
25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק ב- א , פסוק א, פרק ו

ליםלמצריםדודךהלךאנהלישראל'אומהעולםאומותבנשיםהיפהדודךהלךאנהו

ליםלמצריםדודךהלךאנהלישראל'אומריהעולםאומותבנשיםהיפהדודךהלךאנהד

ליםלממצריםדודךהלךאנה'לישר'אומריה"אבנשיםהיפהדודךהלךאנהט

ליםלמצריםדודךהלךאנהלישראלאומרהעולםאומותבנשיםהיפהדודךהלךאנהמ

ליםלמצריםדודךהלךאנהלישראללהםאומרהעולםאומותבנשיםהיפהדודךהלךאנהא

ר

עליושואליןיטיבכםמההעולםלאומותמשיבה'ישרכנסתמהדודךפנהאנהלסיניו

עליו'שואליטיבכםמההעולםלאומותמשיבהישראלכנסתמהדודךפנהאנהלסיניד

עליואתםששואליןטיבכםמהלאומותמשיבןישראלכנסתמהדודךפנהאנהלסיניט

עליואתםשואליםטיבכםמהמשיבםישראלכנסתמהדודךפנהאנהלסינימ

עליושואליןטיבתןמההעולםלאומותמשיבהישראלכנסתמהדודךפנהאנהלסיניא

ר

יכולבישנדבקמאחרממנולפרושאנייכולהבושנדבקתימאחרבוחלקלכםואיןו

יכולבישנדבקמאחרממנולפרושאנייכולהבושנדבקתימאחרבוחלקלכםואיןד

יכולבישנדבקמאחרבוחלקלכןואיןט

יכולבישנדבקמאחרבוחלקלכםואיןמ

יכולהבישנדבקמאחרממנילפרושאנייכולהבושנדבקתימאחדבוחלקלכםאיןא

ר

ליהאתיהואלגבידהואהןכלממנילפרושהואו

ליהאתיהואלגבידהואהןכלממנילפרושהואד

ליהאתיהוהלגביהדהואהן?י?כלממנילפרושהואט

ליאתיהואלגבידהואכלהןממנילפרשהואמ

אתיהואלגבידהואהןכלממנילפרושהיאא

ר

הפסוקחנינא'בריוסיר"אמהבשםלערוגת(לגנו)לגנוירדדודיו

הפסוקחנינאבריוסיר"אמהבשםלערוגתלגנוירדדודיד

הפסוקחנינאבריוסיר"אהבושםלערוגתלגנוירדדודיט

הפסוקחנינאבריוסירביאמרהבשםלערוגתלגנוירדדודימ

הפסוקחנינא'בריוסיר"אהבשםלערוגתלגנוירדדודיא

הפסוקחנינא'בריוסי'ר'אמהבושםלערוגתלגנוירדדודיר

הפסוקזהחנינאבריוסיר"אהבשםלערוגתלגנוירדדודי[חזיתבמדרש]ס
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק ב, פרק ו

דודיאלאלמימרצריךהוהלאראשוסופוולאסופוראשולאהזהו

דודיאלאלמימרקראצריךהוהלאראשוסופוולאסופוראשולאהזהד

דודיאלאלמימרקראצריךהוהלאראשוסופוולאסופוראשולאהזהט

דודיאלאלמימרקראצריךהוהלאראשו(ל)סופוולאסופוראשולאהזה(לא)מ

דודיאלאלמימרקרייאצריךהוהולאראשוסופוולאסופוראשולאהזהא

דודיאלאלמימרצריךהוהולאראשוסופוולאסופוראשולאהזהר

דודיאלאלמימרקראצריךהוהלאראשוסופוולאסופוראשולאס

ה"הקבזהדודיאלאבגניםלרעותאמרואתבגנולרעותירדו

ה"הקבזהדודיאלאבגניםלרעותאמרואתבגנולרעותירדד

ה"הבזהדודיאלא'וכולגנוירדדודיאמרתואתבגניםלרעותירדט

ברוךהקדושזהדודיאלאלגנוירדאמרתואתבגניםלרעותירדמ

ה"הבזהדודיאלאבגניםלרעותאמרתואתלרעותלגנוירדא

ה"הקבזהדודיאלאבגניםלרעות'אמואתבגנולרעותלגנוירדר

ה"הבזהדודיאלאבגניםלרעותאמרתואתגנו[ב]לרעותירדס

מדרשותובתיכנסיותבתיאלוים?[י]?בגנלרעותישראלאלוהבשםלערוגתהעולםזהלגנוו

מדרשותובתיכנסיותבתיאלובגניםלרעותישראלאלוהבשםלערוגתהעולםזהלגנוד

מדרשותובתיכנסיותבתיאלובגניםלרעותישראלאלוהבושםלערוגתהעולםזהלגנוט

מדרשותובתיכנסיותבתיאלובגניםלרעותישראלזההבושםלערוגתהעולםזהלגנוהואמ

מדרשותובתיכנסיותבתיאלובגניםלרעותישראלאלוהבשםלערוגתהעולםזהלגנוא

מדרשותובתיכנסיותבתיאלובגנים'לרעוישראלאלוהבושםלערוגתהעולםזהלגנור

ומדרשותכנסיותבתיאלובגניםלרעותישראלאלוהבשםלערוגתהעולםזהלגנוס

שבישראלהצדיקיםאתלסלקשושניםוללקטו

שבישראלהצדיקיםאתלסלקשושניםוללקוטד

מהםאותםלסלקשבישראלצדיקיםאלושושניםוללקוטט

שבישראלהצדיקיםאתלסלקשושניםוללקוטמ

ובמדרשב"ס'פרר"בבכדאיתא'וכושבישראלהצדיקיםאלוששניםוללקוטא

שבישראל'הצדיקיאלו'שושני'וללקור

שבישראלהצדיקיםאתלסלקשושניםוללקוטס

יהודה'ראבהו'וריהודה'רנעריםלמיתתזקנים(צדיקים)מיתתביןמהו

יהודה'ראבהו'וריהודה'רנעריםלמיתתזקניםמיתתביןמהד

יהודה'ראבהו'וריהודה'רנעריםלמיתתזקניםמיתתביןמהט

יהודארביאבהוורבייהודארבינעריםלמיתתזקניםמיתתביןמהמ

עדקהלתא

יהודה'ראבוהו'וריהודה'ר'נערילמיתתזקניםביןמהר

יהודה'ראבהו'וריהודה'רנעריםלמיתתזקניםמיתתביןמהס
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ב-א, פסוק ב, פרק ו

[יו](ו)מאילכבהשאינוובזמןלפתילהויפהלויפהמאילוכבהשהואבזמןהזההנר'אומו

מאליוכבהשאינוובזמןלפתילהויפהלויפהמאליוכבהשהואבזמןהזההנר'אומד

מאיליומתכבהשאינוובזמןלפתילהויפהלויפהמאיליומכבהשהואבזמןהזההנר'אומט

מאליוכבהשאינוובזמןלפתילהויפהלויפהמאליומכבהשהואבזמןהזההנראומרמ

א

מאליוכבהשאינוובזמןלפתילהויפהלויפהמאיליוכבהשהואבזמןהנר'אומר

מאליוכבהשאינוובזמןלפתילהויפהלויפהמאליוכבהשהואבזמןהזההנראומרס

יפהבעונתהשנלקטתבזמןהזוהתאנה'אמאבהו'רלפתילהורעלורעו

יפהבעונתהשנלקטתבזמןהזוהתאנה'אמאבהו'רלפתילהורעלורעד

שנלקטתבזמןהזוהתאנה'אמאבהו'רלפתילהורעלורעט

שנלקטתבזמןהזוהתאנה(בזמן)אומראבהורבילפתילהורעלורעמ

א

יפהבעונתהנילקטתשהיאבזמןהזוהתאינה'אמאבוהו'רלפתילהורעלורער

יפהבעונתהשנלקטתבזמןהזאתהתאנה'אמאבהו'רלפתילהורעלורעס

'רדילמאלתאנהורעלהרעבעונתהנלקטתשאינהובזמןלתאנהויפהלהו

'רדילמאלתאנהורעלהרעבעונתהנלקטתשאינהובזמןלתאנהויפהלהד

'רלתאנהורעלהרעבעונתהט

רביהוהחדאיומאלתאנהורעלהרעבעונתהמ

א

'ר'דילמלתאינהורעלהרעבעונתהנלקטתשאינהובזמןלתאינהויפהלור

'רלתאנהורעלהרעבעונתהנלקטתשאינהובזמןלתאנהויפהלהס

הווותלמידיויהושע'רדאמריואיתותלמידיועקיבא'רדאמריואיתותלמידיואבאברחייאו

הווותלמידיויהושע'רדאמריואיתותלמידיועקיבא'רדאמריואיתותלמידיואבאברחייאד

הווותלמידיויהושע'רדאמריואיתותלמידיוחייא'רדאמריואיתותלמידיואבאברחייאט

הוהותלמידיואבאברחייאמ

א

הווותלמידיויהושע'רותלמידיועקיבה'רדאמריןואיתותלמידיואבאברחייאר

היוותלמידיועקיבא'רדאמריאיתותלמידיואבאברחייאס

ומלקטהתאנהבעלמשכיםהיהויוםיוםובכלתאנהחדאתחותַפְשֵטיןיתביןנהיגיןו

ומלקטהתאנהבעלמשכיםהיהויוםיוםובכלתאנהחדאתחותפשטיןיתביןנהיגיןד

ומלקטהתאנהבעלמשכיםהיהויוםיוםובכלתאנהחדתחותדיתביןנהיגיןט

ומלקטהתאינהבעלמשכיםהיהויוםיוםובכלתאינהחדתחותנהוגיןמ

א

ומלקטהתאינהבעלמשכיםהיהויוםיוםובכלתאינהחדאתהותפשתיןיתביןדהוונהיגיןר

ומלקטהתאנהבעלמשכיםהיהויוםיוםובכלתאנהחדאתחותיתביןדהוונהיגיןס
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ב, פסוק ב, פרק ו

אחרבמקוםלהםוישבוהלכועשומהשדנו[ו]חהואשמאמקומנואתְנַשנֶהאמרוןתאנתוו

אחרבמקוםלהםוישבוהלכועשומהחושדנושמאמקומנואתנשנהאמרוןתאנתוד

אחרבמקוםלהםוישבוהלכועשומהחושדנוהואשמאמקומנואתנשנהאמריןתאנתוט

אחרבמקוםוישבוהלכועשומהחושדןהואשמאמקומינואתנשבוקאמרותאינתומ

א

אחרבמקוםלהםוישבוהלכועשומהחושדנוהואשמאמקומנואתנשנהאמריןתאנתור

אחרבמקוםלהםוישבוהלכוחושדנוהואשמאמקומנואתנשנהן[י]אמרתאנתוס

'אמשמצאןעדאחריהןוחזרהלךמצאןולאהתאנהבעלהשכיםו

'אמשמצאןעדאחריהםוחזרהלךמצאןולאהתאנהבעלהשכיםד

אמרמצאםולאהתאנהבעלהשכיםט

אמרמצאןולאהתאניםללקוטהתאנהבעלהשכיםמ

א

'אמשמצאןעדאחריהםוחזרהלךשחלכוומצאותאינתואתללקטהתאינהבעלחשכיםר

'אמשמצאםעדאחריהםהלךמצאםולאהתאנהבעלהשכיםס

חסאמרוממנילמנעהמבקשיםואתםעושיםהייתםאחתמצוהלהםו

חסליהאמרוממנילמנעהמבקשיןואתםליעושיןהייתםאחתמצוהרבותילהםד

ו"חלואמרוממנילמנעהמבקשיןואתםליעושיןהייתםאחתמצוהרבותילהםט

חסלואמרוממנילמענהמבקשיםואתםליעושיםהייתםאחתמצוהרבותילהםמ

א

חסליהאמריןממנילמנטהמבקשיםואתםלי'ועושינוהגיםהייתםמצוהרבותילהםר

ו"חלו'אמממנילמונעהמבקשיםואתםליעושיםהייתםאחתמצוהרבותילהםס

שמאאמרינןאחרבמקוםוישבתםמקומכםהנחתםמהומפניושלוםו

שמאאמרינןאחר'במקווישבתםמקומכםהנחתםמהומפניושלוםד

שמאאמרינןאחרבמקוםוישבתםזהמקוםהנחתםמהמפנילהם'אמט

שמאאמרינןלואמרואחרבמקוםוישבתםמקומכםהנחתםמהומפנילהםאמרושלוםמ

א

שמאליהאמריןאחרבמקוםוישבתםמקומכםהנחתםמהומפנילהם'אמ'ושלור

שמאלואמרואחרבמקוםוישבתםמקומכםהנחתםמהומפניס

ללקוטמשכיםאנימהמפנילכםאומראלא'ושלוחסלהם'אמחושדנואתהו

ללקוטמשכיםאנימהמפנילכםאומראלאושלוםחסלהם'אמחושדנואתהד

ללקוטמשכיםאנימהמפנילכםאומראלאו"חלהם'אמחושדנואתהט

ללקוטמשכיםאנימפנילכםאומראלאושלוםחסלהםאמרחושדניאתהמ

א

אתללקוטמשכיםאנימהמפנילכם'אומאלא'ושלוחסלהם'אמחושדנואתהר

ללקוטשכים[מ](א)[אני]מהמפנילכםאומראלאו"חלהם'אמחושדנואתהס
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ג-ב, פסוק ב, פרק ו

אשכחוןיומאההואלתמןחזרומידמתליעותהןהתאניםעלזורחתשהחמהשכיוןתאנתיו

אשכחוןיומאההואלתמןחזרומידמתליעותהן'התאניעלזורחתשהחמהשכיוןתאנתיד

אשכחוןיומאההואלתמןחזרומידמתליעותהםהתאניםעלזורחתשהחמהשכיוןתאנתיט

אשכחוןיומאההואלתמןחזרומידמתליעותהםהתאניםעלזורחתשהחמהשכיוןתאנתימ

א

אשכחיומאההואלתמןחזרומידמתליעותהןעליהןזורחתשהחמהשכיוןתאנתיר

אשכחוןיומאההואלמקומןחזרומידמתליעותהםהתאניםעלזורחתשהחמהשכיוןמפניתאנתיס

התאנהבעל'אמיפהאמרומותלעותומצאוםאותןופצעומהןנטלולקטולאו

התאנהבעלאמריפהאמרומותלעותומצאוםאותםופצעומהןנטלולקטולאד

התאנהבעל'אמיפהאמרומותלעותומצאוםאותןופצעומהםנטלולקטדלאט

התאנהבעלאמריפהאמרומותלעותומצאוםאותםופצעומהםנטלולקטולאמ

א

התאינה('ח)בעל'אמפה?י?אמרימתליעותאותןומצאואותןופצעומהםנטלולקטולאר

התאנהבעל'אמיפה'אממתולעותומצאוםאותםופצעומהםנפלולקטולאס

אימתייודעה"הקבכךלוקטהוהואתאנתושלעונתהיודעהואואםו

אימתייודעה"הקבכךלוקטהוהואתאנתושלעונתהיודעהואואםד

אימתייודעה"הבכךומלקטהתאנתושלעונתהיודעהואואםט

אימתייודעהואברוךהקדושכךלקטהוהואתאנתושלעונתהיודעההואואםמ

א

הואאימתייודעהאר

יודעה"הבכךתאנתושלעונתויודעהואואםס

למלך[משל]נחמןברשמואלר"אממסלקןוהואלסלקןצדיקיםשלעונתןו

למלךנחמןברשמואל'ר'אממסלקןוהואלסלקןצדיקיםשלעונתןד

למלךנחמןברשמואלר"אמסלקןוהואהעולםמןלסלקםצדיקיםשלעונתןט

למלךנחמןברשמואלרביאמרמסלקםוהואלסלקםצדיקיםשלעונתםמ

א

למלךנחמןברשמואל'ר'אממסלקןוהואלסלקן'צדיקישלעונתןר

למלךשמואלר"אממסלקןוהואלסלקןצדיקיםשלעונתןס

תפוחיםושלין?ז?אגושל'שורובוונטעפרדסלושהיהו

תפוחיןושלאגוזיןשלשורותבוונטעפרדסלושהיהד

תפוחיםושלאגוזיםשלשורותבוונטעפרדסלושהיהט

תפוחיםושלאגוזיםשלשורותבוונטעפרדסלושהיהמ

א

'שורו'שורותפוחיםשלשורות'שורו'אגוזישלשורותשורותלתוכוונטעפרדסלושהיהר

תפוחיםושלאגוזיםשלשורותבוונטעפרדסלושהיהס
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ג, פסוק ב, פרק ו

איורואהמחזירהמלךהיהרצונועושהשבנובזמןבנובידומסרורמוניםושלו

איורואהמחזירהמלךהיהרצונועושהשבניבזמןבנובידומסרורמוניםושלד

אירואההמלךהיהרצונועושהשבנובזמןבנובידומסרורמוניםושלט

איורואהמחזירהמלךהיהרצונועושהשבנובזמןבנובידומסרורמוניםושלמ

א

איורואהומחזרמחלךהיהרצונועושהבנושהיהבזמןבנובידומסרורימוניםשלר

איורואהמחזרהמלךהיהרצונועושהשבנובזמןבנובידומסרוורמוניםס

ובזמןהפרדסאותובתוךושותלהומביאהעוקרהוהיהבעולםיפהנטיעהזוו

ובזמןהפרדסאותובתוךושותלהומביאהעוקרהוהיהבעולםיפהנטיעהזוד

ובזמןהפרדסבתוךושותלהומביאהעוקרהוהיה[העולם](הפרדס)בתוךיפהנטיעהזוט

ובזמןהפרדסאותובתוךושותלהומביאהעוקרהוהיהבעולםיפהנטיעהזהמ

א

ובזמןהפרדסבתוךושותלוומביאעוקרווהיהלעולםיפהנטעזהר

שבנוובזמןפרדסאותובתוךושותלהומביאהעוקרהוהיהבעולםיפהנטיעהזוס

הפרדסבתוךיפהנטיעהזואיורואהר[י]מחזהמלךהיהרצונועושהבנוהיהשלאו

הפרדסבתוךיפהנטיעהזואירואההמלךהיהרצונועושהבנוהיהשלאד

הפרדסבתוךיפהנטיעהאיזורואההמלךהיהרצונועושהבנוהיהשלאט

הפרדסבתוךיפהנטיעהאיזהרואההמלךהיהרצונועושהבנוהיהשלאמ

א

הפרדסבתוךיפה'נטיעזואיורואהמהלךהיהרצונועושההיהשלאר

הפרדסבתוךיפהנטיעהזואירואההמלךרצונועושההיהלאס

זהאירואהמקוםשלרצונועושיןשישראלזמןכלכךועוקרהו

זהאירואהמקוםשלרצונועושיןשישראלזמןכלכךועוקרהד

זהאירואהמקוםשלרצונועושיןשישראלזמןכלכךועוקרהט

זהאירואהמקוםשלרצונועושיןשישראלבזמןכךאחרבמקוםושותלהועוקרהמ

א

זהאירואהמ"רשעושיןשישראלזמןכלכךממנוועוקרהר

זואירואהמקוםשלרצונועושיםשישראלזמןכלכךועוקרהס

עושיןישראלשאיןובזמן'בישרומדבקומביאוורחביתרוכגוןהעולםבאומותישצדיקו

'עושיישראלשאיןובזמןבישראלומדבקומביאוורחביתרוכגוןהעולם'באומוישצדיקד

עושיןישראלשאיןובזמן'בישרומדביקוומביאוורחביתרוכגוןבעולםישצדיקט

עושיןישראלשאיןזמןוכלבישראלומדבקומביאוורחביתרוכגוןהעולםבאומותישצדיקמ

א

ר"עישראלשאיןובזמןבישראלומדביקוומביאוורחביתרוכגוןהעולם'באומו'צדיר

עושיןישראלשאיןובזמןבישראלומדבקוומביאוורחביתרוכגוןהעולםבאומותישצדיקס
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ה-ג, פסוק ב, פרק ו

מתוכןומסלקוכפלשמיםויראוכשרוישרצדיקזהאירואהה"הקבשלרצונוו

וכן?ת?מומסלקויששמיםויראוכשרוישרצדיקזהאיה"הקבשלרצונוד

ומסלקושמיםויראוכשרוישרצדיקזהאירואהמקוםשלרצונוט

מביניהםונוטלושמיםויראוכשרוישרצדיקזהאירואהמקוםשלרצונומ

א

'מביניהומסלקוזה'כפלו'שמיויראכשרצדיקזהאירואהמ"שר

מתוכםמסלקושמיםויראוכשרוישרצדיקזואירואהמקוםשלרצונוס

אמריןקפראדבראחתיהברִאוְיָהברחייא'רָדַמְךַכדו

אמריןקפראדבראחתיהבראוייאברחייא'רדמךכדד

אמריןקפראדבראחתיהבראויאברחמא'רדמךכדט

אמרוקפראדבראחתיהבראבייאברחמא'רדמךכדהחכמיםאלועלוהמשלמ

א

אמריקפראדבראחתיהבראיויאברחייא'רדמךכדר

אמריקפראדבראחתיהבראויאברחייא'רדמךכדס

ידעוהואתלמידיהדהואלקישרישיֵעּוללון'אמִעילּויֵּוִאְפַטרעוליוחנן'לרליהו

ידעוהואתלמידיהדהואלקישרישייעוללון'אמעילויואפטרעוליוחנן'לרד

ידעוהואתלמידיהדהואלקישרישייעוללון'אמעלויואפטרעוליוחנן'לרליהט

ידעדהואתלמידיהדהואלקישרישייעוללוןאמרעלויהואפטרעוליוחנןלרבימ

א

ידעוהואתלמידיהדהוהלקישרישיעוללון'אמעלויואפטרעוליוחנן'לרליהר

ידעוהוהתלמידיהדהוהלקישרישיעוללון'אמעלוהיואיפטרעוליוחנן'לרליהס

לגנוירדדודיֵעיַלוֵיוְִאְֿפַטרלקישבןשמעון'רַעלַחיְיֵליהו

לגנוירדדודיעילויואפטרשמעון'רעאלחייליהד

לגנוירדדודיעלויואפטרלקישרישעאלחיליהט

הבושםלערוגתלגנוירדדודיעלויואפטרלקישבןשמעוןרביעלחייליהמ

א

לגנוירדדודיעלויואפטרלקישרישעאלחייליהר

בשושניםוללקוטבגניםלרעותלגנוירדדודיעלוהיואפטרלקישרישעאלחיליהס

'רָדַמְךכדהעולםמןוְִסְלקֹוִאוְיָאברחייא'רשלבמעשיויודעוהואו

'רדמךכדהעולםמןוסלקואוייאברחייא'רשלבמעשיויודעוהואד

'רדמךכדהעולםמןוסלקוחמא'רשלבמעשיוידעוהואט

רבידמךכדהעולםמןוסלקוחמא'רשלבמעשיוידעוהואמ

א

'רדמךכדהעולםמןוסלקואויאברחייא'רשלמעשיויודעהיהוהואר

העולםמןוסלקואויאברחייא'רשלבמעשיויודעוהואס
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ה, פסוק ב, פרק ו

בינהמקוםזהואיתמצאמאיןוהחכמהעלויאפטרלא'ְרעלְזַבדברסימוןו

בינהמקוםזהואיתמצאמאיןוהחכמהעלויואפטראילא'רעלזבדיבר'סימוד

חיכלמעיניונעלמהתמצאמאיןוהחכמהעלויואפטר'רעאלסימוןט

חיכלמעיניונעלמהתמצאמאיןוהחכמהעלויהואפטררביעאלזבדבןסימוןמ

א

בינהמקוםזהואיתמצאמאיןוהחכמהעלויואפטר'רעאלזיבדי'ברסימוןר

ס

חיכלמעיניונעלמההיאבילאאמרתהוםו

השמיםומעוףחיכלמעיניונעלמהעמדיאיןאמרויםהיאבילאאמרתהוםד

היאבילא'אמתהוםט

היאבילאאמרתהוםמ

א

ח"כמעיני'ונעלמהיאבילא'אמתהוםר

ס

ואלוחליפיןלהןישאבדוואםעולםשלתשמישושהןדבריםארבעהו

ואלוחליפיןלהןישאבדוואםעולםשלתשמישושהםדבריםארבעהנסתרהד

ואלוחליפיןלהםישאבדואםעולםשלתשמישווהםדברים'דט

ואלוחליפיןלהםוישאבדואםעולםשלתשמישושהםדבריםארבעמ

א

ואלוחליפיןלהןישעברואםוכלןעולםשלתשמישושהןהןדבריםארבעהר

ס

יקחמעפרברזליזוקולזהבומקוםמוצאלכסףישכיהןו

נחושהיצוקואבןיוקחמעפרברזליזוקולזהבומקוםמוצאלכסףישכיהןד

'וגויוקחמעפרברזליצוקולזהבומקוםמוצאלכסףישכיהןט

'וגויוקחמעפרברזליצוקולזהבומקוםמוציאלכסףישכילהםישמ

א

'וגויוקחומעפרברזליזוקולזחב'ומקומוצאלכסףישכיהןר

ס

מאיכןסימון'ראתנו?ד?שאבאנותמורתולנומביאמימתאםחכםתלמידזהו

מאיכןסימון'ראתשאבדנואנותמורתולנומביאמימתאםחכםתלמידד

מאיכןסימון'ראתשאבדנואנותמורתולנויביאמימתאםח"תט

מהיכןסימוןרביאתשאבדנואנותמורתוהביאמימתאםחכםתלמידמ

א

מהיכןסימון'ראתשעבדנואנותמורתולנומביא[מי]מתאםח"תאבלר

ס
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ו-ה, פסוק ב, פרק ו

מצאומציאהשבטיםלויר"אמכמוהונמצאו

מצאומציאהשבטיםלויר"אמכמוהונמצאד

תמצאמאיןוהחכמההויתמורתומוצאיןאנוט

שבטיםמצאומציאהלוירביאמרתמצאמאיןוהחכמהאומרהויכמוהונמצאמ

א

מציאהמצאושבטיםלוי'ר'אמכמוהונמצאר

ס

תמורתומוצאיןאנומאיכןזבדברסימון'רשאבדנואנוויחרדולבםויצא'וכתו

תמורתומוצאיםאנומאיכןזבידברסימון'ראתשאבדנואנוויחרדולבםויצא'וכתד

ט

תמורתומוצאיןאנומהיכןזבדברסימוןרביאתשאבדנואנוויחרדולבםויצאדכתיבמ

א

תמורתומוצאיןאנומהיכןזבדיברסימון'ראתשאבדנואנוויחרדולהםויצא'דכתיר

ס

עלויואפטרזעירא'רעלחייא'ברבון'רָדַמֿךַכדתמצאמאיןוהחכמההויו

עילויואפטרזירא'רעאלחייאר"בבון'רדמךכדתמצאמאיןוהחכמההויד

דמךכדט

דמךכדתמצאמאיןוהחכמההוימ

א

עלוי'ואפטזעירא'רעאלחייא'ברבון'רדמךכדתמצאמאיןוהחכמההויר

עלוהיואפטרזעירא'רל[א]עחייא'בראבין'רדמךכדס

שהיהלמלךדומהבון'רלמהלכוןנימרהעובדשנתמתוקה['ואמ]ו

שהיהלמלךדומהבון'רלמהלכוןנימרהעובדשנתמתוקהד

שהיהלמלךדומהבון'רט

שישלמלךדומהבוןרבימ

א

שהיהלמלךדומהחייא'ברבון'רהוהלמהלכוןנימרהעובדשנתמתוקהר

שהיהלמלךדומהאבין'רלמהליהנימאהעובדשנתמתוקהס

שראהוכיוןמכולןיותרבמלאכתומתכשראחדפועלשםוהיהפועליםעליוושכרכרםלוו

שראהוכיוןמכלןיותרבמלאכתומתכשראחדפועלשםוהיהפועליםעליוושכרכרםלוד

שראהוכיוןמכולםיותרבמלאכתומתכשראחדפועלשםוהיהפועליםעליוושכרכרםלוט

שראהוכיוןמכלםיותרבמלאכתומשתכראחדפועלשםוהיהפועליםעליוושכרכרםלומ

א

מדאייותרבמלאכתומתכשראחדפועלשםוהיהפועליםעליוושכרכרםלור

שראהוכיוןמכולםיותרבמלאכתומתכשראחדפועלשםוהיהפועליםעליוושכרכרםלוס
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ו, פסוק ב, פרק ו

באוערבלעתוקצרותארוכותעמומטיילוהתחילובידואחזומדייותרבמלאכהכשרהמלךו

באוערבלעתותיוקצרותארוכותעמומטיילוהתחילבידואחזומדייותרבמלאכהכשרהמלךד

באוערבלעתוקצרותארוכותעמומטיילוהתחילבידואחזמכלםיותרבמלאכהכשרהמלךט

באוערבלעתוקצרותארוכותעמומטיילוהתחילבידואחזומכלםיותרבמלאכתוכשרהמלךמ

א

באוערבלאתותי'וקצרו'ארוכועמומטילוהתחילבידואחזור

באוערבלעתעמומטיילוהיהאחזומדאייותרבמלאכהכשרהמלךס

לוונתןעמהןשכרוליטולעמהןפועלאותוובאשכרןליטולהפועליםו

לוונתןעמהםשכרוליטולפועלאותוובאשכרןליטולהפועליםד

לוונתןעמהםשכרוליטולבאכ"גפועלואותושכרםליטולהפועליםט

עמהםונטלשכרן[ליטול](ליתן)הפועליםמ

א

לוונתן'עמהשכרוליטולההואהפועלובאשכרןליטולהפועליםאותןר

לוונתןעמהםפועלאותוובאשכרםליטולהפועליםס

אנוהמלךאדננולואמרומציריןהפועליןהתחילוכמותןשכרוהמלךו

אנוהמלךאדננולואמרומציריםהפועליםהתחילוכמותןשכרוהמלךד

אנוהמלךאדוננולואמרומצריםהפועליםהתחילוכמותםשכרוהמלךט

אנוהמלךאדונינולואמרומציריםהפועליםכלהתחילוכלםכנגדהמלךלושנתןשכרומ

א

אנוהמלךאדונינולואמרומציריןהפועליםאותןהתחילוכמותןשכרוהמלךר

אנוהמלךאדוננולוואמרומצריןהפועליםהתחילוכמותןשכרוהמלךס

והואביוםשעותשלשאושתיםאלאיגעלאוזההיוםכלשיגענוו

והואביוםשעותשלשאושתיםאלאיגעלאוזההיוםכלשיגענוד

והואביוםשעותשלשאושתיםאלאיגעלאוזההיוםכלשיגענוט

והואביוםשעותשלשאושתיםאלאיגעלאוזההיוםכלשיגיענומ

א

ואתהביום'שעו'גאושתיםאלאיגעלאוזההיוםכליגענור

והואשעותשתיםאלאיגעלאוהואהזההיוםכלשיגענוס

שעותבשלשאובשתיםזהיגעמציריןאתםמההמלךלהם'אמכמותינושכרונוטלו

שעותבשלשאובשתיםזהיגעמציריןאתםמההמלךלהם'אמכמותינושכרונוטלד

בשתיםזהיגעמצריםאתםמההמלךלהם'אמכמותינושכרונוטלט

בשתיםזהיגעמצריםאתםמההמלךלהםאומרכמותינושכרונוטלמ

א

'שעוושלשבשתיםזהיגעמציריםלכםומההמלךלהם'אמכמונושכרנותן לור

שעות'גאוים[ת]()בשזהיגעמצריםאתםמההמלךלהם'אמכמותנונוטלס
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ו, פסוק ב, פרק ו

חייא'ברבון'ריגעכךכולוהיוםכלאתםיגעתםשלאמהו

ושמנהלעשריםחייאברבון'ריגעכךכלוהיוםכלאתםיגעתםשלאמהד

'וחבעשריםבון'ריגעכךכלוהיוםכלאתםיגעתםשלאמהט

שמנהלעשריםחייאברבוןיגעכןכלוהיוםכלאתםיגעתםשלאמהמ

א

ח"לכחיא'ברבון'ריגעכךכולוהיוםכלאתםיגעתםשלאמהר

ח"בכחייא'בראבין'ריגעכךהיוםכליגעתםשלאמהס

שהואמי[ל]()כיוחנןר"אמשנהלמאהוותיקתלמידיגעשלאמהו

שהואמיכליוחנןר"אמשנהלמאהוותיקתלמידיגעשלאמההתורהשנהד

שהואמיכלר"אשנהלמאהוותיקתלמידיגעשלאמהבתורהשנהט

שהואמיכלרביאמרשנהלמאהוותיקתלמידיגעשלאמהבתורהשנהמ

א

שהואמיכליוחנן'ר'אמשנה'לקותיקתלמידיגעשלאמהשנהר

שנהבמאהוותיקתלמידיגעשלאמהבתורהשנהס

אותומוליכיןאלאלישוןאותומניחיןאיןלבאלעתידף[ַא]()הזהבעולםבתורהעוסקו

לביתאותומוליכיןאלאלישןאותומניחיןאיןלבאלעתידאףהזהבעולםבתורהעוסקד

לביתאותומוליכיןאלאלישוןאותומניחיןאיןלבאלעתידאףהזהבעולםבתורהיגעט

לביתאותומוליכיןאלאלישןאותומניחיןאיןלבאלעתידאףהזהבעולםבתורהיגעמ

א

לביתאותומוליכיןאלאלישוןאותומניחיןאיןלבאלעתידאףהזה'בעו'בתוריגער

היכןועדמשהושלויעקביצחקאברהםושלוְֶעֶברֶשםשל[ת]למדרשוו

עדהיכןועדואהרןמשהושלויעקביצחקאברהםושלועברשםשלמדרשוד

עדהיכןועדמשהושלויעקביצחקאברהםושלעברושלשםשלמדרשוט

עדהיכןועדמשהושלויעקביצחקאברהםושלועברשםשלמדרשומ

א

עדהיכןעדמשהושל'ויע'יצאברהםושלועברשםשלמדרשור

גדולשםלךועשיתיו

בארץאשרהגדוליםכשםגדולשםלךועשיתיד

גדולשםלךועשיתיט

גדולשםלךועשיתימ

גדולשםלךועשיתיא

גדולשםלךועשיתיר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק ד, פרק ו

כתרצהרעיתיאתיפהבקרבנותקריהפתרסימון'בריהודה'רכתרצהרעיתיאתיפהו

כתרצהרעיתיאתיפהבקרבנותקרייהפתרסימוןבריהודה'רכתרצהרעיתיאתיפהד

כתרצהבקרבנותקרייהפתרסימון'בריהודה'רכתרצהרעיתיאתיפהט

כתרצהבקרבנותקרייהפתרסימוןבריהודארביכתרצהרעיתיאתיפהמ

כתרצהאתיפהבקרבנותקרייאפתרסימון'בריהודה'רכתרצהרעיתיאתיפהא

ר

קדשיםכצאןא"המדשבירושלםהקדשיםאלוכירושלםנאוהלכפרלוונרצהא"המדהקרבנותאלוו

'קדשיכצאןא"המדשבירושלםהקדשיםאלוכירושלםנאוהעליולכפרלוונרצהא"המדהקרבנותאלוד

קדשיםכצאןא"כדהקרבנותאלוכירושלםנאוהעליולכפרלוונרצהא"המדהקרבנותאלוט

קדשיםכצאןא"כדהקרבנותאלוכירושליםנאוהעליולכפרלוונרצהא"המדהקרבנותאלומ

קדשיםכצאןא"כמדשבירושלםהקדשיםאלוכירושלםנאוהעליולכפרלוונרצהד"הההקרבנותאלוא

ר

תירעןנשיר"דאמתירעןנשיאלוכתרצהרעיתיאתיפהא"דירושלםכצאןו

תירעןנשי'ר'דאמתירעןנשיאלוכתרצהרעיתיאתיפהא"דירושלםכצאןד

תירעןנשיר"דאתרעןנשיאלוכתרצהרעיתיאתיפהא"דירושלםכצאןט

תרעןנשירבידאמרתרעןנשיאלורעיתיאתיפהאחרדברירושלםכצאןמ

מדברנשיר"דאהמדברנשיאלוכתרצהרעיתיאתיפהא"דירושלםכצאןא

ר

מה'אמהעגללמעשהמנזמיהןנתנוולאעצמןעלומיחועמדוהיוכשרותו

מהאמרוהעגללמעשהמנזמיהםנתנוולאעצמןעלומיחועמדוהיוכשרותד

העגללמעשהנזמיהןנתנוולאעצמןעלומיחועמדוהיוכשרותט

מה(ל)אמרוהעגללמעשהמנזמיהןוני?מ?לנתנוולאעצמןעלומיחוועמדוהיוכשרותמ

מהאמריהעגללמעשהמנזמיהןנתנוולאעצמןעלומיחועמדוהיוכשרותא

ר

כירושלםנאוהוכמהכמהאחתעלהרךליסטטריןה"הקבשיבחוהקשהליסטטריןו

כירושלםנאוהוכמהכמהאחתעללאהרךליסטטיריןה"הקבשיבחוהקשהליסטטיריןד

כירושלםנאוהט

כירושליםנאוהוכמהכמהאחתעללוהרךסטטריןהואברוךהקדוששיבאוהקשהלי סטטריןמ

כירושלםנאוהו"עאכהרךליסטטרין'הכתשבחוהקשהליסטטריןא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ב-א, פסוק ד, פרק ו

מירושלםופסיליהםד"ההבירושלםומוצאהולךהיהפעורשלִטיפֹוֵסיסומבקשרוצהשהיהמישכלו

'מירושל'ופסיליהד"הה'בירושלומוצאההולךהיהפעורשלטיפוסיםומבקשרוצהשהיהמישכלד

מירושלםופסיליהםד"ההבירושלםומוצאההולךהיהפעורשלטיפוסיןומבקשרוצהשהיהמישכלט

מירושלםופסיליהםד"ההבירושליםומוצאההולךהיהפעורשלטיפוסיןומבקשרוצהשהיהמישכלמ

מירושלםופסיליהםד"ההבירושלםומוצאההולךהיהפעורשל'טיפוסיומבקשרוצהשהיהמישכלא

ר

צריכאאתליתבעיאאתכדרוצהנשאתרעיתיאתיפהא"דומשומרוןו

צריכהאתליתבעייאאתכדרוצהכשאתכתרצהרעיתיאתיפהא"דומשמרוןד

צריכהאתליתבעיאאתכדתרוצהנשאכתרצהרעיתיאתיפהא"דומשומרוןט

צריכאאתליתבעיאאתכדתרוצה(כ)'נשיאכתרצהרעיתיאתיפהאחרדברומשומרוןמ

צריכהאתליהבעיאאתכדרוצהכשאתכתרצהרעיתייפהא"דומשומרוןא

ר

ובהןמהןלאהמשכןולעשותבקרְעָגלֹוֿתלהביאלהם'אממימכלוםמילףו

ובהןמהןלאהמשכןולעשותובקרעגלותלהביאלהםאמרמימכלוםמילףמכלוםבעייאד

מהםלאהמשכןולעשותובקרעולותלהביאלהם'אממימכלוםלמילףט

ובהםמהםלאהמשכןולעשותובקרעולותלהביאלהםאמרמימכליםמילףמ

וכהןמהםלאהמשכןולעשותובקרעגלותלהביאלהםאמרמכליםמילףא

ר

ולארקיעיםששהכנגדעגלותששי'יילפניקרבנןאתויביאוד"ההאותןהביאוו

ולארקיעיםששהכנגדצבעגלותששיילפניקרבנםאתויביאוד"ההאותןהביאוד

ולארקיעיםששהכנגדצבעגלותששי'ילפניקרבנםאתויביאוד"ההאותםהביאוט

ולארקיעיםששהכנגדצבעגלותששי'ילפניקרבנםאתויביאוד"ההאותםהביאומ

ולארקיעיםששהכנגדצבעגלותששיילפניקרבנםאתויביאוד"ההאותםהביאוא

ר

ארקאארץארצותששכנגדששטימוקיןשרידמלכאהןאבוןר"אמהןשבעהו

ארקאארץארצותששכנגדששטימוקיןשרידמלכאהןאבוןר"אמהםשבעהד

ארקאארץארצות'זכנגדטימוקיןשםדמלכאהךבוןר"אהם'זט

ארקאארץארצותשבעהכנגדטימוקיןשםדמלכאהןאבוןרביאמרהםששהמ

ארקאארץארצותששכנגדששטומיקוןשרידמלכאהןאבוןר"אהםשבעהא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ב, פסוק ד, פרק ו

ערכיששכנגדששבצדקתבלישפטוהוא'וכתתבלנשיהציהגיאאדמהו

ערכיששכנגדששבצדקתבלישפוטוהוא'וכתתבלנשיהציהגיאאדמהד

מערכי[ש](?ט?)שכנגדששתבלישפוטוהוא'וכתיתבלנשיהציהגיאאדמהט

מערכיכנגדששבצדקתבלישפוטוהואוכתיבתבלנשיהציה(ה..)גיאאדמהמ

עורכיששכנגדששבצדקתבלישפוטהואוכתיבתבלנשיהציהאדמהא

ר

זלפהלאהרחלרבקהשרהאמהותששכנגדששבראשיתימיששתכנגדששמשנהו

זלפהלאהרחלרבקהשרהאמהותששכנגדששבראשיתימיששתכנגדששמשנהד

זלפהולאהרחלרבקהשרהאמהות'ווכנגדבראשיתימי'וכנגדשנהט

זלפהלאהרחלרבקהשרהאמהותששכנגדששבראשיתימיששתכנגדשששנהמ

זלפהלאהרחלרבקהשרהאמהותששכנגדששבראשיתימיששתכנגדששמשנהא

ר

עלעומדיםהלויםצבאשלצבמטוכסותצבמצויינותצבְלַקֶליינּוןדומותצבבלההו

עליהםעומדיםהלויםשצבאצבמטוכסותצבמצויינותצבלקיליינוןדומותצבבלההד

הדוכןעל'העומדיהלוייםצבאכלצבמטוכסותצבמצויינותצבבלההט

הדוכןעלהעומדיםהלוייםצבאכלצבמטוכסתצבמצויינתצבלקליינוןדמהצבבלההמ

הלוייםצבאשלצבמטוכסתותצבמצויינותצבלקליינוןדומותצבבלההא

ר

ָקִעיןשרתכלייהיושלאהיוְקִריְמְסַטןכמיןנחמיה'רבשתניו בקרעשרושניְמֿבֻֿ

בקרעשרושנימבקעיןשרתכלייהיושלאהיוקרימסטןכמיןנחמיהבשםתניד

בקרב"וימתבקעיןשרתכלייהיושלאהיוקרמינוןכמיןנחמיהר"בשתאניט

בקרעשרושניםמבקעיםשרתכלייהיושלאהיונון?מ?קדיכמיןנחמיאבשםתנימ

בקרעשרושנימתבקעיןבלישותהיושלאהיוכרימסטןכמיןמנחמיא'רבשםתניא

ר

בדמיםלקחוםשלאמלמדלאחדושורהנשיאיםשניעלעגלהנשיאיםעשרשניםכנגדו

בדמיםלקחוםשלאמלמדלאחדושורהנשיאיםשניעלעגלהנשיאיםעשרשניםכנגדד

בדמיםלקחוםשלאמלמדלאחדושורהנשיאשםעלעגלהנשיאיםב"יכנגדט

בדמיםלקחוםשלאמלמדלאחדושורהנשיאיםשנישםעלעגלהנשיאיםעשרשניםכנגדמ

בדמיםלקחוםשלאמלמדלאחדושורהנשיאיםלשניעגלהנשיאיםעשרשניםכנגדא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ב, פסוק ד, פרק ו

אותםויקריבועגלההביאוזהְעָגָלההביאזהשורהביאזהאלאו

אותםויקריבועגלההביאוזהעגלההביאזהשורהביאוזהשורהביאזהאלאד

אותםויקריבועגלההביאוזהעגלההביאזהשורהביאוזהשורהביאזהאלאט

אותםויקריבועגלההביאוזהעגלההביאזהשורהביאוזהשורהביאזהאלאמ

רבהסיניבמדברכדאיתאכולהעגלההביאוזהשורהביאזהאלאא

ר

ה"הקבלו'אמלאמרה"מלאמרמשהאלי'ייויאמרלציבורשמסרוםמלמדהמזבחלפניו

ה"הקבלו'אמלאמרמהולאמרמשהאלייויאמרלציבורשמסרוםמלמדהמזבחלפניד

ה"הבלו'אמלאמרמהולאמרמשהאלי'יויאמרלצבורשמסרוםמלמדהמשכןלפניט

הקדושלואמרלאמורמהולאמורמשהאלי'יויאמרלצבורשמסרוםמלמדהמשכןלפנימ

נשואפרשתא

ר

ה"הקב'אמהושעיאר"אמונחמותשבחדברילהםאמורצאוו

ה"הקבאמרהושעיאר"אמונחמותשבחדברילהםואמרצאד

ה"הב'אמאושעיאר"אונחמהשבחדברילהםואמורצאט

הואברוךהקדושאמראושיעארביאמרונחמותשבחדברילהםואמורצאהואברוךמ

א

ר

ליוהבאתםעולמיאתבולסבולצריךהייתידברכאלועליכםאנימעלהו

ליוהבאתםעולמיאתבולסבולצריךהייתידברכאילועליכםאנימעלהד

ליוהבאתםבהםעולמילסבולצריךהייתיכאלודברעליכםאנימעלהט

ליוהבאתםעולמיאתבולסבולצריךהייתידברעליכםאנימעלהמ

א

ר

ושרתממנינסתלקהקדשרוחתאמרבלבו'אממשהנתיראשעהבאותהו

ושרתממנינסתלקההקדשרוחתאמרבלבואמרמשהנתיראשעהבאותהד

ושרתהממנינסתלקההקדשרוחתאמרשמא'ואממשהנתיראשעהבאותהט

ושרתהממנינסתלקההקדשרוחתאמרשמאואמרמשהנתייראשעה(נתיש)'באותמ

א

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ב, פסוק ד, פרק ו

ה"הקבלו'אמההלכהאתוחידשעמדאחדנביאשמא'אומהנשיאיםעלו

ה"הבלו'אמההלכהאתוחידשעמדאחדנביאשמאאוהנשיאיםעלד

ה"הבל"אההלכהאתוחידשעמדאחרנביאשמאאוהנשיאיםעלט

הואברוךהקדושלואמרההלכהאתוחדשעמדאחרנבראשמאאוהנביאיםעלמ

א

ר

קחאלאלךֶשֵתַאֶמרלך'אומהייתילךביאו[ה]ש'אומהייתילהןאלומשהו

קחאלאלהםשתאמרלך'אומהייתישיביאו'אומהייתילהםאילומשהד

קחאלאלהם'שתאמלך'אומהייתילךשיביאולהם'אומהייתיאלומשהט

קחאלאלהםשתאמרלךאומרהייתילךשיביאולהםאומרהייתיאלומשהמ

א

ר

להםנתןומיהדבריםהיומאתםקח'מהוהיומאתםו

להםנתןומיהדבריםהיומאתםמאתםקחמהווהיומאתםד

להםנתןומיהדבריםהיומאתםמאתםקחמהווהיומאתםט

להםנתןומיהדבריםהיומאתםקחמהווהיומאתםמאתםקחמהווהיומאתםמ

א

ר

פורחעושיןשאתםהזההמשכןלהם'אמיששכרשלשבטוסימוןר"אמהעצהאתו

פורחעושיםשאתםהזההמשכןלהם'אמיששכרשלשבטוסימוןר"אמהעצהאתד

פורחעושיןשאתםהזההמשכןלהם'אמיששכרשלשבטוסימוןר"אהעצהאתט

פורחעושיםשאתםהזההמשכןלהםאמריששכרשלשבטוסימוןרביאמרהעצהמ

א

ר

שבטמשבח'שהכתהואבהןנטעןשיהאכדיעגלותלועשובאוירהואו

שבטמשבח'שהכתהואבהםנטעןשיהאכדיעגלותלועשובאוירהואד

שבטמשבח'שהכתוהואבהםשיוטעןכדיעגלותלועשובאוירהואט

שבטומשבחושכתובהואבהםנטעןשיהאכדיעגלותעשועגלותלועשובאוירהואמ

א

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ב, פסוק ד, פרק ו

'רְלִקיְרִסין'אומתנחום'רלעתיםמהלעתיםבינהיודעייששכרומבני'שניששכרו

'רלקירסין'אמתנחומא'רלעתיםמהולעתיםבינהיודעייששכרומבני'שנאמיששכרד

'רלקיצין'אמ'תנחומ'רלעתיםמהולעתיםבינהיודעייששכרומבני'שנאיששכרט

רבילקירסיןאמרתנחומארבילעיתיםמהולעיתיםבינהיודעייששכרומבנישנאמריששכרשלמ

א

ר

ראשיהםהקודםאתלרפאותיודעיןשהיוישראליעשהמהלדעתְלִעיבֹוֵרין'אומקסריבריוסיו

ראשיהםהקודםאתלרפאת'יודעישהיוישראליעשהמהלדעתלעיבורין'אמקסרייבריוסיד

ראשיהםהקודםאתיודעיןשהיוישראליעשהמהלדעתלעיבורין'אמיוסיט

ראשיהםהקודםאתיודעיםשהיוישראליעשהמהלדעתלעבוריםקסרייאבריוסימ

א

ר

מלמדפיהםעלאחיהםוכלמעמידויששכרשלשהיהסנהדריותראשימאתיםאלומאתיםו

'מלמפיהםעלאחיהםוכלמעמידיששכרשלשבטושהיהסנהדראותראשימאתיםאלומאתיםד

מלמדפיהםעלאחיהםוכלמעמידיששכרשלשבטושהיהסנהדריותראשיאלומאתיםט

מלמדפיהםעלאחיהםוכלמעמידיששכרשלשבטושהיהסהדריותראשיאלומאתיםמ

א

ר

לפנימשה'אמשעהבאותהמסינילמשהוהלכהפיהםעלההלכהמסכימיןהיואחיהםשכלו

לפנימשה'אמשעהבאותהמסינילמשהכהלכהפיהםעלההלכה'מסכימיהיואחיהםשכלד

לפנימשה'אמשעהבאותהמסינילמשההלכהפיהםעלההלכהמסכימיןהיואחיהםשכלט

לפנימשהאמרשעהבאותומסינילמשהכהלכהפיהםעלההלכהמסכימיםהיואחיהםשכלמ

א

ר

הגלגליםמכלאחדוישברֹות̄[ר](?יר?)ַהָפמכלאחתתמותשמאעולםשלו[נ](?כ?)רבוה"הקבו

הגלגליםמןאחדוישברהפרותמןאחתתמותשמאעולםשלרבונוה"הקבד

הגלגליםמןאחדוישברהפרותמןאחתתמותשמאע"רבשה"הבט

מהגלגליםאחתוישארהפרותמןאחתתמותשמאעולםשלרבונוהואברוךהקדושמ

א

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ב, פסוק ד, פרק ו

לאמרמשהאלי'ייויאמרמידָבְטָלההמשכןעבודתונמצאתפסולקרבנןונמצאו

לאמרמשהאלייויאמרמידבטלההמשכןעבדתונמצאתפסולנשיאיםשלקרבנןונמצאד

לאמרמשהאלי'יויאמרמידבטלההמשכןעבודתונמצאפסולנשיאיםשלקרבנםונמצאט

לאמרמשהאלי'יויאמרמידבטלההמשכןעבודתונמצאפסולנשיאיםשלקרבנםונמצאמ

א

ר

עולמיםלעולמיבעולםוקיימותחיותשיהוהוויהלהםנתןוהיומאתםקחו

עולמיםלעולמיבעולםוקיימותחיותשיהוהוויהלהםנתןוהיו'וגולעבדוהיומאתםקחד

עולמיםולעולמילעולםוקיימותחיותשיהיוהויהלהםנתןוהיומאתםקחט

עולמיםולעולמילעולםוקיימותחיותשיהיוההויהלהםנתקוהיהמאתםקחמ

א

ר

ד"ההַהִגְלַגלעדקפראברבשםחונא'וריודןקיימותהיואיכןעדו

ד"הההגלגלעדקפראברבשםחונא'וריודן'רקיימותהיואיכןעדד

א"כדהגלגלעדקפראברבשםחוניא'וריודן'רקיימותהיוהיכןעדט

ד"הההגלגלעדקפרארביבשםחנינא(נחמיא)ורבייודןרביקיימותהיוהיכןעדמ

א

ר

'ראותןהקריבוואיכןשדיתלמיעלכגליםמזבחותםגםזבחושוריםבגלגלבהושעו

'ראותןהקריבוואיכןשדיתלמיעלכגליםמזבחותםגםזבחושוריםבגלגלבהושעד

'ראותםהקריבווהיכןשדיתלמיעלכגליםמזבחותםגםזבחושוריםבגלגלט

רביאמראותםהקריבווהיכןשדיתלמיעלכגליםמזבחותםגםזבחושווריםבגלגלמ

א

ר

'אמלויאותןהקריבובגבעון'אמאבא'ראותןהקריבובנוב'אמאבוןו

'אמלויאותןהקריבובגבעון'אמאבא'ראותןהקריבובנב'אמאבוןד

'אמלוי'ראותםהקריבובנוב'אמאבוןט

אמרלוירביאותםהקריבובגבעוןאמראסארביאותםהקריבו[בנוב](ביום)בוןמ

א

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ב, פסוק ד, פרק ו

'דכתדרבנןטעמא'אמחמא'רהקריבוםעולמיםבביתאמריןורבנןהקריבוםבשילהו

'דכתדרבניןטעמא'אמחמא'רהקריבוםהעולמיםבביתאמריןורבניןהקריבוםבשילהד

'דכתידרבנןטעמא'אמחמא'רהקריבום'העולמיבביתאמריורבניןהקריבוםבשילהט

דכתיבדרבניןטעמאאומרחמארביאותםהקריבועולמיםבביתאמריןורבניןאותםהקריבובשילהמ

א

ר

'אומהויבקרזהאיבקרי'לייזבחאתשלמהויזבחו

'אומהויבקרזהאיבקרלייזבחאשרהשלמיםזבחאתשלמהויזבחד

'אומהויבקראיזהבקרי'ליאשרהשלמיםזבחאתשלמהויזבחט

אומרהויבקרזהאיבקרי'ליזבחאשר'השלמיזבחאתשלמה(זבח)ויזבחמ

א

ר

מאיר'רהבקרשמנתואתהעגלותארבעאת'ת[כ]()והבקרארבעתואתהעגלותשתיאתו

מאיר'רהבקרשמנתואתהעגלותארבעאת'וכתהבקרארבעתואתהעגלותשתיאתד

מאיר'רהבקרשמונתואתהעגלותארבעתאת'וכתיהבקרארבעתואתהעגלותשתיאתט

מאיררביהבקרשמונתואתהעגלותארבעתאתוכתבהבקרארבעתואתהעגלותשתימ

א

ר

חיותהןאלאהטליפוולאהוזקנוולאהוחמוולאקיימותהןעכשועד'אומו

חיותהןאלאהטליפוולאהוזקנוולאהוחמוולאקיימותהןעכשועד'אומד

חיותהןאלאהוטלפו(הול)ולאהזקינוולאהוחמוולאקיימותהןעכשיועדאומרט

חיותהןאלאהוסלעוולאהזקינוולאהוחמוולאקיימותהןעכשיועדאומרמ

א

ר

נתןהמשכןבמלאכתידיעלשנדבקורות(י)הפאםומהוחומרקלדברים(לא)והוקיימותו

נתןהמשכןבמלאכתאדםידיעלשנדבקוהפירותומהוחומרקלדבריםוהריוקיימותד

נתןהמשכןמלאכתי"עשנדבקוהפרותאםומהו"קדבריםוהלאוקיימותט

נתן(ו)המשכןמלאכתידיעלשנדבקוהפרותאםומהוחומרקלדבריםוהןוקיימותמ

א

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק ה- ב , פסוק ד, פרק ו

עלהעולמיםבחישדבקיםישראלעולמיםלעלמיוקיימותחיותוהןושהיההוויהלהםו

עלהעולמיםבחישדבקיםישראלעולמיםלעולמיוקיימותחיותוהןושהיההווייהלהםד

ו"עאכהעולמיםבחי'שנדבקיישראלעולמיםולעולמילעולםוקיימותחיותוהםושהייההויהלהםט

עלהעולמיםבחישנדבקיםישראל(..י)עולמיםולעולמילעולםוקיימותחייותוהןושהייההוייהלהםמ

א

ר

יום[ה]()כליכםחייםאלהיכםי'בייהדבקיםואתם'שנוכמהכמהאחתו

היוםכלכםחייםיכם'אלבייהדבקיםואתם'שנ'וכמ'כמאחתד

היוםכלכםחייםאלהיכםי'ביהדבקיםואתם'שנאט

היוםכלכםחייםאלהיכםי'ביהדבקיםואתםשנאמרוכמהכמהאחתמ

א

ר

ודחפהמטרונהעלשכעסלמלךסימון'בריהודה'רבשםעזריה'רעיניךהסביו

ודחפהמטרונהעלשכעסלמלךסימון'בריהודה'רבשםעזריה'רעיניךהסביד

ודחפהמטרונהעלשכעסלמלךסימוןבריהודהר"בשעזריה'רמנגדיעיניךהסביט

ודחפהמטרונהעלשכעסלמלךסימוןבריהודארביבשםעזריארבימנגדיעניךהסבימ

ודחפהמטרונהעלשכעסלמלךסימון'בריהודה'רבשםעזריא'רמנגדיעיניךהסביא

ר

לכשעברלפלטיןחוץהעמודאחרפניהוצמצמההלכהעשתהמהבחוץמפלטיןוהוציאהו

לכשעברלפלטיןחוץהעמודאחרפניהוצמצמההלכהעשתהמהבחוץמפלטיןוהוציאהד

לכשעברלפלטיןחוץהעמודאחרעצמהוצמצמההלכהעשתהמהלחוץשלומפלטיןוהוציאהט

לכשעברלפלטריןחוץהעמודאחרפניהוצמצמההלכהעשתהמהבחוץשלומפלטריןוהוציאהמ

לכשיעבורלפלטיןחוץהעמידאחרפניהוצמצמההלכהעשתמהבחוץפלטיןמתוךוהוציאהא

ר

לסבוליכולשאיניפנימנגדבההעירוהמלך'אמהמלךו

לסבוליכולשאיניפנימנגדבההעירוהמלךאמרהמלךד

להתאפקאוכלולאער[בצ](כך)אותהלסבוליכולשאיניפנימנגדהעבירוההמלךאמרהמלךט

ליבול[ס]()ליכולשאיניפנימנגדהעבירוהאמרהמלךמ

לסבוליכולשאיניעינימנגדהעבירוההמלךאמרהמלךא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק ה, פרק ו

'אומה"הקבמתעניןויחידיםתעניותגוזריןדיןשביתבשעהכךו

אומרה"הקבמתעניםוהיחידיםתעניותוגוזריןיושביןדיןשביתבשעהכךד

ה"הבאיןכב יכולמתעניןוהיחידיםתעניותגוזריןד"שבבשעהכךט

הואברוךוהקדושמתעניןוהיחידיםתעניתגוזריןדיןשביתבשעהכךמ

אומרה"הקבמתעניןוהיחידיםתעניתגוזריןד"שבבשעהכךא

ר

דיןשביתובשעהבעולמיידלפשטליגרמוהןהרהיבונישהןלסבוליכולאיניו

דיןשביתובשעהבעולמיידילפשטליגרמוהןהרהיבונישהםלסבוליכולאיניד

ד"שבובשעהבעולםידילפשוטלימו?[ר]()?גהםהרהיבונישהםלסבוליכולט

דיןשביתובשעהלעולמיםידילפשוטליגרמוהםהרהיבונישהםלילסבוליכולאינימ

דיןשביתבשעהבעולמיידילפשוטליגרמוהםהרהיבונישהםלסבוליכולאיניא

ר

המליכוניהםיבוני?ה?הרשהםלסבוליכולאיניה"הקב'אוממתעניןותינוקותתעניותגוזריןו

המליכוניהםהרהיבונישהםלסבוליכולאיניה"הקב'אוממתעניןותינוקותתעניותגוזריןד

המליכוניהםהרהיבונישהםלסבוליכולאיניה"הב'אממתעניןותינוקותתעניותגוזריןט

המליכוניוהםהרהיבונישהםלסבוליכולאיניהואברוךהקדושאמרמתעניןותינוקותתעניותגוזריןמ

המליכוניהםהרהיבונישהםלסבוליכולאיניאומרה"הבמתעניןוהתינוקותתעניותגוזריןא

ר

איניה"הקב'אממתעניןוזקניםתעניותשגוזריןובשעהועדלעולםימלוךי'ייואמרועליהםו

איניה"הקבאומרמתעניןוזקניםתעניותשגוזריןובשעהועדלעולםימלוךייואמרועליהםד

איניה"הב'אממתעניןוזקניםתעניותשגוזריןובשעהועדלעולםימלוךי'יואמרועליהםט

אינימתעניןוזקניםתעניותשגוזריםובשעהועדלעולםימלוךי'יואמרועליהםמ

איניאומרה"הקבמתעניןוזקניםתעניותגוזריןד"שבובשעהועדלעולםימלוךייואמרועליהםא

ר

נעשהי'יידבראשרכל[?ו?]()ואמרובסיניעליהןמלכותיקבלוהםהרהיבונישהםלסבוליכולו

נעשהיידבראשרכלואמרובסיניעליהםמלכותיקבלוהםהרהיבונישהםלסבוליכולד

נעשהי'ידבראשרכלואמרועליהםהמליכוניהםהרהיבונישהםלסבוליכולט

נעשהי'ידבראשרכלואמרועליהםהמליכוניהםהרהיבונישהםלסבוליכולמ

נעשהיידבראשרכלבסיניואמרומלכותיקבלוהםהרהיבונישהםלסבוליכולא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק ו- א , פסוק ה, פרק ו

ברחנינא'ברחמא'רבשםפינחס'ר:ליודעיובבלרהבאזכיר'וכתונשמעו

ברחנינא'ברחמא'רבשםפנחס'ר'וגוליודעיובבלרהבאזכיר'וכתיונשמעד

ברחנינאר"בשפנחס'רליודעיובבלרהבאזכיר'וכתיונשמעט

ברחנינארביבשםפנחסרביליודעיובבלרהבאזכירוכתיבונשמעמ

פנחס'רליודעיוובבלרהבאזכירוכתבונשמעא

בר חנינא בר חמא ' רבשם פנחס ' רר

ביניהםשכינתומשרהה"והקבסורריםאלהיםיהלשכוןסרריםאך'כתפפאו

ביניהםשכינתומשרהה"והקבסורריםים'אליהלשכןסורריםאך'כתפפאד

עליהםשכינתומשרהה"והבסורריםאלהיםיהלשכוןסורריםאך'כתי'אמפפאט

ביניהםשכינתומשרההואברוךוקדושסורריםאלהיםיהלשכוןסורריםאךכתיבפפאמ

עליהםשכינתומשרהה"והבסורריםאלהיםיהלשכוןסורריםאךכתבאמרא

'  עליהשכינתו  משרה ה"והקבסוררים אלהים  ה ?י?לשכון סוררים אך ' כתיפפא  ר

מההעזיםכעדרשערךונשמענעשהי'יידבראשרכלבזכותזכותזובאיו

מההעזיםכעדרשערךונשמענעשהיידבראשרכלבזכותזכותזובאיד

מההעזיםכעדרשערךונשמענעשהי'ידבראשרכלבזכותזכותבאיזהט

מההעיזיםכעדרשערךונשמענעשהי'ידבראשרכלבזכותזכותובאיזהמ

מההעזיםכעדרשערךונשמענעשהיידבראשרכלשאמרבזכותזכותזהבאיא

 ונשמע נעשהיי דבר אשרכל  שאמרו ' בזכוזכות זו באי ר

בשטיםישראלוישב'שנְבִשֵטיםבזויןישראלכךבזויהזועזו

'וגובשטיםישראלוישב'שנאמבשטיםבזוייןישראלכךבזויהזועזד

'וכובשטיםישראלוישב'שנאבשטיםבזויים'ישרהיוכךבזויהזועזט

בשיטיםישראלוישבשנאמרבשטיםבזוייםישראלהיוכךבזויהזועזמ

בשטיםישראלוישב'שנאבשטיםבזוייםהיוישראלכךבזויהזועזא

ר

מדיןבמלחמתוכשריםצנועיםישראלהיוכךצנועהזורחלמההרחליםכעדרשניךו

מדיןבמלחמתוכשריןצנועיםישראלהיוכךצנועהזורחלמההרחליםכעדרשניךד

מדיןבמלחמתוצנועיםכשריםישראלהיוכךצנועהזורחלמההרחליםכעדרשניךט

מדיןבמלחמתוכשריםצנועיםהיוישראלכךצנועהזורחלמההרחליםכעדרשניךמ

מדיןבמלחמתוכשריםצנועים(ש)ישראלהיוכךצנועהזורחלמההרחליםכעדרשיניךא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק ח- א , פסוק ו, פרק ו

של       ידלתפליןראששלתפיליןמהןאחדהקדיםשלאאחא'רבשםחונא'רו

של       ידלתפליןראששלתפליןמהןאחדהקדיםשלא'אמאחא'רבשםחונא'רד

של       ידלתפיליןראששלתפיליןמהםאחדהקדיםשלא'אמאבאר"בשהונא'רט

של       ידלתפיליןראששלתפיליןמהןאחדשלאאבארביבשםנחוניארבימ

של       ידלתפליןראששלתפליןמהםאחדהקדיםשלאאחא'רבשםהונא'רא

ר

'וכומהןאחדהקדיםשאלוו

של        ידלתפליןראששלתפליןמהןאחדהקדיםשאלוד

'וכוהקדיםשאלוט

'וכוישראלשלמשונאיהםנותרלאמהםאחדהקדיםשאלומ

א

ר

ו

מהם  מפרק  נזמיה  והיו  אומרות  להן  אין  אנו'  שהיו  צדיקים  ביותר  שכלם  מתאימות  בשעה  שהיו  נכנסין  זוגות  זוגות  אצל  האשה  היה  אחד  מהם  מפחם  פניה  וא'  לא  היה  משה  משבחן  ולא  היו  עולין  משם  בשלום  הוי  אומד

ד  ויאמר  יי  אל  משה  קח  את  כל  ראשי  העם  והוקע  אותם  ושכלה  אין  בהם  שלא  נחשד  מהם  אחד  בעבירה  כפלח"להן  לא  דייכם  שנטלנו  שלנו  מתחת  ידיכם  הה'  ה  שתעשו  לנו  כך  והיו  ישראל  אומרי"מבריותיו  של  הקב

הרמון  רקתך  באותה  שעה  כשחזרו  ממלחמת  מדין  התחיל  משה  לשבחן  אפלו  ריקנין  שבכם  רצופין  מצות  ומעשים  טובים  כרמון  הזה  שכל  מי  שבא  עבירה  לידו  ונוצל  ממנה  ולא  עשה  אותה  מצוה  גדולה  עשה  ואין  צריך  

לומר  מבעד  לצמתך  על  הצנועין  ועל  המצומתין  שבכם

ט

מ

א

ר

'אמחייא'ר'העולבאומותקריהפתרלוי'ורצפוראהחייא'רמלכותהמהששיםו

'אמחייא'רהעולםבאומותקרייהפתרילוי'ורצפוראהחייא'רמלכותהמהששיםד

'אמחייא'רה"באקרייהפתרלוי'ורצפוראהחייא'רמלכותהמהששיםט

אמרחייארביהעולםבאומותקרייהפתרלויורביצפוראהחייארבימלכותהמהששיםמ

מלכותהמהששיםא

ר

להןואיןלשוןלהןישמהםרבעיםמ"קהריושמניםששיםו

להםואיןלשוןלהםישמהםארבעיםוארבעיםמאההריושמניםששיםד

להםוישלשוןלהםישמהםשבעיםמ"קהריושמוניםמלכותהמהששיםט

להםואיןלשוןלהםישמהםשבעיםוארבעיםמאההריפלגשיםושמניםמלכותהמהששיםמ

להםואיןלשוןלהםישמהםשבעיםס"קהריושמניםא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק ח, פרק ו

שאיןמספראיןועלמותכתבו

שאיןמהםהשארמספראיןועלמותכתבלהםוישלשוןלהםאיןמהםוארבעיםכתבד

שאיןמספראיןועלמותכתבלהםואיןלשוןלהםישמהם'ומכתבט

שאיןמספראיןועלמותכתבמ

שאיןמספראיןועלמותכתבא

ר

וכלשונםככתבםוליהודיםל"תכןישראלאףיכוללשוןולאכתבלאלהןו

וכלשונםככתבםהיהודיםואלל"תכןישראלאףיכוללשוןולאכתבלאלהםד

וכלשונםככתבםהיהודיםואלל"תכןישראלאףיכולכתבולאלשוןלא[להם]ט

וכלשונםככתבםהיהודיםואללומרתלמודכןישראלאףיכוללשוןולאכתבלאלהםמ

וכלשונםככתבםהיהודיםואלל"תכןישראלאףיכוללשוןולאכתבלאלהםא

ר

מכיריןואיןאבותיהןמכירין'עמ"קהריושמניםששים'אמלוי'רו

מכיריןואיןאבותיהםמכיריןמהםשבעיםוארבעיםמאההריושמניםששים'אמלוי'רד

מכיריןואיןאבותיהםמכיריםמהם'עמ"קהריושמוניםששים'אמלוי'רט

מכיריןואיןאבותיהםמכיריםמהםשבעיםוארבעיםמאההריושמניםששיםאמרלוירבימ

מכיריןואינםאבותיהםאתמכיריםמהם'שבעי'אמלוי'רא

ר

מכיריןשאיןמספראיןועלמותאבותיהןמכיריןואינןאמותםמכיריןמהן'ועאמותיהןו

מכיריןשאיןמספראיןועלמותאבותיהםמכיריןואיןאמותיהםמכיריןמהםושבעיםאמותיהםד

לאמכיריןשאיןמספראיןועלמותאבותיהםמכיריןואיןאמותיהםמכיריןמהםושמוניםאמותיהםט

מכיריןשאיןמספראיןועלמותאבותיהןמכיריןואיןאמותיהםמכיריםמהםושבעיםאמותיהןמ

לאמכיריןשאיןמספראיןועלמותאבותיהןאתמכיריןואינםאמותיהןמכיריןמהןושבעיםאמותיהןא

ר

אבותםלביתמשפחותםעלויתילדול"תכןישראלאףיכולואמותיהןאבותיהןו

אבותםלביתמשפחותםעלויתילדול"תכןישראלאףיכולואמותיהםאבותיהםד

אבותםלביתמשפחותםעלויתילדול"תכןישראלאףיכולאמותיהןולאאבותיהםט

אבותםלביתמשפחותםעלויתילדולומרתלמודכןישראליכולואמותיהןאבותיהםמ

אבותםלביתמשפחותםעלויתילדול"תכןישראלאףיכולאמותיהןולא        אתאבותיהןאתא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק ט, פרק ו

אברהםהיהאחד'שנאברהםזהאחתתמתייונתיהיאאחתו

אברהםהיהאחד'שנאמאברהםזהאחתתמתייונתיהיאאחתד

אברהםהיהאחד'שנאאברהםזהאחתתמתייונתיהיאאחת}**{   }*א"דט

אברהםהיהאחדשנאמראברהםזהאחדתמתייונתיהיאאחת}**{   }*אחרדברמ

אברהםהיהאחד'שנאאברהםזהתמתייונתיהיאאחתא

ר

. לצורך השוואה29' והובא בסינופסיס להלן עמ, {וחומר...ושמונים}בכתב היד מופיע כאן הקטע *:  טמ

.והובא כאן לצורך השוואה, 31' מופיע בכתב היד להלן בעמ {(26' עמ)כמוך ...אחת}קטע זה **: טמ

שהיהיעקבאבינוזהליולדתההיאברהלאמויחידשהיהיצחקזהלאמהאחתו

שהיהאבינויעקבזהליולדתההיאברהלאמויחידשהיהיצחקזהלאמההיאאחתד

שהיה'אבייעקבזהליולדתההיאברהלאמויחידשהיהיצחקזהלאמההיאאחתט

שהיהאבינויעקבזהליולדתוהיאברהלאמויחידשהיהיצחקזהלאמההיאאחתמ

שהואיעקבזהליולדתההיאברהלאמויחידשהיהיצחקזהלאמההיאאחתא

ר

פרעהביתנשמעוהקול'שנהשבטיםאלוויאשרוהבנותראוהגמורצדיקשהיהליולדתוברורו

פרעהביתנשמעוהקול'שנאמהשבטיםאלוויאשרוהבנותראוהגמורצדיקשהיהליולדתוברורד

פרעהביתנשמעוהקול'שנאהשבטיםאלובנותראוהגמורצדיקשהיהלאמוברורט

פרעהביתנשמעוהקולשנאמרהשבטיםאלובנותראוהגמורצדיקושהיהליולדתוברורמ

ויאשרוהבנותראוהגמורצדיקשהואליולדתוברורא

ר

מלכותבנותאשרוניכיבאשרי'שנאלאהזהויאשרוהא"דו

מלכותבנותאשרוניכיבאשרי'שנאמלאהזוויאשרוהבנותראוהא"דד

מלכותבנותאשרוניכיבאשרי'שנאלאהזוויאשרוהא"דט

מלכותבנותאשרוניכיבאשרישנאמרלאהזוויאשרוהאחרדברמ

מלכותבאשרילאהותאמר'שנאלאהזוא

ר

כזההנמצאבדיו[ע](פ)אלפרעהויאמר'שניוסףזהויהללוהופילגשיםו

כזההנמצאעבדיואלפרעהויאמר'שנאמיוסףזהויהללוהופלגשיםד

אלהיםרוחאשראישכזההנמצאעבדיואלפרעהויאמר'שנאיוסףזהויהללוהופילגשיםט

אלקיםרוחאשראישכזההנמצאעבדיואלפרעהויאמרשנאמריוסףזהויהללוהופלגשיםמ

כזההנמצאעבדיואלפרעהויאמר'שנאיוסףזהויהללוהופילגשיםא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ב-א, פסוק ט, פרק ו

הודיעאחרי'שנכזהמוצאיןאנואיןסופוועדהעולםמסוףמהלכיןאנואםו

הודיעאחרי'שנאמכזהמוצאיןאנואיןסופוועדהעולםמסוףמהלכיןאנואםד

הודיעאחרי'שנאכזהמוצאיןאנואיןסופוועדהעולםמסוףמהלכיםאנואםבוט

הודיעאחרישנאמרכזהמוציאיןאנואיןסופוועדהעולםמסוףמהלכיםאנואםבומ

א

ר

שלבפרשותיהקריהפתריצחק'רזאתכלאתאותךאלהיםו

שלבפרשיותיהקריהפתריצחק'רזאתכלאתאותךים'אלד

שלבפרשיותיהקרייהפתריצחק'ר*{כמוךוחכםנבוןאיןזאתכלאתאותךאלהיםט

שלבפרשיותיהקרייהפתריצחקרבי*{כמוךוחכםנבוןאיןזאתכלאתאותךאלהיםמ

שלבפרשיותיהקרייאפתריצחק'רא

ר

.(25' ראו לעיל עמ)עד כאן *: טמ

שמניםאלופילגשיםושמניםהלכותשלמסכיותששיםהןאלומלכותהמהששיםתורהו

שמניםאלופילגשיםושמניםהלכותשלמסכיותששיםאלומלכותהמהששיםתורהד

'פאלופילגשיםושמניםהלכהשלמסכתותששיםהןאלומלכותהמהם[י]ששכהניםתורתט

שמניםאלופלגשיםושמניםהלכהשלמסכתיותששיםהןאלומלכותששיםכהניםתורתמ

שמניםאלופילגשיםושמניםהלכותשלמסכיותששיםאלומלכותהמהששיםתורהא

ר

חולקןהןהיאאחת[לתוספות]()קץ[אין]מספראיןועלמותכהניםשבתורתפרשיותו

חולקיןהןהיאאחתלתוספותקץאיןמספראיןועלמותכהניםשבתורתפרשיותד

חולקיןהןהיאאחתלתוספתותקץאיןמספראיןועלמותכהניםשבתורתפרשיותט

חולקיןהןהיאאחתלתוספתותקץאיןמספראיןועלמותכהניםורת[ת](?ס?)שבפרשיותמ

חולקיםהם'אכללתוספותאיןמספראיןועלמותכהניםתורתשלפרשיותא

ר

'רוחומרמקלשוהמגזרהאחתומהלכהאחדמטעםדרושיןוכולהוןאלועםאלוו

'רוחומרמקלשוהמגזירהאחתמהלכהאחדמטעםדרושיןוכלהוןאלועםאלוד

'רו"ומקשוהומגזרהדורשיןאחדמטעםוכלןאלועםאלוט

רביוחומרומקלשוהומגזרהאחתומהלכהאחתמטעםדורשיןוכלהוןאלועםאלומ

'רוחמרומקלשוהומגזירהאחתומהלכה'אמטעםדרושיםוכלםאלועםאלוא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ג-ב, פסוק ט, פרק ו

חבורותששיםאלומלכותהמהששיםעדןובגןחייםבעץקריהפתראלעי'בריודןו

חבורותששיםאלומלכותהמהששיםעדןובגןחייםבעץקרייהפתראלעייר"ביודןד

חבורות'סאלומלכותהמהששיםע"ובגהחייםבעץקריהפתראלעאי'בריודןט

חבורותששיםאלומלכותהמהששיםעדןובגןהחייםבעץקרייהפתריודןמ

חבורותששיםאלומלכותהמהששיםע"ובגהחייםבעץקרייאפתראלעזר'בריודהא

ר

קות[ס]()ועוהחייםעץתחתעדןבגןשיושבותצדיקיםשלו

ועוסקותהחייםעץתחתעדןבגןשיושבותצדיקיםשלד

החייםעץתחתע"בגשיושביןצדיקיםשלט

החייםעץתחתעדןבגןשיושבותצדיקיםשלמ

עדןבגןהחייםעץתחתבתורהועוסקיןיושביםשהןצדיקים(מלכים)שלא

ר

ויוצאיןמתפלגיןבראשיתמימיוכל[שנה]ק"תמהלךהחייםעץתניבתורהו

ויוצאיןמתפלגיןבראשיתמימיוכלשנהמאותחמשמהלךחייםעץתניבתורהד

ויוצאיןמתפלגיןבראשיתמימיוכלשנהק"תחמשמהלךשהואט

ויוצאיןמתפלגיןבראשיתמיניוכלשנהמאותחמש(ארבע מ)מהלךמ

ויוצאיןמתפלגיןבראשיתמימיוכלשנהמאותחמשמהלךהחייםעץתניא

ר

ק"תמהלךורתו[ק](כ)אפלואלאנופודברסוףלאאלעאי'בריהודה'רמתחתיוו

חמשמהלךפורתואפלואלאנופודברסוףלא'אמאלעאיבריהודה'רמתחתיוד

ק"תמהלךעצו'אפיאלאנופודברסוףלא'אומאלעאי'בריהודה'רמתחתיוט

חמשמהלךקורתואפילואלאנופודברסוףלאעילאיבריהודארבימתחתיומ

חמשמהלךכורתו'אפיאלאנופודברסוףלאאלעאי'בריהודהר"אמתחתיוא

ר

שנהו

שנהמאותד

שנהט

מאותמ

מתחתיוויוצאיןמתפלגיןבראשיתמימיוכלשנהמאותחמשמהלךחייםעץתנישנהמאותא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ג, פסוק ט, פרק ו

'תועודיום'ממהלךמצריםשותהמצריםכושותמציתשותהתרקבכורתמציתתניו

ארבעועודיוםארבעיםמהלךומצריםשותהמצריםכושותמציתשותהתרקבכורתמציתתניד

'ממהלךמצריםשותהמצריםכושותמציתשותהכושמתמציתט

ועודארבעיםמהלךמצריםשותהמצריםכושותמציתתרקבשותהכורמציתהנימ

'תועודיום'ממהלךמצריםשותהמצריםכורותמציתתרקבשותהכורתמציתתניא

ר

שניםשבעמהלךוכושבכושמששיםאחדוהיאפרסה'תעלפרסהו

שניםשבעמהלךוכושבכושמששיםאחדוהיאפרסהמאותארבעעלפרסהמאותד

'שני'זכושמהלךאחתוהיאפרסהט

שניםשבעככושמהלךאחתוהיאפרסהמ

שניםשבעמהלךוכושבכושמששיםאחדוהואפרסה'תעלפרסהא

ר

שנהק"תעולםשלוארכובעולםמששיםאחדועודו

שנהק"תעולםשלוארכובעולםמששיםאחדועודד

שנהק"תעולםשלואורכובעולם?'ס?מ'אוהואט

שנהמאותחמשעולםשללארכובעולםמששיםאחדועודמ

שנהמאותחמשעולםשלוארכובעולםמששים'אועודשנהמאותחמשמהלךורחבוא

ר

ומוצאלגיהנםשנהמאותמארבעאחדוהואשנהק"תלך[ה](ס)'מורחבושניםושתיו

ומוצאלגיהנםשנהמאותמארבעאחדוהואשנהק"תמהלךורחבושניםושתימהלךד

נמצאלגיהנםק"מתאחדוהואט

ומוצאלגיהנםשניםמאותמארבעאחתוהואשנהמאותחמשורבועושניםושתימ

לגיהנםשנהמאותמארבע'אוהואשנהמאותחמשמהלךורחבושניםושתימהלךא

ר

ועולםלגיהנםקדירהככסויכולוהעולםשכלמצינושנהומאהאלפיםשניגיהנםשלהילוכהו

ועולםלגיהנםקדירהככיסויכלוהעולםשכלמצינושנהומאהאלפיםשניגיהנםשלהילוכהד

והעולםלגיהנםקדרהככסויהעולםשכלמצינושנהומאתאלפים'בלגיהנםהלוכהט

לעולםלגיהנםקדרהככסויכלוהעולםשכלמצינושנהומאתאלפיםשנילגיהנםהלוכהמ

ועולםא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ד-ג, פסוק ט, פרק ו

אבותשלכשנותיהן'אומויששנהק"תמהלךוגןלגןמששיםאחדו

בששיםאחדד

אבותשלכשנותיהןא"וישנהק"תמהלךע"וגע"לג'מסאחדט

אבותשלכשנותיהןאומריםויששנהמאותחמשמהלךעדןוגןעדןלגןמששיםאחדמ

אבותשלכשנותיהן'אומריויששנהמאותחמשמהלךוגןבגןמששים'אא

ר

בינוניותחבורותשמוניםאלופילגשיםושמוניםשיעורלהאיןועדןבעדןמששיםאחדוהיאו

בינוניותחבורותשמניםאלופלגשיםושמניםשיעורלהאיןועדןבעדןד

בנוניותחסריותאלופילגשיםושמונים}*שיעורלהאיןועדייןע"בג'מסאחדוהיאט

בנוניותחבוריותאלופלגשיםושמונים}*שעורלהאיןועדייןעדןבגןמששיםאחדוהיאמ

בינוניותחבורותשמניםאלופילגשיםושמניםשיעורלהאיןועדןעדןבגןמששים'אוהואא

ר

.והובא כאן לצורך השוואה, 25' מופיע בכתב היד לעיל בעמ {וחומר...ושמונים}קטע זה *: טמ

לתלמידיםקץאיןמספראיןועלמותהחייםעץתחתלהןחוצהבתורהועוסקותשיושבותו

לתלמידיםקץאיןמספראיןועלמותהחייםעץתחתלהןחוצהבתורהועוסקותשיושבותד

לתלמידיםקץאיןמספראיןועלמותהחייםעץתחתלהןחוץבתורהועוסקותשיושבותט

לתלמידיםקץאיןמספראיןועלמותחייםעץתחתלהםחוץבתורהועוסקותשיושבותמ

לתלמידיםקץאיןמספראיןועלמותהחייםעץתחתלהםחוצהבתורה'ועוסקויושבותשהןא

ר

מטעםדורשיןכולםתמתייונתיהיאאחתל"תזהעםזהחלוקיןשהןיכולו

מטעםדורשיןכלןתמתייונתיהיאאחתל"תזהעםזהחלוקיןשהןיכולד

מטעםדורשיןכלםתמתייונתיהיאאחתל"תזהעםזהחולקיןשאיןיכולט

מטעםדורשיםכלםתמתייונתיהיאאחתלומרתלמודזהעםזהחולקיןשאיןיכולמ

מטעםדורשיןכלןתמתייונתיהיאאחתל"תזהעםזהחולקיןשהםיכולא

ר

המהששיםמצריםביוצאיקריאפתררבנןוחומרמקלשוהמגזירהאחתמהלכהאחדו

המהששיםמצריםביוצאיקריהפתרירבנןוחומרמקלאחתשוהמגזרהאחתמהלכהאחדד

המהששיםמצריםביוצאיקרייהפתרירבנן*{ו"ומקשוהגזרהאחתומגזרהאחדט

המהששיםמצריםביוצאיקרייהפתררבנין*{וחומרובקלשוהבגזירהאחתומהלכהאחדמ

המהששיםמצריםביוצאיקרייאפתריןרבניןו"ומקשוהמגזירהאחתומהלכהאחדא

ר

.עד כאן*: טמ
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ד, פסוק ט, פרק ו

רבואשמניםאלופילגשיםושמניםומעלהשנהעשריםמבןשיצארבואששיםאלומלכותו

רבואשמניםאלופילגשיםושמניםומעלהשנהעשריםמבןשיצאורבואששיםאלומלכותד

רבוא'פאלופילגשיםושמוניםומעלהשנהעשריםמבןממצריםשיצאורבוא'סאלומלכותט

רבואשמניםאלופלגשיםושמניםומעלהשנהעשריםמבןממצריםשיצאורבואששיםאלומלכותמ

רבואשמניםאלופילגשיםושמניםומעלהשנהעשריםמבןממצריםשיצאורבואששיםאלומלכותא

ר

סכוםואיןקץאיןמספראיןועלמותולמטהשנהעשריםמבןממצריםישראלשיצאוו

סכוםואיןקץאיןמספראיןועלמותולמטהשנהעשריםמבןממצריםישראלשיצאוד

סכוםואיןקץאיןמספראיןועלמותולמטהשנהעשריםמבןממצריםשיצאוט

סכוםואיןקץאיןמספראיןועלמותולמטהשנהעשריםמבןממצריםשיצאומ

סכוםואיןלגריםקץאיןמספראיןועלמותומעלהשנהעשריםמבןממצריםשיצאוא

ר

סכוםלהםואיןמניןלהןיש'העולאומות'אמלוי'רבשםברכיה'רלגריםו

סכוםלהםואיןמניןלהםישהעולםאומות'אמלוי'רבשםברכיה'רלגריםד

סכוםלהםואיןמניןלהםישה"א'אמלויר"בשברכיה'רלגריםט

סכוםלהםואיןהעולםאומותאמרלוירביבשםברכיארבילגריםמ

סכוםלהםואיןמניןלהםישהעולםאומותלוי'רבשםברכייא'רלהםא

ר

להןישישראלבל[א](ו)ומגוגגומריפתבנימניןלהםישו

להםיש'ישראבלומגוגגמריפתבנימניןלהםישד

להםישישראלאבלומגוגגומריפתבני'שנאט

להםישישראלאבלומגוגגמריפתבנימניןלהםישמ

להםישישראלאבלותובלויוןומדיומגוגגוגיפתבנימניןלהםישא

ר

זהבמספרהמניןזהפקודיהםזכרכלבמספרפקודיהםד"ההסכוםלהםוישמניןו

זהבמספרהמניןזהפקודיהםזכרכלבמספרפקודיהםד"ההסכוםלהםוישמניןד

זהלמספרהמניןזהפקודיהםזכרכלבמספרפקודיהםויהיוא"כדסכוםלהםוישמניןט

זהבמספרהמניןזה'פקודיהזכרכלבמספרפקודיהםד"ההסכוםלהםוישמניןמ

זהבמספרהמניןזהפקודיהםזכרכלבמספרפקודיהםד"ההסכוםלהםוישמניןא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו ה-ד, פסוק ט, פרק ו

מפקדהמניןזהמספרהמלךאלהעםמספרמפקדאתיואבויתן'ודכותהסכוםו

מפקדהמניןזהמספר'וגוהמלךאלהעםמפקדמספראתיואבויתןודכותההסכוםד

מפקדהמניןזהמספרהמלךאלהעםמפקדמספראתיואבויתן'דכתיהסכוםט

מפקדהמניןזהמספרהמלךאלהעםמפקדמספראתיואבויתןדכתיבהסכוםמ

מספרהמניןזהמספרהמלךאלהעםמפקדמספראתיואבויתןודכותיההסכוםא

ר

מי'דכתבנוהעידהרשעבלעםוהלאעצמנועלמעידיןשאנותאמראיןהסכוםו

מי'דכתיבנוהעידהרשעבלעםוהלאעצמנועלמעידיןשאנותימראיןהסכוםזהד

מי'דכתיבנומעידהרשעבלעםוהלאעצמנועלמעידיןשאנות"ואהסכוםזהט

מידכתיבבנוהעידהרשעבלעםוהלאעצמינועלמעידיןשאנותאמרואםהסכוםזהמ

הסכוםזהא

ר

אחתא"דהסכוםזהישראלומספרמניןזהיעקבעפרמנהו

אחתא"דהסכוםזהישראלרבעאתומספרמניןזהיעקבעפרמנהד

אחתא"ד{   }*הסכוםזהישראלרובעאתומספרהמניןזהיעקבעפרמנהט

[אחת]אחרדבר{   }*הסכוםזהישראלרובעאתומספרהמניןזהיעקבעפרמנהמ

אחתא"דא

ר

. לצורך השוואה26-25' והובא בסינופסיס לעיל עמ, {כמוך...אחת}בכתב היד מופיע כאן הקטע *: טמ

אחתבארץאחדגויכישראלכעמךומיישראלכנסת'אמתמתייונתיהיאו

אחתבארץאחדגויישראלכעמךומי'שנאמישראלכנסתזותמתייונתיהיאד

אחתבארץאחדגויכישראלכעמךומי'שנאישראלכנסתאמרהתמתייונתיהיאט

אחתבארץאחדגויישראלכעמךומישנאמרישראלכנסתאמרהתמתיהיא[1]יונתי[2]מ

אחתבארץאחדגויכישראלכעמךומי'שנאישראלכנסתזותמתייונתיהיאא

ר

תרגםליולדתההיאברה'כתלאמיהאזינואליולאמיעמיאליהקשיבולאמההיאו

תרגםליולדתההיאברה'כתלאמיהאזינואליולאמיעמיאליהקשיבו'שנאמלאמההיאד

תרגםליולדתהברה'כתילאמיהאזינואליולאומיעמיאליהקשיבולאמההיאט

ליולדתוהיאברהכתיבולאמיהאזינואליולאומיעמיאליהקשיבושנאמרלאמההיאמ

תרגםליולדתההיאברהכתיבלאמיהאזינואליולאמיעמיאליהקשיבולאמההיאא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק י- ה , פסוק ט, פרק ו

א"המדויאשרוהבנותראוהליולדתהליתמינהבריצחק'רקומיאבונאבריעקב'רו

א"המדויאשרוהבנותראוהליולדתהליתמינהבריצחק'רקומיאבונהבריעקב'רד

ד"ההויאשרוהבנותראוהליולדתהליתמינהבריצחק'דרקמיהאבונאבריעקב'רט

א"המדויאשרוהבנותראוהמ

א"הכמדויאשרוהבנותראוהליולדתהליתמונהבריצחק'רקומיאבינאבריעקב'רא

ר

אמניךמלכיםוהיוא"המדויהללוהופלגשיםמלכותהגויםכלאתכםואשרוו

אמניךמלכיםוהיוא"המדויהללוהופילגשיםמלכותהגויםכלאתכםואשרוד

אומניךמלכיםוהיוא"המדויהללוהופילגשיםמלכותהגויםכלאתכםואשרוט

אומניךמלכיםוהיוא"המדויהללוהופלגשיםמלכותהגויםכלאתכם(ה)ויאשרומ

אומניךמלכיםוהיוא"הכמדויהללוהופילגשיםמלכותהגויםכלאתכםויאשרוא

ר

בןשמען'ורחייא'רדלמאשחרכמוהנשקפהזאתמיו

ברשמעון'ורחייא'רדלימאשחרכמוהנשקפהזאתמיד

'ברשמעון'ורחייא'רשחרכמוהנשקפהזאתמיט

ברשמעוןורביחייארבימהלכיןהיוחדאיומאשחרכמוהנשקפהזאתמימ

בןשמעון'ורחייא'רדילמאשחרכמוהנשקפהזאתמיא

ר

'רליה'אמאורהשבקעההשחראילתוראובקריצתהארבאלבקעתבהדאמהלכיןהוון'חלפתו

'רליה'אמאורהשבקעההשחראילתוראובקריצתהארבאלבקעתבהדאמהלכיןהווןחלפותאד

'רל"אאורהשבקעההשחראילתוראואדבאלבבקעתכחדאמהלכיןהווחלפתאט

רביליהאמראורהשבקעההשחראילתוראואדבאלבקעאבהדאחלפתאמ

'רל"אאורהשבקעהשחראילתוראובקריצתהארבלבקעתבהדהמהלכיןהווחלפתאא

ר

'דכתמצפצפתישראלשלגאולתןהיתהכךרביביחלפתאברשמעון'לררבהחייאו

'דכתימצפצפתישראלשלגאולתןתהיהכךחלפותאברשמעון'לררבאחייאד

'דכתימצפצפתישראלשלגאולתןהיתהכךחלפתאברשמעון'לררבהחייאט

דכתיבמצפצפתישראלשלגאולתןהיתהכךחלפתאברשמעוןלרביחייאמ

דכתיבמצפצפתישראלשלגאולתןהואכך'ברחלפתאבןש"לררבהחייאא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק י, פרק ו

מנצנצתהיאכךואחרקמאהקמאהבאההיאכתחלהליאורי'ייבחשךאשבכיו

מנצנצתהיאכךואחרקימאהקימאהבאההיאבתחלהליאורייבחשךאשבכיד

מתנוצצתכ"ואחקימעאקימעאהיאבתחלהליאורי'יבחושךאשבכיט

מצפצפתהיאכךואחרקימאהקימאההיאכתחלהליאורי'יבחשךאשבכימ

מנצנצתהיאכ"ואחקימעאקימעאבאההיאבתחלהליאורייבחשךאשבכיא

ר

ההםבימיםכתחלהכךוהולכתמרטבתכךואחרורבהפרהכךואחרובאהו

ההםבימיםבתחלהכךוהולכתמרטבתכ"ואורבהפרהכךואחרובאהד

ההםבימיםבתחלהכךוהולכתמרבהכ"ואחורבהפרהכ"ואחובאהט

ההםבימים'בתחלכךוהולכתמרבהכךואחרורבהפרהכךואחררבאהמ

ההםבימיםבתחלהכךוהולכתמרטבתהיאכ"ואחורבהפרההיאכ"ואחובאהא

ר

ואחרוחורתכלתמלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכיכךואחרהמלךבשעריושבומרדכיו

כ"ואמלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכיכךואחרהמלךבשעריושבומרדכיד

כ"ואחמלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכיט

ואחרמלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכימ

כ"ואחמלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכיכ"ואחהמלךבשעריושבומרדכיא

ר

אףיכולצללושאיןזהכשחרשחרכמווששוןושמחהאורההיתהליהודיםכךו

אףיכולצללושאיןזהכשחרשחרכמוושמחהאורההיתהליהודיםד

אףיכולצללושאיןזהכשחרשחרכמוושמחהאורההיתהליהודיםט

אףצללושאיןהזהכשחרשחרכמוושמחהששוןאורההיתהליהודיםכךמ

אףיכולצללושאיןזהכשחרשחרכמוושמחהאורההיתהליהודיםא

ר

כךברוראורהאיןהזוהלבנהמהאיכלבנהיפהל"תכןישראלו

כךברוראורהאיןהזוהלבנהמהאיכלבנהיפהלומרתלמודכןישראלד

ל"תכןישראלט

כךברוראורהאיןהזוהלבנהמהאיכלבנהיפהלומרתלמודכןישראלמ

אףיכולברוראורהאיןהזההלבנהמהאיכלבנהיפהל"תכןישראלא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק י, פרק ו

קופחתהחמהמהאיבגבורתוהשמשכצאתואהביוד"ההכחמהברהל"תישראלו

קופחתהחמהמהאיבגבורתוהשמשכצאתואוהביוד"ההכחמהברהלומרתלמודישראלד

קופחתחמהמהאיבגבורתוהשמשכצאתואוהביוד"ההכחמהברהט

קופחתהחמהמהאיבגבורתוהשמשאת?צ?כואוהביוד"ההכחמהברהלומרתלמודישראלמ

קופחתחמהמהאיבגבורתוהשמשכצאתואוהביוד"ההכחמהיפהל"תכןישראלא

ר

כלבנהיפהל"תכןישראלאףו

כלבנהיפה'לומ'תלמוכןישראלאף'יכוד

ברוראורהאיןזולבנהמהאיכלבנהיפהל"תכןישראלאףיכולט

כלבנהיפהלומרתלמודכןישראלאףיכולמ

כלבנהיפהל"תכןישראלאףיכולא

ר

לבנהמהאיאלהיםחסדךיקרמהד"ההו

לבנהמהאיים'אלחסדךיקרמהד"ההד

לבנהמהאיאלהיםחסדךיקרמהד"ההכחמהברהל"תכןישראלאףיכולט

לבנהמהאיאלהיםחסדךיקרמהד"ההמ

לבנהמהאימחייםחסדךיקרמהד"ההא

ר

מהאיכחמהברהל"תכןישראלאףיכוליתרהפעמיםחסרהפעמיםזוו

מהאיכחמהברהלומרתלמודכןישראלאףיכוליתרה'פעמיחסרהפעמיםזוד

מהאיכחמהברהל"תכןישראלאףיכולמלאהפעמיםחסרהפעמיםזוט

לומרתלמודכןישראלאףיכולמלאהופעמיםחסרהפעמיםזומ

מהאיכחמהברהל"תכןישראלאףיכולחסרהפעמיםיתירהפעמיםזוא

ר

כלבנהיפהל"תכןישראלאףיכולבלילהמשמשתואיןביוםמשמשתזוחמהו

כלבנהיפהל"תכןישראלאףיכולבלילהמשמשתואינהביוםמשמשתזוחמהד

כלבנהכלבנהיפהל"תכןישראלאףיכולבלילהמשמשתואינהביוםמשמשתזוחמהט

כלבנהיפהמ

כלבנהיפהל"תכןישראלאףיכולבלילהמשמשואינהביוםמשמשחמהא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק י, פרק ו

הןישראלכךובלילהביוםולמשולבה'דכתובלילהביוםמשמשתזולבנהמהו

הןישראלכךובלילהביוםולמשולבה'דכתיובלילהביוםמשמתזולבנהמהד

הם'ישרכךובלילהביוםולמשול'שנאובלילהביוםשמשמשיןוכחמהט

הםישראלכךבלילהביוםולמשולביהדכתיבובלילהביוםמשמשמתזומ

א

ר

להןאיןולבנהחמהמהאיהבאלעולםהןהןהזהבעולםהןו

להןאיןולבנהחמהמהאיהבאלעולחהןהןהזהבעולםהןד

להםאיןולבנהחמהמהאיהבאובעולםהזהבעולםט

[להםאין]ולבנהחמהמהאיהבאבעולםוהםהזהבעולםמ

להםאיןזווחמהזולבנהמהאיא

ר

ודגלומיכאלכגוןמעלהשלכדגליןכנדגלותאיומהל"תכןישראלאףיכולאימהו

ודגלומיכאלכגוןמעלןשלכדגליןכנדגלותאיומהל"תכןישראלאףיכולאימהד

ודגלומיכאלכגוןמעלהשלכדגליםכנדגלותאיומהל"תכןישראלאףיכולאימהט

ודגלומיכאלכגוןמעלןשלכדגליםכנדגלותאיומהלומרתלמודכןישראלאףאימהמ

מיכאלכגוןמעלןשלכדגליןכנדגלותאיומהל"תכןישראלאףיכולאימהא

ר

'אמיהושע'רלהםויראהלהןוגבהוגביהן'שנאימהלהןשישומניןודגלוגבריאלו

'אמיהושע'רלהםויראהלהםוגבהוגביהן'שנאמאימהלהםשישומניןודגלוגבריאלד

'אומיהושע'רלהםויראהלהםוגובהוגביהן'שנאאימהלהםשישומניןודגלוגבריאלט

אומריהושערבילהםויראהלהםוגובהוגביהןשנאמראימאלהםשישומניןודגלוגבריאלמ

ודגלווגבריאלא

ר

ואימתנודחילהאימהלהןשישומניןליטין[טי]ואיסטרואיפרכיןדוכסיןכגוןמטןשלאימהו

ואימתנודחילה'שנאמאימהלהםשישומניןואיסטרטיליטיןואיפרכיןדוכסיןכגוןמטהשלאימהד

ואמתנידחילא'שנאאימהלהםשישומניןואיפרכסיןדוכסיןכגוןמטהשלאימהט

ואמתנידחילאשנאמראימהלהםשישומניןטליטין?ר?ואסטואפרכיןדוכסיןכגוןמטןשלאימןמ

ואימתנידחלאל"תאימהשיש[1]להם[2](שאין)ומנייןואיסטרטליטיןואיפרכיןא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק י, פרק ו

הגלילייוסי'רשלבנואליעזר'רבשםיודן'רחייא'וריודן'רותקיפהו

הגלילייוסי'רשלבנואליעזר'רבשםיודן'רחונא'וריודן'רותקיפהד

ודן?י?'ורהונא'רותקיפאט

חונאורבייודןרביותקיפאמ

אומריודן'רותקיפאא

ר

לושנתרכדכדורלות[דג]()כנאלאכאן'כתאיןכדגליםהמודעיאלעזר'רבשםחייא'ורו

לושניתרכדכדורכנדגלותאלאכאן'כתיאיןכדגליםהמודעיאלעזר'רבשםחונא'ורד

שנתגלגלוכדורכנדגלותאלאכאן'כתיאיןכדגליםט

שנתנדלוכדורכדגלותאלאכאןכתיבאיןכדגליםהמודעיאלעזררביבשםמ

שנתרכךכדורכנדגלותאלאכאןכתיבאיןכדגליםא

ר

ותוכחהצרהיום'שנחזקיהושלדורזהזהזהואיגילהולאליגלותו

ותוכחהצרהיום'שנאמחזקיהושלדורוזהזהזהאילוגילהולאליגלותד

ותוכחהצרהיום'שנאחזקיהושלדורוזהואיזהלוגלהולאלגלותט

ותוכחהצרהיוםשנאמרחזקיהו(י)שלדורוזהזהואיזהלהםגלהולאלגלותמ

ותוכחהצרהיום'שנאחזקיהושלדורזהזהואילוגלהולאלגלותא

ר

המודעיאלעזר'רבשםיוחנן'רסביבהגויםלעיניוינשא'שנאימהלהןשישומניןו

המודעיאלעזר'רבשםחונא'רמסביבהגויםלעיניוינשא'שנאמאימהלהםשישומניןד

המודעיאליעזר'רמסביבהעמיםלעיניוינשא'שנאאימהלהםשישומניןט

המודעיאלעזררביבשםיוחנןרבימסכיםהעמיםלעיניוינשא'שנאימאלהםשישומניןמ

המודעיאלעזר'רבשםיוחנן'רמסביבהגויםלעיניוינשאל"תאימהלהםשישומניןא

ר

ואיגילהולאלגלותנדנדעתידשהואבדורכנדגלותאלאכאן'כתאיןכדגל'אומו

ואיגילהולאלגלותנדנדעתידשהואכדורכנדגלותאלאכאן'כתאיןכדגליםד

ואיזהגלהולאלגלותעתידשהואכדורגלות[ד](?ג?)כנאלאכאן'כתיאיןכמדגלותט

ואיגלהולאלגלותנדנדעתידשהואכדורכנדגלותאלאכאןכתיבאיןכדגלותמ

ואיגולהואינולגלותלינדנדשעתידכדורבנדגלותאלאכאןכתיבאיןבדגליםא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק י, פרק ו

למלחמהירושלםאלהגויםכלאתואספתד"הההמשיחמלךשלדורוזהזהזהו

למלחמהירושלםאלהגויםכלאתואספתיד"הההמשיחמלךשלדורוזהזהזהד

למלחמהירושלםאלהגויםכלאתואספתיד"הההמשיחמלךשלדורוזהט

למלחמהירושליםאלהגוייםכלאתואספתיד"ההמשיחשלדורוזהזהמ

ירושלםאלהגויםכלאלואספתיד"הההמשיחמלךשלדורזהזהא

ר

'בריוסי'רבשםאלעזר'רפיובשבטארץוהכה'שנאימהלושישומניןו

בריוסי'רבשםלעזר'רפיובשבטארץוהכה'שנאאימהלושישומניןד

יוסיר"בש'אלעז'רפיובשבטארץוהכה'שנאאימהלהםשישומניןט

בריוסירביבשםאלעזררביפיובשבטארץוהכהשנאמראימאלהםשישומניןמ

'בריוסי'רבשםאלעזר'רפיובשבטארץוהכה'שנאאימהלושישומניןא

ר

אמרה'אומדסכניןיהושע'רלמסעממסעמתנדנדיןישראליהיוההיאבשעהירמיהו

אמרה'אומדסכניןיהושע'רלמסעממסע'מתנדנדיישראליהיוההיאבשעהירמיהד

אמרה'אומדסכניןיהושע'רלמסעממסעמתנדדיןישראליהיוההיאבשעה'אומט

אמרהאומרדסכניןיהושערבילמסעממסעמתנדדיןישראליהיוההיאבשעה'אימירמיהמ

אמרהאומרדסכניןיהושע'רמסעאלממסעמתנדנדיןישראליהיוההיאבשעהחנינאא

ר

סיניזהגדולייןשללמרתףה"הקבהביאניישראלכנסתו

סיניזהייןשללמרתףה"הקבהביאניישראלכנסתד

סיניזהייןשלגדוללמרתףה"הבהביאניה"הבלפניישראלכנסתט

סיניזהייןשלגדוללמרתףהואברוךהקדושהבאניישראלכנסתמ

סיניזהגדולייןשללמרתףה"הבהביאניישראלכנסתא

ר

'אמשעהבאותהמעלןשלהזהכטכסיסנהאהלואי'אמודגלוגבריאלודגלומיכאלשםו

'אמשעהבאותהמעלןשלהזהכטכסיסנהאהלואי'אמודגלוגבריאלודגלומיכאלשםד

'אמשעהבאותהמעלןשלזהבתכסיסנהאהלואיאמרהודגלוגבריאלודגלומיכאלששםט

אמרשעהבאותומעלןשלהזהבטכסיסנהאהלואיאמרודגלוגבריאלודגלומיכאלששםמ

אמרשעהבאותהמעלהשלזהכתכסיסנהאהלואיאמרודגלוגבריאלודגלומיכאלשםא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ו א, פסוק יא- א , פסוק י, פרק ו

דגלועלאיש'שנכדגליםיחנוכדגליםלהיותבניונתאווהואילה"הקבו

דגלועלאיש'שנכדגליםיחנוכדגליםלהיותבניונתאווהואילה"הקבד

דגלועלאיש'שנאבדגליםיחנובדגליםלהיותבניונתאווהואילה"הבט

דגלועלאישד"ההלהםאעשהכןבדגליםלהיותבניונתאווהואילהואברוךהקדושמ

דגלועלאיש'שנאבדגליםיחנוכדגליםלהיותבניונתאווהואילה"הבא

ר

באותותו

ישראלבנייחנואבותםלביתבאותותד

באותותט

באותותמ

באותותא

ר

מהה[ס]()בגישראלנמשלולויבןשע[ו]יהר"אמירדתיאגוזגנתאלו

מהבאגוזהישראלנמשלולויבןיהושער"אמירדתיאגוזגנתאלד

מהבאגוזישראלנמשלולמהלויבן'יהור"אירדתיאגוזגנתאלט

מהבאגוזישראלנמשלולמהלויבןיהושערביאמרירדתיאגוזגינתאלמ

מהכאגוזישראלנמשלואומרלויבןיהושע'רירדתיאגוזגנתאלא

מהלאגוזהישראלנמשלו'אמלויבןיהושע'רירדתיאגוזגינתאלר

הללווכצפורניםונחלףשנגזזהזהכשיערמחלפתשהיאלמהנגזזתהיאולטובתהונחלפתנגזזתזה[?ז?ג]()האו

הללווכצפרניםונחלףשנגזזהזהכשיעורמחלפתשהיאלמהנגזזתהיאלטובתהונחלפתנגזזתהאגוזהד

הללווכצפורניםונחלףשנגזזהזהכשערמתחלפתשהיאלמהנגזזתהיאלטובתהונחלפתהנגזזתהאגוזט

הללווכצפרניםונחלףשנגזזהזהכשערמתחלפתשהיאלמהנגזזתהיאלטובתהונחלפתהנגזזתאגוזמ

הללווכצפרניםונחלףשנגזזהזהכשערמחלפתשהיאלמהנגזזתהיאולטובתהונחלפתנגזזתהאגוזהא

הללו'וכצפרניונחלףשניגזזהזהכשיערנחלפתשהיאלמהנגזזתהיאולטובתהונחלפתנגזזתהאגוזהר

לטובתןהזהבעולםתורהלעמליונותניןמעמלןנגזזיןשישראלמהכלכךונחלפיןשנגזזיןו

לטובתןהזהבעולםתורהלעמליונותניןמעמלןנגזזיןשישראלמהכלכךונחלפיןשנגזזיןד

לטובתןהזהבעולםתורהלבעליונותניןמעמלןגוזזיןשישראלמהכלכךונחלפיןשנגזזיןט

לטובתםהזהבעולםתורהלעמליונותניןמעמלםנגזזיםשישראלמהכלכךונחלפיןשנגזזיןמ

לטובתןז"בעהתורהלעומליונותניןמעמלןנגזזיןשישראלמהכלכךונחלפיןנגזזיןשהןא

לטובתןהזהבעולםתורהלעמלימעמלןונותניןנגזזיןשישראלמהכלכךונחלפיןנגזזיןשהןר
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יהושע'רהבאלעולםטובשכרהזהבעולםעושרלהןומרביןלהןונחלפיןנגזזיןהןו

יהושע'רהבאלעולםטובושכרהזהבעולםעושרלהםומרביןלהםונחלפיןנגזזיןהןד

יהושע'רהבאלעולםטובושכרהזהבעולםעושרלהםומרביםונחלפיםנגזזיןהםט

יהושערביהבאלעולםטובושכרהזהבעולםעושרלהםומרביםלהםונחלפיםנגזזיםהםמ

יהושע'רהבאלעולםטובושכרהזהבעולםעושרומרביןלהםונחלפיןנגזזיןהןא

יהושע'רהבאלעולםטובושכרהזהבעולםעשרומרביןונחלפיןנגזזיןהןר

מכסהשאתמהכלהללוהנטיעותמהתרתי'אמלוי'רבשםדסכניןו

אמרלוי'רבשםדסכניןד

מכסהשאתמהכלהללוהנטיעותמהתרתי'אמלויבןיהושער"בשדסכיניןט

מכסהשאתהמהכלהללוהנטיעותמהתרתיאמרלוירביבשםדסכניןמ

מכסהשאתמהכלהללוהנטיעותמהתרתיאמרלוי'רבשםדסכניןא

מכסהשאתהמהכלהללו'הנטיעומהתרתי'אמלוי'רבשםדסרניןר

אינושרשיומכסהאתאםהזההאגוזאבלמשביחותשרשיהןו

ד

אינושרשיומכסהאתאםהזההאגוזאבלמשתבחותשרשיהןט

אינושרשונטיעתםבשעתשרשיהןמתכסהאםהזההאגוזאבלמשבחותשרשיהוןמ

אינושרשיואתמכסהאתאםהזההאגוזאבלמשביחותהןשרשיהןא

אינושרשיואתמכסהאתהאםהזההאגוזאבלמשביחותהןשרשיהןר

בשעתשרשיהןמכסהאתאםהללוהנטיעותחורי'ואממצליחו

בשעתשרשיהןמכסהאתאםהללוהנטיעותמהד

בשעתשרשיהןמכסהאתאםהללוהנטיעותאחוריואףמצליחט

בשעתשרשיהןמכסהאתאםהללוהנטיעותואחורימצליחמ

בשעתשרשיהןאתמכסהאתאםהללוהנטיעותמהאחוריאמרדסכניןיהושע'רמצליחא

בשעתשרשיהםאתמכסהאתהאםהללו'הנטיעומהחוריאמריהושע'רמצליחר

שרשיומכסהאתאםהזההאגוזאבלמצליחותאיןלאוואםמצליחותהןנטיעתןו

שרשיומכסהאתאםהזההאגוזאבלמצליחותאיןלאוואםמצליחותהןנטיעתןד

שרשיומכסהאתאםהזההאגוזאבלמצליחותאיןלאוואםמצליחותהםנטיעתןט

שרשומכסהאתאםהזההאגוזאבלמצליחותאיןלאוואםמצליחהןנטיעתםמ

שרשיואתמכסהאתאםהזההאגוזאבלמצליחותאינםלאוואםמצליחותהןנטיעתןא

שרשיואתמכסהאתהאםהזההאגוזאבל'מצליחואינןלאווואם'מצליחוהןנטיעתןר
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לאאלעזרר"אמפשעיומכסהישראלכךמצליחאינונטיעתובשעתו

לאאלעשה'ר'אמפשעיומכסהישראלכךמצליחאינונטיעתובשעתד

לאאלעשהר"איצליחלאפשעיומכסה'שנאישראלכךמצליחאינונטיעתובשעתט

לאאלעשהרביאמריצליחלאפשעיומכסהשנאמרישראלכךמצליחאינונטיעתובשעתמ

לאאלעשהר"איצליחלאפשעיומכסהישראלכךמצליחאינונטיעתןבשעתא

לאאלעשא'ר'אמיצליחלאפשעיומכסהישראלכךמצליחאינונטיעתובשעתר

מלמדאלאאגוזגנתאל'ואמירקגנתאלאלאלמימרקראצריךהוהו

מלמדאלאאגוזגנתאל'ואמירקגינתאלאלאלמימרקראצריךהוהד

אגוזגנתאלומהוירקגנתאלאלא'למימקראצריךהיהט

ירקגנתאלאלאלמימרקראצריךהיהמ

מלמדאלאאגוזגנתאלאומרואתירקגנתאלאלאלמימרקרייאצריךהוהא

מלמדאלאאגוזגינתאלאמרתואתירקגינתאלאלא'למימקרייהצריךהוהר

אגוזמהתרתי'אמעזריה'רירקשלוזיוןנטיעותשלכוחןשניתןו

אגוזמהתרתי'אמעזריה'רירקשלוזיוןנטיעותשלכחןלהםשניתןד

אגוזמהט

האגוזמהאלאמ

אגוזמהתרתיאמרעזריא'רירקשלוזיוונטיעותשלשבחןלהםשניתןא

אגוזמהתרתי'אמ'עזרי'רירקשלוזיוונטיעותשלשבחןלהםשניתןר

עץד"ההתורהבדברימחזיקיןשבישראלהארץעמיכךפריומשמרעצוזהו

עץד"ההתורהבדברימחזיקיןשבישראלהארץעמיכךפריומשמרעצוזהד

עץ'דכתיתורהלבעלימחזיקיםשבישראלהארץעמיכךלפריועצומשמרזהט

עץד"ההתורהלבעלימחזיקיםישראלשבתוךהארץעמיכךלפריועצומשמרהזהמ

עץד"ההתורהבדברימחזיקיןשבישראלהארץעמיכךפריואתעצוזהא

עץד"ההתורהבדברימחזיקיםשבישראלהארץעמיכךפריומשמרעשוזהר

הטנופתלתוךנופלאםזהאגוזמהחורי'ואמלמחזיקיםהיאחייםו

הטנופתלתוךנופלאםזהאגוזמהחורי'ואמבהלמחזיקיםהיאחייםד

הטנופתלתוךנופלאםזהאגוזמהחורי'ואמבהלמחזיקיםהיאחייםט

טנופתלתוךנופלאםהאגוזמהחוריואמרבהלמחזיקיםהיאחייםמ

הטנופתלתוךנופלאםהזההאגוזמהאחוריאמרעזריא'רבהלמחזיקיםהיאחייםא

הטנופתלתוךנופלאםהזההאגוזמהחורי'אמ'עזרי'רבהלמחזיקיםחייםר
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מהכלכךלאכילהיפהכתחלתוחוזרוהואומדיחוושוטפוומורקונוטלואתו

מהכלכךלאכילהויפהכתחלתוחוזרוהואומדיחוושוטפוומורקונוטלואתד

מהכלכךלאכילהויפהבתחלהכאשרחוזרוהואומדיחוושוטפונוטלואתט

מהכלכךלאכילהויפהכתחלתוחוזרוהואושוטפוומדיחוומורקונוטלואתמ

מהכלכךלאכילהיפהוהיאלתחלתוחוזרוהואומדיחוושוטפוומורקונוטלואםא

מהכלכךלאכילהיפהוהואלתחילתווחוזרומדיחוושוטפוומורקונוטלואדםר

ביוםכיד"ההעליהןומכפרהכפוריםיוםבאהשנהימותכלבעונותמתלכלכיןשישראלו

ביוםכיד"ההעליהםומכפרהכפוריםיוםבאהשנהימותכל'בעונו'מתלכלכישישראלד

ביוםכיד"ההעליהםומכפרהכפוריםיוםבאהשנהימותכלבעונותמתלכלכיןשישראלט

ביוםכיד"ההעליהםומכפרהכפוריםיוםבאהשנהימותכלעונותמתלכלכיםשישראלמ

ביוםכיד"ההומכפרבאהכפוריםיוםהשנהימותכלבעונותמתלכלכיןשישראלא

ביוםכיד"ההעליהםומכפרבא'הכפורייוםהשנהימותכלבעונותמתלכלכיןשישראלר

לוישזהאגוזמה'אומסימון'בריהודה'רעליכםיכפרהזהו

לוישזהאגוזמהאומרסימוןבריהודה'ראתכםלטהרעליכםיכפרהזהד

לוישזהאגוזמה'אומסימוןבריהודה'ראתכםלטהרעליכםיכפרהזהט

לוישזהאגוזמהאומרסימוןבריהודארביאתכםלטהרעליכםיכפרהזהמ

בהישזהאגוזמהסימוןבריודהר"אעליכםיכפרהזהא

בוישזהאגוזמהסימון'בריודה'ר' אמע"יכהזהר

גינתאלא"דופריעהמילהמצותשתילהםישישראלכךקליפותשתיו

גנתאלא"דופריעהמילהמצותשתילהןישישראלכךקליפותשתיד

גנתאלא"דופריעהמילהמצותשתילהםישישראלכךקליפותתריט

גינתעלאחרדברופריעהמלהמצוותשתילהםישישראלכךקליפותשנימ

גנתאלא"דופריעהמילהמצותשתיבהםישישראלהיוכךקליפותשתיא

גינתאלא"דופריעהמילהמצות'בבהםישישראלכך'קליפו'בר

בחלקיאף'אומשמעון'רדתנינןחלקזהאגוזמהלקישריש'אמאגוזו

בחלקיאףאומרשמעון'רדתנינןחלקזהאגוזמהלקישריש'אמאגוזד

בחלקיאף'אומשמעון'רדתנינןחלקזהאגוזמהלקישריש'אמאגוזט

בחלקיאףאומרשמעוןרבידתנינןחלקזהאגוזמ

בחלקיאףאומרשמעון'רדתנינןחלקהזההאגוזמהירדתיאגוזא

בחלקיאף'אומ'שמעו'רדתנינוחלקהזההאגוזמהלקישריש'אמירדתיאגוזר
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ונוטלומתנופלהואיעלההיאךדעתונותןואינולראשושעולהמיוכלאגוזיםו

ונוטלומתנופלהואיעלההיאךדעתונותןואינולראשושעולהמיוכלאגוזיםד

ונוטלומתנופלהואיעלההיאךדעתונותןואינולראשושעולהמיוכלאגוזיםט

ונוטלומתנופלהואיעלההיאךדעתונותןואינולראשושעלהמיוכלאגוזיםמ

ונוטלומתנופלהואיעלההיאךדעתוחוזרואינוראשועולהשהואמיוכלאגוזיםא

ונוטלומתנופלהואיעלההיאךדעתונותןואינולראשועולהשהואמיוכלאגוזיםר

דעתונותןואינובישראלהציבורעלשררהמנהיגשהואמיכלכךהאגוזמןשלוו

דעתונותןואינובישראלהצבורעלשררהמנהיגשהואמיכלכךהאגוזמןשלוד

דעתונותןואינובישראלשררהמנהיגשהואמיכלכךגוז[א](ג)המןשלוט

דעתונותןואינוישראלעלשררהמנהיגשהואמיכלכךהאגוזמןשלומ

דעתונותןואינובישראלהצבורעלשררהמנהיגשהואמיכלהאגוזמןא

דעתונותןואינוהציבורעלשררהמנחיגשהואמיכלכךהאגוזמןר

ד"ההידיהןמתחתשלוונוטלנופלשהואסוףישראלאתמנהגהואהיאךו

ד"ההידיהםמתחתשלוונוטלנופלשהואסוףישראלאתמנהיגהואהיאךד

ד"ההידיהםמתחתשלוונוטלמתשהואסוףישראלאתמנהיגהואהיאךט

ד"ההידיהםמתחתשלואתונוטלמתשהואסוףישראלאתמנהיגהואהיאךמ

ד"ההידיהםמתחתשלוונוטלנופלשהואסוףישראלאתמנהיגהואהיאךא

הדיןהואידיהםמתחתשלודעתוונוטלנופלשחואסוףישראלאתמנחיגהואהיאךר

גנתאלא"דתבואתוראשיתי'לייישראלקדשו

גנתאלא"ד'וגויאשמואכליוכלתבואתוראשיתלייישראלקדשד

גנתאלא"דתבואתהראשיתי'ליישראלקדשט

גינתאלאחרדבריאשמואוכליוכלתבואתוראשיתישראלי'ליקדשמ

גנתאלא"דתבואתוראשיתלייישראלקדשא

גינתאלא"ד'תיבו'ראשילישישראלקודשדמהר

עלהזהבעולםישראלהןכךלמלכיםושעשועלתינוקותשחוקזהאגוזמהירדתיאגוזו

עלהזהבעולםישראלהןכךלמלכיםושעשועלתינוקותשחוקזהאגוזמהירדתיאגוזד

י"עהזהבעולם'ישרכךלמלכיםושעשועלתינוקותשחוקזהאגוזמהירדתיאגוזט

עלהזהבעולםישראלכךלמלכיםושעשועלתינוקותצחוקזהאגוזמהירדתיאגוזמ

י"עז"בעהישראלהםכךלמלכיםושעשועלתינוקשחוקזהאגוזמהירדתיאגוזא

י"עהזהבעולםשראל?י?היוכךלמלכיםושיעשועלתינוקשחוקזהאגוזמה'יראגוזר
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אמניךמלכיםוהיולבאלעתידאבלעמילכלשחוקהייתיעונותידיו

אמניךמלכיםוהיולבאלעתידאבל'וגעמילכלשחוקהייתי'דכתיעונותידיד

אומניךמלכיםוהיולבאלעתידאבלהעמיםלכלשחוקהיההעונותט

אומניךהמלכיםיהיולבאלעתידאבלהעמיםלכלשחוקהםעוונותידימ

אומניךמלכיםוהיולבאלעתידאבלעמילכלשחוקהייתיד"ההעונותא

'ושרותיהאומנייךמלכיםוהיולעיתיםאבלע"לבשחוקהייתיד"ההעונותר

אגוזיםפרךאגוזיבוישהאגוזמהא"דו

אגוזיםפרךאגוזיבוישהזההאגוזמהירדתיאגוזגנתאלא"דד

ואגוזיםפרךאגוזיבוישזהאגוזמהא"דט

ואגוזיםפרךאגוזיבוישזהאגוזמהאחרדברמ

ואיגוזיפרך[י]אגוזבוישהזההאגוזמה?א"ד?א

ואגוזיםפרךאגוזיבוישהזההאגוזמהא"דמניקותיךר

עושיןוהןתובעןשאתוישן[ה](ן)מאיליצדקהעושיןבהןישישראלכךטרנים?נ?קואגוזיםבינוניםו

תובעןשאתוישמאיליהןצדקהעושיןבהםישישראלכךקנטרניןואגוזיםבינוניםד

עושיןוהםתובעםשאתוישמאיליהםצדקהעושיבהםישישראלכךקנטרכין'ואגוזיבינונייםט

עושיםוהםתובעםשאתוישמאליהןצדקהעושיבהםישישראלכךקנטרכיןואגוזיםבינונייםמ

עושיןוהםתובעןשאתוישמאיליהןצדקהעושיןבהןישישראלכךקנטרים'ואגוזיבינונייםא

עושיןוהןתובעןשאתוישמאליהםצדקהשעושיןבהםישישראלכךקנטרניןואגוזיםבנוניםר

דלאתרעה'אממתלהלויר"אמעושיןואיןתובעןשאתוישו

דלאתרעא'אממתלהלויר"אעושיןואיןד

דלאתרעא'אממתלאר"אעושיןאינםתובעםאת'שאפיוישט

בלאתרעאאמרמתלאלוירביאמרעושיםואינםפעמיםתובעםשאתוישמ

דלאתרעאאמרמתלאלויר"אעושיןואינםפעמיםכמהתובעשאתוישא

דלאתרעאמתלאלוי'ר'אמעושיןואינןפעמיםכמהתובעןשאתוישר

 שאינו הפתח לוי' ר'אמש

אגוזמהא"דלאסייהפתיחיהאלמצוותהפתיחו

אגוזמהירדתיאגוזגנתאלא"דלאסייהפתיחיהאלמצוותהפתיחד

אגוזמהא"דלאסיאפתיחיהאלמצותאפתיחט

אגוזמהאחרדברלאסיא('לאסות)פתיחיהאלמצותאפתוחמ

האגוזמהירדתיאגוזגנתאלא"דלאסיאפתיחיהאלמצותאפתיח(ת)א

האגוזמהירדתיאגוזגינתאלא"דלאסייאפתיחיהאלמצוותהפתיחר

 לרופא  פתוח למצוה פתוחש
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'התוראבןקרויהרעויצראבןקרואההתורהכךושוברועליונוטלאתזהו

התורהאבןקרויהרעויצראבןקרואההתורהכךשוברוהאבןזהד

אבןקרויהרעויצראבןקרויההתורהכךושוברועליובאבןנותןאתזהט

התורהאבןקרויהרעויצראבןקרויההתורהכךושברועליונוטלאתמ

התורהאבןקרויהרעויצראבןקרוייההתורהכךושוברועליונוטלאתזהא

חרעויצראבןאה?[ו]?קרהתורהכךושוברועליונוטלאתהזהר

והסירותי'שנאאבןקרויהרעויצרהאבןלוחותאתלךואתנה'שנאבןקרויהו

והסירותי'שנאמאבןקרויהרעויצרהאבןלוחותאתלךואתנה'שנאאבןקרויהד

והסירותיהרעביצר'וכתיהאבןלוחותאתלךואתנה'שנאט

והסירותישנאמראבןקרויהרעויצרהאבןלוחותאתלךואתנהשנאמראבןקרויהמ

והסירותי'דכתיהרעויצרהאבןלוחותאתלךואתנה'שנאא

והסירותי'שנר

עשהמהבגייסותמשובששהואֵאִרימּוןלמקוםלוילויר"אממבשרכםהאבןלבאתו

עשהמהבגייסותמשובששהואארימוןלמקוםלויר"אמבשרכםהאבןלבאתד

עשהמהבגייסותמשובשארימוןלמקוםלויר"אהאבןלבאתט

עשהמהבגייסותמשובשארימוןלמקוםלוירביאמרהאבןלבאתמ

עשהמהבגייסותמשובששהואאירימוןלמקוםלויר"אמבשרכםהאבןלבאתא

עשהמהבגייסותמשובששהואארימוןלמקוםלוי'ר'אממבשרכםהאבןלבאתר

ִריםיקפחושלאכדילשמרובשבילְטַריֵינּוסֹוְס?[ב](כ)?בוהושיבהמלךו ה"הקב'אמכךולשביםְלעֹֿבְ

ה"הקב'אמכךולשביםלעובריםיקפחושלאכדילשמרובשבילכוסטריינוסבוהושיבהמלךד

ה"הב'אמכךולשביםלעובריםיקפחושלאכדילשומרובשבילנוסטריינוסבוהושיבהמלךט

הקדושאמרכךושביםלעובריםיקפחושלאכדילשמרובשבילנוסטריינוסבוהושיבהמלךמ

ה"הבאמרכךולשביםלעובריםיקפחושלאכדילשומרובשבילבוסטריינוסבוהושיבהמלךא

ה"הקב'אמכך'ולשבי'לעוברייקפחושלאלשמרוכוסטריינוסבוהושיבהמלךר

א"דהאבןמשמרהאבןתהאאבןקרויהרעויצראבןקרויהתורהו

א"דהאבןמשמרהאבןתהאאבןקרויהרעויצראבןקרויהתורהד

א"דהאבןאתמשבראבןתהאאבןקרויהתורהט

דברהאבןאתמשמראבןתהאאבןקרויהתורההואברוךמ

א"דהאבןאתמשמרהאבןתהאאבןהרעויצראבןקרויהתורהא

א"דהיצראתמשברהאבןתהאהרעויצראבןקרואההתורהר
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שלוהמכסלגנוביכולאינוזהאגוזמהו

שלוהמכסלגנוביכולאינוזהאגוזמהירדתיאגוזגנתאלד

שלוהמכסלגנוביכולאינוזהאגוזמהט

שלוהמכסאתלגנוביכולאינוזהאגוזמהאחרמ

למהשלוהמכסלגנוביכולאינוהאגוזמהירדתיאגוזגנתאלא

לפישלוהמכסלגנוביכולאיןזהאגוזמהירדתיאגוזגינתאלר

שאינילומריכולאינוהולךמהןשאחדמקוםכלישראלהןכךוניכרנשמעשהואו

שאיני'לומיכולאינוהולךמהםשאחדמקוםכלישראלהםכךוניכרנשמעשהואד

שאינו'לומיכולאינוהולךמהםשאחדמקוםכלישראלהםכךוניכרנשמעשהואט

אלאלומריכולאינוהולךמהםשאחדמקוםכלישראלהםכךונשמענכרשהואמ

לומריכולאינוהולךמ"שאמ"כישראלכךוניכרנשמעשקולוא

שאינו'לומיכולאינוהולךמהםשאחדמקוםכלישראלכךוניכרנשמעשקולור

א"די'ייברךזרעהםכייכירוםרואיהםכלד"ההניכרשהואלמהיְהֹוִדיו

א"דייברךזרעהםכייכירוםרואיהםכלד"ההניכרשהואלמהיהודיד

א"די'יברךזרעהםכייכירוםרואיהםכל'שנאניכרשהואלמהיהודיט

דברי'יברךזרעהםכייכירוםרואיהםכלשנאמרנכרשהואלמהיהודישהואמ

א"דייברךזרעהםכייכירוםרואיהםכלד"ההניכרשהואלמהיהודישהואא

א"דייבירךזרעהםכייכירוםרואיהםכל'שנניכרשהואי?פ?ליהודיר

לתוכונותןאתבידךאגוזיםמלאהשקזהאגוזמהו

לתוכונותןאתבידךאגוזיםמלאהשקזהאגוזמהירדתיאגוזגנתאלד

לתוכונותןאתהבידךאגוזיםמלאהשקזהאגוזמהט

לתוכונותןואתהבידךאגוזיםמלאהשקהזההאגוזמהאחרמ

לתוכונותןאתבידךאגוזיםמלאהשקזהאגוזמהא

בתוכונותןאתהממנומלאשקזהאגוזמהר

בישראלונתוספובאוגריםכמהכךמחזיקיןוהןחרדליןכמהשומשמיןכמהו

בישראלונתוספובאוגריםכמהכךמחזיקיןוהןחרדליןכמהשומשמיןכמהד

ישראלעלוניתוספושבאוהגריםהםכךמחזיקיםוהםחרדליםכמהשומשמיןכמהט

בישראלונתוספובאוגריםכמהכךמחזיקיםוהםזרעוניםמיניכמהשומשמיןכמהמ

בישראלוניתוספובאוגריםכמהכךמחזיקיןוהןחרדליןכמהמשומשמיןכמהא

בוונתוספובאוישראלכךמחזיקיןוהןהרדליןכמהשומשמיןכמהר
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אגוזמהא"דיעקבעפרמנהמיד"ההו

אגוזמהירדתיאגוזגנתאלא"דיעקבעפרמנהמיד"ההד

אגוזמהא"דיעקבעפרמנהמי'שנאט

אגוזמהאחרדבריעקבעפרמנהמיד"ההמ

האגוזמהא"דיעקבעפרמנהמיד"ההא

אגוזמהא"דיעקובעפרמנהמיד"ההגריםכמהר

הןכךזהאחרזהומתגלגליןמדרדריןוכולןמהכריאחדנוטלאתזהו

הןכךזהאחרזהומתגלגליןמדרדריןוכלןמהכריאחדנוטלאתזהד

הםכךזהאחרזהומתגלגליןומדדיןמהכריאחתנוטלאתזהט

הםכךזהאחרזהומתגלגליןמרדדיןמהכריאחתנוטלאתזהמ

כךזהעםזהומתגלגליןנופליןוכלןהכרימןמ"אנוטלאתהזהא

כךזהעםזהומתגלגליןנין?פ?נוכלןהכרימןמהםאחדנוטלאתהזהר

ר"אמיחטאאחדאישד"ההמרגישיןכולןמהןאחדלקהישראלו

ר"איחטאאחדהאישד"ההמרגישיןכלןמהןאחדלקחישראלד

ר"אא"ד'וכויחטאאחדהאיש'שנאמרגישיןכלםמהםאחדלקהישראלט

אמריחטאאחדהאישד"ההמרגישיםכלםמהםאחתלקהישראלמ

ר"איחטאאחדהאישד"ההכלםמרגישיןוהםמ"אלוקה'ישא

'אמיחטאאחדהאישד"ההמרגישיןכלםלוקחמהםכשאחדישראלר

במדברשרויןישראלהיוכךבאמצעוהסירהמגורות'דעשויזהאגוזמהברכיהו

במדברשרוייןישראלהיוכךבאמצעוהסירהמגורות'דעשויזהאגוזמהברכיהד

במדברשרוייןישראלהיוכךבאמצעוהסירהמגירות'דעשויזהאגוזמהברכיהט

במדברשרוייןישראלהיוכךבאמצעוהסיראמגירותארבעעשויזהאגוזמהברכיהרבימ

במדבררויין?ש?ישראלהיוכךבאמצעוהסירהמגירות'דעשויאגוזמהברכייאא

במדברשרוייןישראלהיוכךבאמצעוהסירהמגירות'דעשויזהאגוזמהברכיא'רר

א"דמועדאהלונסעד"ההבאמצעמועדואהלמחנות'דדגלים'דו

אחרדברמועדאהלונסעד"ההבאמצעמועדואהלמחנות'דדגלים'דד

א"דהמחנותבתוךמועדאהלונסע[ד](?כ?)"ההבאמצעמועדואהלמחנות'דדגלים'דט

אחרדברמועדאהלונסעד"ההבאמצעמועדואהלמחנותארבעדגליםארבעמ

א"דמעדאהלונסעד"ההבאמצעמעדואהלמחנותארבעדגליםארבעא

א"דמועדאהלונסעבאמצעמועדואהלמחנות'דדגלים'דר
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אלוהגפןהפרחהלראותישראלאלוהנחלבאיבילראותהעולםזהירדתיאגוזגנתאלו

אלוהגפןהפרחהלראותישראלאלוהנחלבאבילראותהעולםזהירדתיאגוזגנתאלד

אלוהגפןהפרחהלראותישראלאלוהנחלבאבילראותהעולםזהירדתיאגוזגנתאלט

אלוהגפןהפרחהלראותישראלאלוהנחלבאיבילראותהעולםזהירדתיאגוזגינתאלמ

אלוהגפןהפרחהלראותישראלאלוהנחלבאבילראותהעולםזהירדתיאגוזגנתאלא

אלוהגפן'?א?הפרחלראותישראלאלוהנחלבאבי'לראו'העוזהירדתיאגוזגינתאלר

בתורהועוסקיןשיושביןהתינוקותאלוהרמוניםהנצומדרשותובתיכנסיותבתיו

שורותשורותויושביןבתורהועוסקיןשיושביןהתינוקותאלוהרמוניםהנצומדרשותובתיכנסיותבתיד

בתורהועוסקיןשיושביןהתינוקותאלוהרמוניםהנצומדרשותובתיכנסיותבתיט

בתורה'שעוסקיתינוקותאלוהרמוניםהנצומדרשותובתיכנסיותבתימ

בתורהועוסקיןיושביןשהןהתינוקותאלוהרמוניםהנצומדרשותובתיכנסיותבתיא

בתורה'ועוסקייושביןשהן'התינוקואלו'הרמוניהנצו'מדרשוובתיכנסיותבתיר

ו

רמוניםכגרעיניד

ט

מ

א

ר

המלךנמצאים[בל](לפ)בשמלקטתשהיתהמלכיםלבתחייא'רתנישמתנינפשיידעתילאו

המלךנמצאבשלפיםמלקטתשהיתהמלכיםלבתמשלחייא'רתנישמתנינפשיידעתילאד

המלךנמצאבשבליםמלקטתשהיתהמלכיםלבתחייא'רתאנישמתנינפשיידעתילאט

עברבשבליםמלקטתשהיתהמלכיםלבתחייארביתנישמתנינפשיידעתילאמ

המלךנמצאבשלאפיםמלקטתשהיתהמלכיםלבתחייא'רתאנישמתנינפשיידעתילאא

ר

תמהותוהיובקרוניןעמווהושיבהנטלהאוהבושלבתושהיאוהכירעוברו

תמהותחברותיהוהיובקרוניןעמווהושיבהנטלהאוהבושלחבתושהיאוהכירעוברד

תמהותחברותיהוהיוהמלךעםבקרניןעמווהושיבהאוהבושלבתושהיאוהכירעוברט

תמהותחברותיהוהיוהמלךעםבקרוןעמווהושיבהאוהבושלבתושהיאוהכירהמלךמ

תמיהותחבירותיהוהיובקרוניןעמווהושיבהנטלהאוהבושלבתושהיאוהכירהעוברא

ר
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שאתםכשםלהןאמרההמלךעםבקרוניןיושבתוהיוםבשפליםמלקטתהיתהאתמולואומרותעליהו

שאתםכשםלהםאמרההמלךעםבקרוניןיושבתוהיוםבשלפיםמלקטתהיתהאתמלואומרותעליהד

שאתןכשםלהן'אמהמלךעםבקרניןוהיוםבשבליםמלקטתהייתאתמולואומרותעליהט

שאתםכשםלהםואמרההמלךעםבקרוןיושבתוהיוםבשבוליםמלקטתהייתאתמולואומרתמ

שאתםכשםלהםאמרההמלךעםבקרוניןיושבתוהיוםבשלאפיםמלקטתהייתהאתמאלעליהואומרותא

ר

כךשמתנינפשיידעתילאעצמהעלוקראתעצמיעלתמההאניכךעליות?ה?תמו

כךשמתנינפשיידעתילאעצמהעלוקראתעצמיעלתמההאניכךעליתמהותד

כךשמתנינפשיידעתילאעצמהעלוקראתהעצמיעלתמההאניכךעליתמהותט

שמתנינפשיידעתילאעליהוקראהעצמיעלתמהאניכךעליתמהותמ

כךשמתנינפשיידעתילאעצמהעלוקראתעצמיעלתמהאאניכךעליתמיהותא

ר

בניוכשנעשוהמצריםבעינימאוסיםוהיובנים[ל](ב)ובטיטמשועבדיםבמצריםישראלכשהיוו

בניוכשנעשו'המצריבעיניובזוייןמאוסיןוהיוולבניםבטיטמשועבדיןבמצריםישראלכשהיוד

בניוכשנעשוהמצריםבעיניובזויים'מאוסיוהיוולבניםבטיטמשועבדיםהיובמצריםישראלכשהיוט

בניוכשנעשוהמצרייםבעיניובזוייםמאוסיםוהיוולבניםבטיטמשעבדיםבמצריםישראלכשהיומ

בניוכשנעשוהמצרייםבעיניומאוסיםבזוייםישראלהיוובלבניםבטיטמשתעבדיםישראלכשהיוא

ר

הייתם'ואומתמהיםהעולםאומותוהיועולםכלעלסגניםונעשוונגאלוחוריןו

הייתםואומרותתמהותהעולםאומותוהיועולםבאיכלעלסגניםונעשוונגאלוחוריןד

הייתםאתמולואומרותתמהותהעולםאומותהיועולםבאיכלעלסגניםונעשוונגאלוחוריןט

הייתםאתמולואומרותמהותהעולםאומותוהיועולםבניכלעלסגניםונעשוונגאלוחוריןמ

היואתמאל'ואומריתמהיםהעולםאומותוהיובאכלעלסגניםונעשוונגאלוחוריןא

ר

ישראלוהיוהעולםכלעלוסגניםחוריןבנינעשיתםוהיוםולבניםבטיטעובדיןו

ישראלוהיוהעולםכלעלוסגניםחוריןבנינעשיתםוהיוםולבניםבטיטעובדיםד

וישראלעולםבאיכלעלסגניםואתםחוריןבנינעשתםואתמולולבניםבטיטעובדיןט

וישראלהעולםכלעלוסגניםחוריןבנינעשתםוהיוולבניםבטיט'עובדימ

ישראלוהיועולםבאיכלעלוסגניןחוריןנעשווהיוםובלבניםבטיטעובדיםא

ר
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עלוקראועצמנועלתמהיןאנוכךעלינותמהיןשאתםכשםלהם'אומו

עלוקראועצמנועלתמהיםאנוכךעלינותמהיםשאתםכשםלהם'אומריד

עלוקראנועצמינועלתמהיןאנוכךעלינותמהיןשאתםכשםאומריםט

עלוקראנועצמינועלתמהיןאנוכךעלינותמהיםשאתםכשםאומריםמ

עלוקראומכםיותרעצמינועלתמהיןואנועלינותמהיםאתםלהםאומריםא

ר

'הכתביוסףשמתנינפשיידעתילאא"ד'שמתנפשיידעתילאעצמןו

הכתובהצדיקביוסףשמתנינפשיידעתילאא"דשמתנינפשיידעתילאעצמןד

'הכתוביוסףשמתנינפשיידעתילאעצמנוט

הכתובביוסףידעתילאאחרדבר'וכוידעתילאעצמנומ

ביוסףא"הכמדשמתנינפשיידעתילאא"דשמתנינפשיידעתילאעצמןא

ר

וקראהארץעלהשליטהואויוסףוהיום'וכורגלובכבלענואתמולמדברו

וקראהארץעלהשליטהואויוסףוהיוםנפשובאהברזלרגלובכבלענואתמלמדברד

הארץעלהשליטהואויוסףוהיוםרגלובכבלענואתמולמדברט

וקראוהארץעלהשליטהואויוסףוהיוםרגלובכבלענואתמולמדברמ

וקראהשליטהואויוסףוהיוםרגלובכבלענוא

ר

שמתנינפשיידעתילאעצמועלו

א"דשמתנינפשיידעתילאעצמועלד

'וגוידעתילאט

המשנהבמרכבתאותווירכבד"ההנדבעמימרכבותשמתנינפשיידעתילאעצמועלמ

א"דשמתנינפשיידעתילאעצמועלא

ר

ו

דודויהיוהיוםשאולמפניבורחהיהאתמלבדודמדבר'הכתושמתנינפשיידעתילאד

ט

מ

דודויהיוהיוםשאולמפניבורחהיהאתמאלבדודמדברא

ר
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א"דו

שמתנינפשיידעתילאאחרדברשמתנינפשיידעתילאעצמועלוקראמלךד

א"דט

במרדכיאחרדברמ

א"דשמתנינפשיידעתילאעצמועלוקראהמלךא

ר

מלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכיוהיוםואפרשקוילבשאתמולבמרדכימדבר'הכתו

תכלתמלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכיוהיוםואפרשקוילבשאתמולבמרדכימדברהכתובד

'וגוהמלךמלפנייצאומרדכיוהיוםואפרשקוילבשאתמולבמרדכימדבר'הכתוט

וגומרמלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכיוהיוםואפרשקוילבשאתמולמדברהכתובמ

המלךמלפנייצאומרדכיוהיוםואפרשקוילבשאתמאלבמרדכימדברא

ר

א"ד'שמ'נפידעתילאעצמועלוקראו

שמתנינפשיידעתילאאחרדברשמתנינפשיידעתילאעצמועלוקראוגומרוחורד

א"ד'וגוידעתילאט

אחרדבר'וגוידעתילאעצמועלוקראמ

א"דשמתנינפשיידעתילאעצמועלוקראא

ר

ליכיאויבתיתשמחיאלהעולםלאומות'אומישראלכנסתישראלבכנסתמדבר'הכתו

ליאויבתיתשמחיאלהעולםלאומותאומרתישראלכנסתישראלבכנסתמדברהכתובד

ליאויבתיתשמחיאלה"לאאומרתישראלכנסתישראלבכנסתמדבר'הכתוט

ליאויבתיתשמחיאלהעולםלאומותאומרתישראלכנסתמדברהכתובישראלבכנסתמ

ליאויבתיתשמחיאלהעולםלאומותאומרתישראלכנסתישראלבכנסתמדברא

ר

לאורהוציאניה"הקבבחשךיושבתשהייתישבשעהקמתינפלתיו

לאורהוציאניהואברוךהקדושבחשךיושבתשהייתישבשעהקמתינפלתיכיד

לאוריוציאניאלהיבחשךיושבתשהייתישבשעהקמתינפלתיכיט

לאוריוציאניהואבחשךיושבת()שהייתישבשעהקמתינפלתיכימ

לאורההוציאניה"הקבבחשךיושבתשהייתיבשעהאלאקמתינפלתיכיא

ר
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ידעתילאעצמהעלוקראליאורי'ייבחשךאשבכי'שנו

ידעתילאעצמהעלוקראהליאורייבחשךאשבכישנאמרד

ידעתילאעצמןעלויקראוליאורי'יבחשךאשבכי'שנאט

ידעתילאזהפסוקעצמןעלקראוואזליאורי'יד"ההמ

ידעתילאעצמםעלוקראוליאורייבחשךאשבכי'שנאא

ר

שאלהשאולמלכאליה'אמלמלכאואתקבללמלכותהסלקדצפוריןחייטהיֹוְסַטהשמתנינפשיו

שאלהשאלמלכאליהאמרלמלכאואיתקבללמלכותאסלקדציפוריןחייטאיוסטאשמתנינפשיד

מהשאילמלכאל"אלמלכותאואתקבללמלכותאסליקדצפוריןחייטאיוסטא'וגוט

שאלהשאלמלכאלואמרלמלכותאואתקבללמלכותאסליקדצפוריחייטאיוסטא'וגומ

ואנאשאלהשאלמלכאליהאמרלמלכותאואתקבללמלכותאסלקדצפריןחייטאיוסטאשמתנינפשיא

ר

ליהיהבשלנווגלגלתמס[א]()הי'פידגבןדוכסותאהבליה'אמלךואתןו

ליהיהבדגבןדוכסותאהבליהאמרלךואתןד

ליהיהבדנכןדוכסותאליהבל"אלךאתןט

ליהיהבלגבןדוכסותאליהבליהאמרלךואתןמ

ליהיהבשלנוגולגולתמס'פידגבןדוכסוטאליהבליהאמרלךיהבא

ר

הואהואאמריןליהדחכימיןאיליןהווןמינחתאנחתדוכסותנסבכדמלכאו

הואהואאמריןליהדחכמיןאיליןהוומינחתנחתדוכסותאנסבכדמלכאד

הואהואאמריןדחכימיןאיליןהוומינחתאנחתדוכסותאנסבכדמלכאט

הואהואאמריןליהרחמאיןאליןהוודמלכאביתאמןונחיתדוכסותאנסבכדמ

הואהואאמריןליהדחמיןאיליןהוומינחתנחתדוכסוסתיהנסבכדמלכאא

ר

בשוקאעברהואכדוןחדלון'אמהואהואליתאמריןומנהוןו

בשוקאעברהואכדוןחדלוןאמרהואהואליתאמריןומנהוןד

בשוקאעברהואכדוןחדל"אהואהואליתאמריןומנהוןט

בשוקאיעיברכדיןנשברחדאמרהואהואליתאמריןומנהוןיוסטאמ

בשוקאעברכדוןחדל"אהואהואליתאמריןומנהוןא

ר
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ליתלאואיןהואעלהומחייטיתיבנהיגדהוהיתא[כ](ב)מסתולההואמסתכלוא[ה]()אןו

ליתלאואיןהואהואעלהומחייטנהיגדהוהמסטוביתהלההואמסתכלהואאןד

ליתלאוואיהואהואעלהומחייטנהיגדהוהמסטוביתאלההואמסתכלהואאיןט

ליתלאואיהואהואעליהומחייטנהיגדהוהמסטוביתאלההואמסתכלהואאיןמ

ליתלאואיןהואהואיעלהומחייטיתיבנהיגדהוהמסטוביתאלההואמסתכלהואאיןא

ר

עלהומחייטיתיבנהיגדהוה'מסטוביתלההואמסתכללההואמסתכלושריבשוקאעברהואהואו

עלהומחייטיתיבנהיגדהוהמסטוביתהלההואמיסתכלושריבשוקאעברהואד

עלומחייטיתיבנהיגדהוהמסתכלוהוהבשוקאעברהואהואט

עלהמחייטיתיבנהיגדהוהמסטוביתאבההואמסתכלוהוהבשוקאעברהואהואמ

עלהמחייטיתיבנהיגדהוהמסטוביתאלההואמסתכלושריבשוקאעברהואהואא

ר

יותרעליתמהואניעליתמהיןאתןליה'אמהואדהואוחכמוניהו

יותרעליתמהואנאעליתמהיןאתוןלוןאמרהואדהואוחכמוניהד

יתירעליתמהאנאעליתמהיןתון[אן](?ה? )לו'אמהואדהואוחכמוניהמסטוביתאההואט

יותרעליתמהאנאעליתמהוןאתוןלוןאמרהואדהואוחמומ

יותרעצמיעלתמהואנאעליתמהיןאתוןל"אהואדהואוחכמוניהא

ר

נדיבמהלךהוהעמיעמינדבשמתנינפשיידעתילאעלוי(ל)וקרוןמנכוןו

נדיבמהלךהוהעמיעמינדיב'וגומשמתנינפשיידעתילאעליוקרוןמנכוןד

נדיבל?זי?אהוהעמיהנדיבעמי'וגונפשיידעתילאעילויוקרוןמנכוןט

נדיבאזילהוהעמינדיבעמי'וגושמתנינפשיידעתיולאעלויהוקרוןמנכון(ונכון)מ

נדיבמהלךהוהעמינדיבעמישמתנינפשיידעתילאעלויוקרוןמנכוןא

ר

העולמיםחיו

העולמיםחיד

העולמיםחיט

העולמיםחימ

העולמיםחיא

ר
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