונותבקשוו

רביםחשבונותבקשוא

רביםחשבונותבקשוה

<..ס

רביםחשבונותבקשוד

האדםהןאלהים'ייויאמראומר<.>'כתולויר"בשבריכיהר"ארבותחשבונותבקשומ

ו

א

ה

ס

ד

השרתכמלאכיממנוכאחדהיהמ


