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פפאברחנינא'רנאמרהאיכןפיהומנשיקותישקניו

פפאברחנינארבינאמרהאיכןפיהומנשיקותישקניד 

פפאבריוחנן'רזופרשהנאמרההיכןמייןדודיךטוביםכיפיהומנשיקותישקניק

פפאברחיננא'רנאמרהאיכןפיהומנשיקותישקניט

פפאברחנינארבינאמרההיכןפיהומנשיקותישקנימ

פפאבריוחנן'רנאמרההיכןפיהומנשיקותישקניא

פא[פ]()בריוחנן'ר'נאמהיכןפיהומנשיקותישקניר

פפא ' ברחננא ' רנאמרה והיכן פיהו ' מנשקוישקני פ

פפאברחיננב'רנאמרוהיכןש

פרעהברכבילסוסתיא"המדנאמרהבים'אמו

פרעהברכבילסוסתיא"המדנאמרהבים'אמד 

פרעהברכבילסוסתי'כתידהאנאמרהבים'אמק

פרעהברכבילסוסתיא"כדנאמרהבים'אמט

פרעהברכבילסוסתיאמרדאתכמהנאמרהביםאמרמ

פרעהברכבילסוסתינאמרהביםאמרא

עה?ר?פברכבילסוסתידאמרמההאנאמרהבים'אמר

' ברלסוסתי נאמרה בים ' אמפ

נוגניםאחרשריםקדמוהשיריםשירנאמרהביםאמרש

השיריםשיר'שננאמרהבסיני'אמסימון'בריודה'רו

שירהשיריםשיר'שנאמנאמרהבסיניאמרסימוןרביבריודא'רד 

השיריםשיר'שננאמרהבסיני'אמסימוןבריהודה'רק

השיריםשירנאמרהבסיני'אמסימון'רט

השיריםשירנאמרהבסיניאמרסימוןבריהודארבימ

שירשאמרוהשיריםשיר'שנאנאמרהבסיניאמרסימון'בריודה'ררעיתידמיתיךא

שיר'השירישיר'שנ'נאמרבסיני'אמסימון'בריוהדה'ררעיתידימיתיךר

שיר השירים שיר ' נאמרבסיני ' אומסימון ' בריהודה פ

השיריםשירנאמרבסיניאמרסימון'בריודן'רש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א א, פסוק ב, פרק א

תושיהלישריםיצפוןא"המדבסיניישריםשאמרושירו

אותושאמרושירהשריםד 

תושיהלישריםיצפון'שנבסיניאותהשאמרוק

תושיהלישריםיצפוןא"כדבסיניישריםשאמרוט

תושיהלישריםיצפוןאמרדאתכמהבסיניישריםשאמרומ

תושיהלישריםיצפוןא"כמדבסיניישריםאותהשאמרוהשיריםא

תושיהלישריםיצפוןהכתובא"הדבסיניישריםשאמרוה'הישריר

' וגתושיה ' לישרייצפון ' אמדאת כמה הא בסיני ישרים אותה שאמרו השיר השירים פ

תושיהלישריםיצפוןשנאמרש

השורריםהשריםאותושאמרושירהשיריםשירנאמרהבים'אמיצחק'רו

השורריםהשריםד 

השורריםהשיריםאותהשאמרו'השירישיר'שנרה<..>נאבים'אמיצחק'רק

השורריםשאמרושירהשיריםשירנאמרהבים'אמיצחק'רט

המשורריםשאמרוהשיריםשירנאמרהביםאמריצחקרבימ

השורריםהשריםאותהשאמרושירהשיריםשרנאמרהביםאמריצחק'רא

'השוררי'הישריאותהשאמרושירהשיריםשיר'נאמבים'אמיצחק'רר

על שרים אותה שאמרו השירים שיר נאמרה בים יצחק (יינ)'רפ

ש

נתן'רמשוםתנינוגניםאחרשריםקדמוא"המדו

נתןר"במשהתנינוגניםאחרשריםקדמו'שנאמד 

ינתןר"משני<..>נוגניםאחרשריםקדמו'שנק

נתן'רתנינוגניםאחרשריםקדמוא"כדט

נתןרביתאנינוגניםאחרשריםקדמואמרדאתכמהמ

נתן'רמשום'רתנינוגניםאחרשריםקדמוא"כמדא

נתן'רמשוםתנינגניםאחר'שריקדמו'הכתוא"המדר

נתן ' רבשם תני נוגנים אחר שרים קדמו ' אמדאת מה היך הים פ

נתן'רבשםתניש

גמליאלרבןשלושהשלוםלמלךלשלמהאשרהשיריםשיר'שנאמרהגדולתובכבודה"הקבו

גמליאלרבןשלושהשלוםלמלךלשלמהאשרהשיריםשיר'שנאמאמרהגדולתובכבודה"הקבד 

גמלאלרבןשלושהשלוםלמלךלשלמהאשרהשיריםשיר'שנאמרהגדולתו()בכבוד ה"הבק

ג"רשלושהשלוםלמלךלשלמהאשרהשיריםשיראמרוהגדולתובכבודה"הבט

גמליאלרבןשלושהשלוםלמלךלשלמהאשרהשיריםשיראמרוהגדולתובכבודמ

גמליאלרבןשלושהשלוםלמלךלשלמהאשרהשיריםשיר'שנאאמרהגדולתובכבודה"הבא

גמליאלרבןשלושהשלוםלמלך'לשלמאשר'השירישיר'שנ[ה](?ך/ן?)אמרגדולתובכבודה"הקבר

גמליאל רבן שלו שהשלום למלך שיר השירים שיר ' אמ' הקפ

ג"רשלושהשלוםלמילשלמהאשרהשיריםשיר'שנאאמרוה"הבש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א א, פסוק ב, פרק א

שלשריםשאמרוהושירהשריםשירהשיריםשיראמרוהוהשרתמלאכי'אומו

שלשריםשאמרוהושירהשיריםשיראמרוהוהשרתמלאכי'אומד 

שלהשירים'שאמהשיריםשיראמרוההם'השמלאכי'אומק

שלשריםשאמרוהושירהשיריםשיראמרוהה"מ'אומט

שלהשריםשאמרושירהשיריםשיראמרוההשרתלאכי[מ](?א?)אומרמ

שריםשאמרושירהשיריםשיראמרוההםהשרתמלאכיאומרא

שלׂשריםשאמרוה'השירישיר'שנאמרוההשרתמלאכי'אומר

של שרים אותה שאמרו שיר השירים שיר ' אמהשרת מלאכי פ

שלשריםאותושאמרושיראמרוהוהשרתמלאכיאומרש

מועדבאהל'אוממאיר'רפיהוקות[י]מנשישקני'שננאמרהבסיני'אמיוחנן'רמעלהו

מועדבאהלאומרמאיר'רפיהו'מנשיקוישקני'שנאנאמרהבסיני'אמיוחנן'רמעלהד 

מועדבאוהל'אוממאיר'רפיהומנשיקותישקיני'שננאמרהבסיניאמריוחנן'רמעלהק

מועדבאהל'אוממאיר'רפיהומנשיקותישקני'שנאנאמרהבסיני'אמיוחנן'רמעלהט

מועדבאהלאומרמאיררביפיהומנשיקותישקנישנאמרנאמרהבסיניאמריוחנןרבימעלהמ

מעדבאהלאמרמאיר'רפיהומנשיקותישקני'שנאנאמרבסיניאמריוחנן'רשלמעלהא

מועדבאהל'אוממאיר'רפ"מנישקני'שנ'נאמבסיני'אמיוחנן'רמעלהר

מועד באהל ' אממאיר ' רישקני נאמרה בסיני ' אמיוחנן ' רמעלה פ

מעלהש

קריאהדאמןלהומיתינאמרהו

קרייאהדאמןלהומייתינאמרהד 

'שנקראדיןמהמאיר'רלהומייתינאמרהק

קראהדאמןלהומייתינאמרהט

קראהדאלהתיןומייתינאמרהמ

קראמההןמאיר'רלהומייתינאמרהא

קראמהדיןמאיר'רלהומייתי'נאמר

קרייה מהדין לה מייתי  (ישקנינאמרה בסיני )' אמ' יוחנ'ר' נאמפ

בצפוןהנשחטתהעולהזוצפוןעוריתימןובואיצפוןעוריו

בצפוןהנשחטתהעולהזוצפוןעוריתימןובואיצפוןעוריד 

בצפוןהנשחטתהעולהזו'צפועוריתימןובאיצפוןעוריק

בצפוןהנשחטתהעולהזוצפוןעוריט

בצפוןהנשחטתהעולהזוצפוןעורימ

תימןובואיצפוןעוריא

בצפוןת[ט](ת)שנשחעולםזוצפוןעוריתימןובואיצפוןעוריר

בצפון שנשחטת עולה זו צפון עורי ' וגבשמיו יזלו גני הפחי תמן ובאי צפון עורי פ
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בשמיויזלומועדאהלזהגניהפיחיבדרוםשנשחטיןשלמיםאלותימןובואיו

בשמיויזלומועדאהלזהגניהפיחיבדרוםשנשחטיןשלמיםאלותימןובאיד 

בשמיויזלומועדאוהלזהבשמיויזלוגניהפחיבדרום'שנשחטישלמיםאלותימןובאיק

בשמיויזלומעדאהלזהגניהפיחיבדרוםהנשחטיןשלמיםאלותימןובואיט

בשמיויזלומועדאהלזהגניהפיחיבדרוםהנשחטיםהשלמיםאלותימןובאימ

בשמיויזלומעדאהלזהגניהפיחיבדרוםשנשחטושלמיםאלוא

בשמיויזלומועדאהלזהגניהפיחיבדרום'שנשחטי'שלמיאלותימןובואיר

בשמיו יזלו מועד אהל זה גני הפיחי בדרום שנשחטים ' שלמיאילו תימן ובאי פ

'אמרבניןהקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזולגנודודייבאהסמיםקטרתזוו

אמריןרבניןהקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזולגנודודייבאהסמיםקטרתזהד 

הקרבנותאלומגדיופריויאכלשכינהזהלגנודודייבא'הסמיקטורתזהק

אמריורבנןהקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזולגנודודייבאהסמיםקטורתזהט

אמרירבנןהקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזולגנודודייבאהסמיםקטרתזהמ

אמריןרבניןהקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזולגנודודייבאהסמיםקטרתזהא

הקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזהלגנודודייבאמים?ס?הקטרתזהר

אמרי ורבנן הקרבנות אילו מגדיו פרי ויאכל שכינה זו לגנו דודי יבא קטרת זו פ

צפוןעוריקראמאיאינוןאףרבניןלהומיתון'נאמרהעולמיםבביתו

צפוןעוריקראמהאיאינוןאףרבניןלהומייתוןהעולמיםבביתד 

ק

נאמרהעולמיםבביתט

צפוןעוריקראמהאיהכאאוףלהומייתיעולמיםבביתמ

צפוןעוריקראמהדיןאינוןאףרבנןלהומייתוהעולמיםבביתא

ר

תימן ובאי צפון עורי קרייה מהדין לה מייתין רבנן ' נאמעולמים בבית פ

הפיחיבדרוםהנשחטיןהשלמיםאלותימןובואיבצפוןהנשחטתהעולהזוו

הפיחיבדרוםהנשחטיםהשלמיםתימןובאיבצפוןהנשחטתהעולהזוד 

ק

ט

הפיחיבדרוםהנשחטיםהשלמיםאלותימןובאיבצפוןהנשחטתהעולהזומ

'וגא

ר

הפיחי בדרום בצפון שנשחטין שלמים אילו תימן בצפון שנשחט עולה זו צפון עורי 'וגפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א א, פסוק ב, פרק א

ויאכלהשכינהזודודייבאהסמיםקטרתזהבשמיויזלוהעולמיםביתזהגניו

ויאכלהשכינהזודודייבאהסמיםקטרתזהבשמיויזלוהעולמיםביתזהגניד 

ק

ט

ויאכלהשכינהזודודייבאהסמיםקטרתזובשמיויזלועולמיםביתזוגנימ

ויאכלא

ר

ויאכל שכינה זו לגנו דודי יבא קטרת זו בשמיו יזלו עולמים בית זה גני פ

אחא'ר'אמנאמרההעולמיםבביתכולהחוריכולהוןורבניןהקרבנותאלומגדיופריו

אחאר"אנאמרההעולמיםבביתכולהחוריכלהוןאמריןורבניןהקרבנותאלומגדיופריד 

אחאר"אנאמרהעולמיםבביתכולהחזריכולהון'אמריורבנןק

אחאר"אט

אחארביאמרנאמרהעולמיםבביתכלהאוריכלהוןאמריורבנןהקרבנותאלומגדיופרימ

חייאר"אנאמרהעולמיםבביתכולהחוריכולהוןאמריורבניןהקרבנותאלומגדיופריא

ר

אחא ר"אנאמרה עולמים בבית שלם ' אמורבנן הקרבנות אילו  [ו](ם)מגדיפרי פ

חנינא'דרדעתיהעלמשהכלותביוםלויהיפתחיןיתהוןעבדיןורבניןודבתריהאפריוןו

חנינא'דרדעתיהעלמשהכלותביוםלויהיפתחיםיתהוןעבדיןורבניןודבתריהאפריוןד 

חנינאדרבדעתיהעלמשהכלותביוםלויהין[י](ו)פתחיתהוןעבדינןורבנןודבתריהאפריוןק

חנינא'דר'דעתיעלמשהכלתביוםלויהיפתחיןרבנןלהועבדיןודבתריהאפריוןט

חנינאדרבידעתיהעלמשהביום [1]כלות [2]לויהיפתחיןיתהוןעבדיורבנןודבתריהאפריוןמ

חנינא'דרדעתיהעלמשהכלותביוםלויהיפתחיןיתהוןעבדיןרבנן[ו]ודברתיהאפריוןא

ר

חנינא 'דרדעתיה על משה כלות ביום ויהי פתיחא לה עבדין ורבנן אפיריון פ

ועלהרבה'שירולפניוונאמרהקדשרוחעלינוישרינאמרהבים'דאמפפאברו

ועלהרבהשירותלפניו'ונאמהקדשרוחעלינוישרינאמרהבים'דאמפפאברד 

ועלהרבהשירותלפניוונאמרהקדשרוחעליוושרהנאמרהבים'דאמפפאברק

ועלהרבהשירותלפניוונאמרהקדשרוחעלינוישרה'נאמרבים'דאמפפאברט

ועלהרבהשירותלפניוונאמרהקדשרוחעליוישרהנאמרהביםדאמרפפאברמ

ועלהרבהשירותלפניוונאמרהקדשרוחעלינוישרהנאמרהביםפפאברא

ר

על שיר לפניו ונאמר הקדש רוח עלינו ישרה נאמרה בים ' אמדהוא פפא ' ברפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב-א, פסוק ב, פרק א

'דרדעתיהעללבניושנשקמנשיקותלנויתןאמרוהוהשרתמלאכי'דאמגמליאלדרבןדעתיהו

'דרדעתיהעללבניושנשקמנשיקותלנויתןאמרוהוהשרתמלאכי'דאמגמליאלדרבןדעתיהד 

דרבןדעתיהעללבניו[ק](ת)שנשימנשיקותלנויתןאמרוה'השמלאכי'דאמג"דרדעתיהק

'דרדעתיהעללבנושנשקמנשיקותלנויתןאמרוהוה"מ'דאמיוחנן'דרדעתיהט

דרבידעתיהעללבנושנשקמנשיקותלנויתןאמרוההשרתמלאכידאמרגמליאלדרבןדעתיהמ

'דרדעתיהועללבניושנשקמנשיקותלנויתןאמרוההשרתמלאכידאמרגמליאלדרבןדעתיהא

ר

' דרדעתיה על לבניו שנתן מה לנו יתן אמרוה השרת מלאכי ' דאגמליאל דרבן דעתיה פ

יוחנן'דרדעתיהעלקרבנותינוויקבלהאשלנויורידנאמרהמועדבאהל'דאממאירו

יוחנן'דרדעתיהעלקרבנותיוויקבלהאשלנויורידנאמרהמועדבאהל'דאממאירד 

יוחנן'דרדעתיהעלבנותיו[קר](הק)ויקבלהאשלנויורדנאמרהמועדבאוהל'דאמ'גמק

יונתן'דרדעתיהעלקרבנותינוויקבלהאשלנויורידנאמרהמועדבאהל'דאממאירט

יוחנןדרבידעתיהעלקרבנותינוויקבלהאשלנויורידנאמרהמועדבאהלדאמרמאירמ

יוחנן'דרדעתיהועלקרבנותיוויקבלהאשלנויורידנאמרהמעדבאהלדאמרמאירא

ר

' יוח' דרדעתיה על קרבנותיו ויקבל אש לי יוריד נאמר מועד באהל ' אמדהוא מאיר פ

פיהומנשיקותישקניד"ההפיהומתוך'נשיקולנויוציאנאמרהבסיני'דאמו

פיהומנשיקותישקניד"ההפיהומתוךנשיקותלנויוציאנאמרהבסינידאמרד 

ישקיניפיהומנשיקותישקיניד"ההפיומתוךנשיקותלייוצאנאמרהבסני'דאמק

פיהומנשיקותישקניד"ההפיומתוךנשיקותלנויוציאנאמרהבסיני'דאמט

פיהומנשיקותישקניד"ההפיהומתוךנשיקותלנויוציאנאמרהבסינידאמרמ

פיהומנשיקותישקניד"ההפיו'נשיקולנויוציאנאמרהבסינידאמרא

ר

מנשיקותישקני פיו מתוך נשיקות לי יוציא נאמרה בסיני ' אמוהוא פ

ה"הקבמלפניהדיבורמוציאהיהמלאךיוחנןר"אמפיהומנשיקותישקניא"דו

ה"הקבמלפניהדיבורמוציאהיהמלאךיוחנןר"אפיהומנשיקותישקניא"דד 

ה"הבמפיהדיבורא?צ?מוהיהמלאךיוחנןר"אא"דק

ה"הבמפיהדיבורמוציאהיהמלאךיוחנןר"אפיהומנשיקותישקניא"דט

ברוך   הואהקדושמלפניהדבורמוציאהיהמלאךיוחנןרביאמרפיהומנשיקותישקניאחרדברמ

ה"הקבמלפניהדבורמוציאהיהמלאךיוחנןר"אפיהומנשיקותישקניא"דא

ה"הבמלפניהדבורמוציאהיהמלאךיוחנן'ר'אמפ"מנישקניא"דר

לפנייוצאהיהמלאך'יוחנר"אפ

...?>?ר?הדבו<?...?>1ג

לפנייוצאאחדמלאךיוחנן'ר'אממנשיקותישקניאחרדברש
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אתמקבללו'ואוממישראלואחדאחדכלעלומחזירוודיבורדיבורכלעלו

אתמקבללוואומרמישראלואחדאחדכלעלומחזירוודיבורדיבורכלעלד 

אתהמקביללו'ואממישראל[חד..]אחדכלעלומחזירוודיבורדיבורכלעלק

אתהמקבללו'ואוממישראלאחדכלעלומחזירוודבורדבורכלעלט

אתהמקבללוואומרמישראלואחדאחדכלעלומחזירוודבורדבורכלעלמ

מקבלואומרמישראלואחדאחדכלעלומחזירוודבורדבורכלעלא

אתמקבללוואומרמישראלואחדאחדכלעלומחזירוודבורדבורכלעלר

אתמקבללו'ואומ'מישרואחדאחדעלומחזירודיבורדיבורכלפ

אתהמקבלואומר<...>ואחד?אחד?ל<...>[מחזרהיה]<?...1ג

מקבללוואומרמישראלואחדאחדכלעלומחזרודבורדבורכלש

וכךכךבוישדיניםוכךכךהזההדבראתעליךו

וכךכךבוישדיניןוכךכךהזההדיבוראתעליךד 

וכךוכךבוישדיניןוכךכךהזההדיבוראתעליךק

וכךכךבוישדיניןוכךכךהזההדבראתעליךט

וכךכךוחמוריןקליןוכךכךבוישדיניןוכךכךהזההדברעליךמ

וכךכךבוישמניןוכךכךהזההדבראתעליךא

וכךכךבוישדיניןוכךכךהזההדבראתעליךר

הזההדבראתעליךפ

וכךכךבו?ישדינין?וכךכךהזההדבראתעליך1ג

הזההדבראתעליךש

וכךבוישמצותוכךוכךגזרותוכךכךבוישעונשיםו

וכךמצותוכךבוישגזרותוכךכךבוישעונשיןד 

וכךוכךבוישמצותוכךוכךבוישגזירותוכךוכךבוישאזהרותק

וכךכךמצותוכךכךגזירותוכךכךבוישעונשיןט

מצותוכךכךגזירותוכךכךבוישעונשיםמ

מצותוכךכךבוישגזירותוכךכךבוישעונשיןא

וכךוכךבוישרות[י]ז(י)גוכךוכךבוישעונשיןר

וכךכךבוישמצותוכךכךפ

וכךוכךבוישגזירותוכךכךבוישעונשין1ג

וכךכךבוישמצותוכךכךש

בוישוחמוריםקליםו

בוישוחמוריםקליםד 

בויש'וחמוריים[ל]()קק

וחמוריןקליןט

מ

בוישוחמוריםקליםא

'וחמוריקליםר

בוישעונשיןוכךכךבויששוותגזירתוכךכךבוישוחמוריןקליןפ

בוישוחמוריןקלין1ג

בוישעונשיםוכךוכךבויששוותגזירותוכךכךבוישוחמוריםקליםש
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'ואומוחוזרהןישראללו'אומוהיובויששכרמתןוכךכךו

'ואומוחוזרהןישראללואומרוהיהבויששכרמתןוכךכךד 

'ואומוחוזרהםישראללו'אמוהיהבויששכריםמתןוכךוכךק

'ואומוחוזרהןהישראללו'אומוהיהבויששכרמתןוכךכךט

ואומרוחוזרכןהישראללואומרוהיהבויששכרמתןוכךכךמ

ואומרחוזרוהיההםישראללואומריןוהיובויששכרמתןוכךא

'ואומחוזרוהמלאךהןלואומרהישראלוהיהבויששכרמתןוכךר

'ואומוחוזרהן'ואומבויששכרוכךכךפ

ואומרחוזרוהיההןהישראללואומרוהיהבויששכרמתןוכך[כך]1ג

ואומרוחוזרהןלוואומרבויששכרוכךוכךש

מידהןהןלו'אומוהואה"הקבשלאלהותואתמקבללוו

מידוהןהןלואומרוהואה"הקבשלאלהותואתמקבללוד 

מידהןלו'אומוהואה"הבשלאלהותואתהמקבללוק

הןלו'ואומה"שלהבאלהותועליךאתהמקבללוט

הןלוואומרהואברוךהקדוששלאלהותועליךאתמקבללומ

מידלוואומרה"הבשלאלהותואתהמקבללוא

מידהןלו'ואומה"הבשלאלהותואתהמקבלר

מידהןהןלו'ואומ'הקשלאלוהותועליךאתמקבללופ

מידהןלו<.>אומוהואה"הקבשלאלהותואתקבל?מ?<...>ל1ג

מידוהןהןלוואומרה"הבשלאלדותועליךאתהמקבללוש

לדעתהראיתאתהד"ההפיועלנושקוהיהו

לדעתהראיתאתהד"ההפיועלנושקוהיהד 

'וכולדעתהראתאתהד"ההפיועלנושקוהיהק

ט

מ

האלהיםהואייכילדעתהראיתאתהד"ההפיועלנושקוהואא

'האלהיהואייכילדעתהראיתאתהד"ההפיועלנושקור

'וגהאלהיםהואי'יכילדעתהראתאתהד"ההפיואלנשקופ

מלבדועודאיןהאלהיםהואי'יכילדעתהראיתאתהד"ההראשועלנושקו1ג

פיועלנושקוהואש

מישראלואחדאחדכלעלמחזירהיהעצמוהדיבוראמריורבניןשליחידיעלו

מישראלואחדאחדכלעלמחזירהיהעצמוהדיבוראמריןורבניןשליחידיעלד 

'וא'אעלמחזירהיהעצמוהדיבור'אמריורבנןשליחי"עק

ט

מ

מישראלואחדאחדכלעלמחזירהיהעצמוהדבוראמריןורבניןשליחידיעלא

מישראלואחדאחדכלעלמחזירהיהעצמוהדבור'אמריורבנן[ח](ה)שליי"ער

ואחדאחדכלאחדעלמחזירהיהעצמו'הדיבואמריןורבנןשליחידיעלפ

מישראלואחדאחדכלעלמחזירהיהעצמוהדבוראמריורבנןשליחידיעל1ג

8



29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב, פסוק ב, פרק א

וכךכךביישמצותוכךכךעליךאתמקבלנילו'ואומו

וכךכךביישמצותוכךכךעליךאתמקבלנילו'ואומד 

וכךוכךביישמצותוכךוכךעליךקבלתנילו'ואומק

ט

מ

'וכולוואומרא

וכךכךבוישמצותוכךכךעליךאתהמקבללוואֹמרר

בוישמצותוכךכךהזההדבריםאתעליךאתמקבללו'ואמפ

וכךכךביישמצותוכךכךעליךאתהמקבללוואומר1ג

ים[ש](ע)עונוכךכךדיניםו

מצותוכךגזרותוכךכךביישעונשיןוכךביישדיניןד 

ביישגזירותוכךוכךביישדיניןק

ט

מ

א

גזירותוכךכך'עונשיוכךכךדיניןר

פ

ביישגזירותוכךכךביישדינין1ג

וחמוריםקליםוכךכךו

ביישוחמוריםקליןוכךד 

ק

ט

מ

א

בוישוחמוריןקליןוכךכךר

עונשיןוכךכךבויששוותגזירותוכךכךבוישוחמוריןקליןוכךכךפ

חמוריןוכךכךביישחמוריןוכךכךביישקליםוכךכך1ג

והואבייששכרמתןוכךכךו

והואבייששכרמתןוכךכךד 

והואבייש'מורי[ח]ו'קליוכךוכךבייששכרוכךוכךק

ט

מ

א

והואבויששכרמתןוכךכךר

בויששכרמתןוכךכךבוישפ

והואבייששכרמתןוכךכךבייש1ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב, פסוק ב, פרק א

ה"הקבשלאלהותועליךאתמקבללו'ואומהדיבורוחוזרהן'אומו

והןהןאומרד 

'מקושלאלהותואתאתהמקבללוהדיבור'ואומוחוזירהן'אומק

ט

מ

א

ה"הבשלאלהותועליךאתהמקבללו'ואומהדבורוחוזרהןלואמרר

'הקשלאלהותועליךאתמקבללו'ואומוחוזרהןלוואומרפ

...>הל<.>אלהותועליך<.....?>ת?א'ואומהדיבורוחוזר?ן<?..>?לו?'אומ1ג

הןהןלו'אומו

ד 

הןליה'אמק

ט

מ

ייכילדעתהראיתאתהד"ההפיועלנושקוהואמידא

הןלו'ואומר

הןלו'אומפ

הןלומר<..1ג

ו

ד 

ק

ט

מ

'וא'אכלעלמחזירהיהעצמוהדבוראמריןורבניןשליחידיעלהאלהיםהואא

ר

פ

1ג

שללארקולאוןפיועלנושקוהדיבורהיהמידו

בןלאדקולאוןפיועלנושקוהדיבורמידד 

פיועלנשקוהדיבורמידק

פיועלנושקוהדיבורהיהומידט

פיועלנושקוהדבורהיהמ

בןלאורקולואןפיועלנושקוהדבורמיד'וכועליךתקבללוואומרמישראלא

בןלארקולואןפיועלנושקוהדבורמידר

פיועלנושקוהיהמידפ

...>'רלאפיועל<.....>הדמיד1ג
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שראודבריםעיניךראואשרהדבריםאת?כח?תשפןד"הההתורהולימדוהדסהו

שראודבריםעיניךראואשרהדבריםאתתשכחפןד"הההתורהולמדוהדיסהד 

שראו'דבריעיניךראואשר'הדבריאתתשכחפןד"ההק

שראודבריםעיניךראואשרהדבריםאתתשכחפןד"הההתורהולומדוט

שראודבריםעיניךראואשרהדבריםאתתשכחפןד"הההתורהולמדומ

עיניךראואשרהדבריםאתתשכחפןד"הההתורהאתולמדוהרסהא

שראו'דבריעיניךראואשר'הדבריאתתשכחפןד"הההתורהולמדוהדסהר

עיניךראואתהדבריםאת(ר)תשכחפןפ

1ג

שמעודברותשניהדבריםאתתשכחפןא"דעמךמדברהדיבורהיהאיךעיניךו

שמעודבוריםשניהדבריםאתתשכחפןא"דעמךמדברהדבורהיהאיךעיניךד 

שמעודברות'בהדבריםאתתשכחפןא"דעמךמדברהדיבורהיהאיךעיניךק

שמעודברות'בהדבריםאתתשכחפןא"דעמךמדברהדבורהיהאיךעיניךט

שמעודברותשניהדבריםאתתשכחפןאחרדברעמךמדברהדבורהיהאיךעיניךמ

שמעודברותשניא

עיניךר

שמעושמדברותהדבריםעלפ

1ג

יהושע'רה"הקבמפיישראלו

יהושע'רה"הקבמפיישראלד 

ל"ריבה"הבמפיישראלק

ל"ריבה"הבמפיישראלט

יהושערביהואברוךהקדושמפיישראלמ

יהושע'רה"הקבמפיישראלא

ר

יהושע'רהגבורהמפי'ישרשמעולךיהיהלאאנכי'הקמפי'ישרפ

1ג

דבר'כתהדברותכלאחרדרבנין'טעמ'אמלויבןו

דבר'כתהדברותכלאחרדרבניןטעמון'אמלויבןד 

דברישראלאמרוהדברותכלאחר'אמדרבנןטעמיהק

דבר'כתיהדברותכלאחרדרבנין'טעמ'אמט

דברכתיבהדברותכלאחרדרבנןטעמאלויבןמ

דבר'כתיהדברותכלאחרדרבנןטעמיה'אומלויבןא

ר

דבראתכתיבהדברותכלאחרורבנןבטעמיהון'אמלוי'רבשםפ

1ג
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ומאוחרמוקדםשאיןפליגלויבןיהושע'רלהעבדמהונשמעהעמנואתהו

ומאוחרמוקדםשאיןפליגלויבןיהושע'רלהעבדמהונשמעהעמנואתהד 

ומאוחרמוקדםשאיןפלגל"ריבליהעבדמהונשמעהעמנואתהק

ומאוחרמוקדםשאיןמפליגל"ריבלהעבידמאיונשמעהעמנואתהט

ומאוחרמוקדםשאיןמפליגלויבןיהושערביליהעבידמהונשמעהעמנואתהמ

ומאוחרמוקדםשאיןפליגלויבןיהושע'רליהעבידמהונשמעהעמנואתהא

ר

ומאוחרמוקדםשאיןאלאפלגלויבןיהושע'רליהעבדמהונשמעהעמנואתהפ

1ג

ושלשהשניםלאחראלאונשמעהעמנואתהדברמדבראינואובתורהו

ושלשהשניםלאחראלאונשמעהעמנואתהדברמדבראינואובתורהד 

'וג'בלאחרונשמעהעמנואתהדברבר?מד?אינואובתורהק

'וג'בלאחראלאונשמעהעמנואתהדברמדבראינואובתורהט

שניאושלשהלאחראלאונשמעהעמנואתהדברמדבראינואובתורהמ

ושלשהשניםלאחראלאונשמעהעמנואתהדברמדבראינואובתורהא

ר

אושלשהאושניםלאחדאלאונשמעהעמנואתהדבראואינםאובתורהפ

1ג

'רבשםסימון'בריהודה'ורעזריה'רדברותו

'רבשםסימון'בריהודה'ורעזריה'רדברותד 

ל"בשריב'יהו'ורעזריה'רדברותק

ר"בשסימון'בריהודה'ורעזריה'רדברותט

רביבשםסימוןבריהודאורביאלעזררבידברותמ

'רבשםסימון'בריהודה'ורעזריא'רדברותא

ר

'רבשםסימון(ב)'רסימון'בריהודה'ורנחמיה'ורעזריה'רדברותשלשהפ

1ג

כלמשהלנוצוהתורה'כת'אמשיטתיהתפישלויבןיהושעו

כלמשהלנוצוהתורהכתיב'אמשיטתיהתפישולויבןיהושעד 

כלמורשהמשהלנוצוהתורה'אמיה<..>שטתפוסק

כלמשהלנוצוהתורה'כתי'אמשטתיהתפישל"ביהושעט

כלמשהלנוצוהתורהכתיבאמרשטתיהתפישלויבןיהושעמ

כלמשהלנוצוהבתורהכתיבאמרשיטתיהתפשלויבןיהושעא

ר

כליעקבקהילתמורשהמשהלנוצוהתורהכתיב'אמשיטתיהתפסלויבןיהושעפ

1ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב, פסוק ב, פרק א

עולהבגימיטריאתורההוימצותעשרהושלשמאותששכולההתורהו

עולהתורהבגימטריאהוימצותעשרהושלשמאותוששכלההתורהד 

עולה'בגימתורה'אומהוימצותג"תריכולההתורהק

'בגימטריהוימצותג"תריכלההתורהט

עולהתורהג"תרי'בגימטהוימצותג"תריכלההתורהמ

עולה(בגמ)תורההרימצותג"תריכלההתורהא

ר

עולהתורהמנייןמצותעשרהושלשמאותששכולההתורהפ

1ג

לךיהיהולאאנכיברםמשהעמנודברמצותעשרהואחתמאותששבמניןו

לךיהיהולאאנכיברםמשהעמנודברמצותעשרהואחתמאותששד 

לךיהיהולאאנכיאבלמשהעמנודברתראיק

לךיהיהולאאנכיברםמשהעמנואתהדברמצותא"תריט

לךיהיהולאאנכיאבלמשהעמנואתהדברא"תרימ

לךיהיהולאאנכיברםמשהעמנודברא"תריא

ר

לךיהיהלאאנכיברםמשהעמנודברמצותעשרהואחתמאותששפ

...>אנכי?ברםשה<?..1ג

הויה"הקבמפיאלאמשהמפישמענולאו

הויה"הבמפיאלאמשהמפישמענולאד 

'אומהויהגבורהמפיאלאמשהמפישמענולאק

ד"ההה"הבמפיאלאמשהמפישמענולאט

הויהואברוךהקדושמפיאלאמשהמפישמענולאמ

הויה"הבמפיאלאמשהי(נ)מפשמענולאא

ר

משהעמנודברולאפ

..>ההגבורה?י?פ<..>?אלאמשה?מפי?ם<?..1ג

יוחאיבןשמעון'רה"הקבמפייוצאהדיבורהיהיצד?כ?ופיהומנשיקותישקניו

יוחאיבןשמעון'רה"הקבמפייוצאהדיבורהיהוכיצדפיהומנשיקותישקניד 

י"רשבה"הבמלפנייוצאהדיבורהיהוכי צדפיהומנשיקותישקיניק

י"רשבה"הבמפייוצאהדיבורהיהוכיצדפיהומנשיקותישקניט

יוחאיבןשמעוןרביהואברוךהקדושמפייוצאהדבורהיהוכיצדפיהומנשיקותישקנימ

יאחיבןשמעון'רה"הבמפייוצאהדבורהיהוכיצדפיהומנשיקותישקניא

ר

יוחיבןשמעון'ר'הקמפידיבורויצאכיצדפ

אי?ח<?.....>?הדבור?<...>כיצד<...1ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב, פסוק ב, פרק א

ה"הקבשלמימינוהדיבורשהיהמלמד'אומיוחאיבןשמעון'רורבניןו

ה"הקבשלמימינויוצאהדבורשהיהמלמד'אומיוחאיבןשמעון'רורבניןד 

מימינוה"הבמלפנייוצאהדיבורשהיהמלמד'אומי"רשבורבנןק

ה"הבשלמימינויוצאהדיבורשהיהמלמד'אומי"רשבורבניןט

הקדוששלמימינויוצאהדבורשהיהמלמדאומריוחאיבןשמעוןרביורבניןמ

ה"הבשלמימינודברשהיהמלמדאומריאחיבןשמעון'רורבנןא

ר

'הקשלמימנויוציאהיההדיבורשמעון'רפ

ה"הקבשלמימינו<...>ורבנין1ג

אתועוקףוחוזרישראלשללשמאלוו

אתועוקףוחוזרישראלשללשמאלןד 

אתומקףוחוזרישראל(?ה?הב)שללשמאלוק

אתועוקףישראלשללשמאלוט

אתועוקףוחוזרישראלשללשמאלוהואברוךמ

אתועוקףוחוזרישראלשללשמאלוא

ר

שליש(חקקובימינומקבלו'והק'הקשל)לשמאלופ

...>1ג

לשמאלוישראלשללימינןומקיףוחוזרמילעשרשמנהעלמילעשרשמנהישראלמחנהו

לשמאלוישראלשללימינןומקיףוחוזרמילעשרשמנהעלמילעשרשמונהישראלמחנהד 

לשמאלוישראלשלמימינוומקיףוחוזירמילב"יעלמילב"יישראלמחנהק

ולשמאלוישראלשללימינןומקיףוחוזרמילח"יעלמילח"יישראלמחנהט

לשמאלוישראלשללימינםומקיףוחוזרמליןעשרשמנהעלמיליןעשרשמנהישראלמחנהמ

לשמאלוישראלשלמימינןומקיףוחוזרמילעשרשמנהעלמילעשרשמנהישראלמחנהא

ר

לשמאלו'ישרשלמימינםומקיףוחוזרפ

לשמאלוישראלשלימינן?מומקיףוחוזרמילח"יעל?מיל?ח"י?ישראל?חנה<?..1ג

הולךוקולוהלוחעלוחוקקו(?וק?)מימינומקבלוה"והקבה"הקבשלו

הולךוקולוהלוחעלוחוקקומימינומקבלוה"והקבה"הקבשלד 

הולךוקולוהלוחעלוחוקוקומימנומקבלו[ה"והב]()ה"הבשלק

הולךוקולוהלוחעלוחוקקומימינומקבלוה"והבה"הבשלט

הולךוקולוהלוחעלוחוקקולימינומקבלוהואברוךוהקדושהואברוךהקדוששלמ

הולךוהקולהלוחעלוחוקקומימינומקבלוה"והבה"הבשלא

ר

הלוחעלחקקובימינומקבלו'הק(ה)שלפ

הולךוקולוהלוחעל<......>לו?פ?מקה"והקבה"הקבשל1ג
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וכיאמריורבנןאשלהבותחוצבי'ייקול'שנמהלקייםסופוועדהעולםמסוףו

וכיאמריןורבניןאשלהבותחוצבייקול'שנאממהלקייםסופוועדהעולםמסוףד 

וכיאמריורבנןאשלהבותחוצבי'יקול'שנמהלקייםסופוועדהעולםמסוףק

וכיאמריורבנןאשלהבותחוצבי'יקול'שנאמהלקייםסופוועדהעולםמסוףט

וכיאומרורבניןאשלהבותחוצבייקולשנאמרמהלקייםסופוועדהעולםמסוףמ

וכיאמריורבנןאשלהבותחוצבייקול'שנאמהלקייםסופוועדהעולםמסוףא

ר

וכיאמריןורבניןאשלהבותחוצבי'יקולפ

..>אמ?נין?ורבאשלהבותחוצבי'יקול<.....>סוועדם?העולף?מסו1ג

תרעץימינךבכח(ם)נאדריי'ייימינך'כתוהלאלמעלהשמאלישו

ייימינךבכחנאדריייימינךכתיבוהלאלמעלהשמאלישד 

י'יימינךבכחנאדריי'יימינך'כתי?א?והללמעלהשמאלישק

בכחנאדריי'יימינך'כתיוהלאלמעלהשמאלישט

בכחנאדריייימינךכתיבוהלאלמעלהשמאלישמ

בכחנאדריייימינךכתיבוהלאלמעלןשמאלישא

ר

תרעץימינך(ימיך)בכחנאדריי'יימינךימיןכלוהלאלמעלןשמאלישפ

תרעץי'יך<..?>ימ?בכחנאדריי'יימינךכתובוהלאלמעלהשמאל<...1ג

שללימינןמימינוה"הקבמפייוצאהיההדיבוראלאאויבו

שללימינןמימינוה"הקבמפייוצאהיההדיבוראלאד 

שללשמאלמימינוה"הבמפייוצאהדיבוראלאק

שללימינןמימינוה"הבמפייוצאהיההדיבוראלאט

שללימינםמימינוהואברוךהקדושמפייוצאהיההדבראלאמ

שללימינןמימינוה"הבמפייוצאיוצאהדבוראלאא

ר

שללשמאלו'הקשלממינויוצאהיה'הדיבאלאאויבפ

שללימינו<...>ה"הקבמפייוצאהדבוראלאאויב1ג

מילעשרשמונהעלמילעשרשמנהישראלמחנהאתועוקףוחוזרישראלו

מילעשרשמנהעלמילעשרשמנהישראלמחנהאתועוקףוחוזרישראלד 

מילב"יעלמילב"ימחנהאתומקףוחוזרישראלק

מילח"יעלמילח"יישראלאתועוקףוחוזרישראלט

מילעשרשמנהעלמילעשרשמנהישראלאתועוקףוחוזרישראלמ

מילעשרשלשהעלמילעשרשלשהישראלמחנהאתועוקףוחוזרישראלא

ר

'ישר(ו'הק)פ

מילח"יעל<.....>יש?נה?מחאת?קיף<?.......>ה1ג
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מקבלוה"והקבה"הקבשללימינןישראלשלמימינןמשמאלומקיףוחוזרו

מקבלוה"והקבה"הקבשללימינוישראלשלמימינןומקיףוחוזרד 

מקבלוה"והבה"הבשללימינוישראלשלמשמאלוומקףוחוזרק

מקבלוה"והבה"הבשללימינו'ישרשלמימינםמשמאלומקיףוחוזרט

מקבלוהואברוךוהקדושהואברוךהקדוששללימינוישראלשללימינםמשמאלומקיףוחוזרמ

מקבלוה"והקבא

ר

מקבלו'והק'הקשללימינו'ישרשלמימיןמנייןומקיףוחוזרפ

<.....>ימי<..>משמאלף<.....?>ח?ו1ג

י'ייקול'שנסופוועדהעולםמסוףהולךוקולוהלוחעלוחוקקומימינוו

ייקול'שנאמסופוועד'העולמסוףהולךוקולוהלוחעלוחוקקומימינוד 

י'יקול'שנמהלקייםסופוועדהעולםמסוףהולךוקולוהלוחעלוחוקקומימינוק

י'יקול'שנאמהלקייםסופוועדהעולםמסוףהולךוקולוהלוחעלוחוקקומימינוט

ייקולשנאמרסופוועדהעולםמסוףהולךוקולוהלוחעלוחוקקומימינומ

ייקול'שנאסופוועדהעולםמסוףהולךוקולוהלוחעלוחוקקומימינוא

ר

י'יקולהלוחעלחקקובימיןפ

<.....>וחוו?ינ?מימ1ג

היהעצמוהדיבורחלבו'רלישנהברכיהר"אמאשלהבותחוצבו

היהעצמו'הדיבוחלבו'רלישנהברכיה'ראמראשלהבותחוצבד 

אשלהבותחוצבק

היהעצמוהדבורחלבו'רלישנהברכיהר"אאשלהבותחוצבט

היהמעצמוהדבורחלבורבילישינהברכיהרביאמראשלחצובמ

היהעצמוהדבורחלבו'רלישנהברכייהר"אאשלהבותחוצבא

ר

היהעצמוהדיבורחלבו'ליר(לר)שנה(ל)ברכיהר"אאשלהבותחוצבפ

י'ייקול'שנסופוועדהעולםמסוףהולךקולוהיהנחקקוכשהואמאיליונחקקו

ייקול'שנסופוועדהעולםמסוףקולוהולךנחקקוכשהואמאיליונחקקד 

ק

י'יקול'שנאסופוועדהעולםמסוףהולךקולונחקקוכשהואמאליונחקקט

ייקולשנאמרסופוועדהעולםמסוףקולוהולךמאליונחקקוכשהואמאליונחקקמ

ייקול'שנאסופוועדהעולםמסוףהולךקולוהיהנחקקוכשהיהמאליונחקקא

ר

י'יקולד"ההסופוועדהעולםמסוףהולךקולוהיהנחקקכשהיהמאליומתחקקפ
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חנוקהלי'אמאלהיםבאצבעכתובים'כתוהאחלבו'ראתהישבתיאשלהבותחוצבו

חנוקהלי'אמים'אלבאצבעכתובים'כתווהאחלבו'לראמרתיאשלהבותחוצבד 

חנוקאלי'אמאלהיםבאצבע'כתובי'כתיוהאחלבו'לרהושבתיק

חנוקהלי'אמאלהיםבאצבעכתובים'והכתיחלבו'ראתהשיבותיאשלהבותחוצבט

חנוקהליאמראלהיםבאצבעכתוביםכתיבוהאחלבורביאתהשיבותיאשלהבותחוצבמ

חנוקהל"אאלהיםבאצבעכתובים'והכתיחלבו'ראתהשבתיאשלהבותחוצבא

ר

חונקיהליה'אמאלהיםבאצבעכתובים'והכתליהאמרתחוצבפ

לי'אמאלהיםבאצבעכתוביםאבןלוחות'דכתדיןומהוליהאמריתלחנוקיניסברתו

לי'אמים'אלבאצבעכתוביםאבןלוחות'דכתידיןומהוליהאמריתלחנוקניסברתד 

לי'אמים'אלבאצבעכתובים'דכתידיןומהולוואמרתלחנוקתיסברתאק

לי'אמאלהיםבאצבעכתובים'דכתיומהודןלךאמריתלחנקניסברתט

ליאמראלהיםבאצבע(באמצע)כתוביםאבןלוחותדכתיבדיןומהוליהאמריתלחנוקניסברהמ

ל"אאלהיםבאצבע'כתוביאבןלוחות'דכתיהדיןומהולואמריתלחנוקניסבריתא

ר

לי'אמאלהיםבאצבעכתוביםולמהליהאמרתלמחנקיהסכותפ

יהושע'רורבניןלויבןיהושע'רידועלמישבורבוכותבשהואלתלמיד[משל]ו

יהושע'רורבניןלויבןיהושע'רידועלמיישבורבוכותבשהואכתלמידד 

ל"ריבורבנןיהושוע'רידועלמשיבורבויושבשהיהכתלמידק

יהושע'רורבניןל"ריבידועלמישבורבוכותבשהואכתלמידט

יהושערביורבניןלויבןיהושערביידועלמיישבורבוכותבשהואכתלמידמ

יהושע'רורבנןלויבןיהושע'רידועלמישבורבוכותבשהיהכתלמידא

יהושע'רורבנןלויבןיהושע'רר

ידועלמיישבודברכותבשהואבתלמידפ

יהיהולאאנכיה"הקבמפיישראלשמעודברותשני'אמלויבןו

יהיהולאאנכיה"הקבמפיישראלשמעודברותשתי'אומד 

יהיהולאאנכיה"הבמפיישראלשמעודברות'ב'אמק

יהיהולאאנכיה"הבמפיישראלשמעודברות'ב'אומט

יהיהולאאנכיהואברוךהקדושמפיישראלשמעוישראלדברותשניאומרמ

יהיהולאאנכיה"הקבמפי'יששמעודברותשני'אמלויבןא

יהיהולאאנכיהגבורהמפיישראלשמעודברותשניאמרלויבןר

פ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב, פסוק ב, פרק א

ישראלשמעו'הדברוכלאמריורבנןהנשיקותכלולאפיהומנשיקותישקניד"ההים'אללךו

ישראלשמעוהדברותכלאמריןורבניןהנשיקותכלולאפיהומנשיקותישקניד"ההלךד 

ישראלשמעוהדברותכלאמרוורבנןהנשיקותכלולאפיהומנשיקותישקיניד"ההלךק

ישראלשמעוהדברותכלאמריורבניןהנשיקותכלולאפיהומנשיקותישקניד"ההלךט

ישראלשמעוהדברותכלאמריורבניןהנשיקותכלולאפיהומנשיקותישקניד"ההלךמ

'יששמעוהדברותכלאמריורבנןהנשיקותכלולאפיהומנשיקותישקניד"ההלךא

ישראלשמעוהדברותכלאמריורבנןהנשיקותכלולאהו[י]פמנשיקותישקניד"ההלךר

פ

דרבניןטעמוןלוי'רבשםדסכניןיהושע'רה"הקבמפיו

דרבניןטעמוןלוי'רבשםדסיכניןיהושע'רה"הקבמפיד 

דרבנןטעמהוןלויר"בש'דסכנייהושוע'רה"הבמפיק

דרבניןטעמוןלויר"בשדסכיניןי"רה"הבמפיט

דרבנןטעמוןלוירביבשםדסכניןיצחקרבילךיהיהולאהואברוךהקדושמפימ

דרבנןטעמוןלוי'רבשםדסכניןיהושע'רה"הבמפיא

דרבנןטעמוןלוי'רבשםדסיכניןיהושע'רה"הקבמפיר

פ

עדלעיל'כדכתענינא'וכו'ונשמעעמנואתהדברמשהאלויאמרו'כתו

מהונשמעהעמנואתהדברמשהאלויאמרו'דכתיד 

עדלעיל(ככ)'כדכתי'וכוונשמעהעמנואתהדברמשהאלויאמרו'כתיק

עדלעיל'כדכתי'וגועמנואתהדברמשהאלויאמרו'כתיט

עדלעילכדכתיבוגומרעמנואתהדברמשהאלויאמרוכתיבמ

לעילכדכתיבונשמעהעמנואתהדברמשהאלויאמרוכתיבא

ונשמעעמנואתהדברמשהאלויאמרו'כתיר

פ

ו

דברמדבראינואובתורהומאוחרמוקדםשאיןפליגלויבןיהושע'רליהעבדד 

ק

ט

מ

א

ר

פ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג-ב, פסוק ב, פרק א

ו

בשםסימון'בריהודה'ורעזריה'רדברותושלשהשניםלאחראלאונשמעהעמנואתהד 

ק

ט

מ

א

ר

פ

ו

כלההתורהכלמשהלנוצוהתורה'כתואמרישיטתיהתפישולויבןיהושע'רד 

ק

ט

מ

א

ר

פ

ו

עמנודברמצותג"תרי'במניעולהמטריאבגיתורההוימצותעשרהושלשמאותששד 

ק

ט

מ

א

ר

פ

'רמשהלנודברלאלךיהיהולאאנכיברםו

'רשמענוםה"הקבמפיאלאמשהעמנודברלאלךיהיהולאאנכיברםמשהד 

'רמשהעמנודברלךיהיהולאאנכיברםק

'רמשהעמנודברלאלךיהיהולאאנכיברםט

רבימשהעמנודברלךיהיהולאאנכיברםמ

'רא

'רמשהעמנודברלאיהיהולאאנכיברםר

'רפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג, פסוק ב, פרק א

לוליקחשמבקשלמלך[משל]סינילהרשעלובשעהבישראלקריאפתריוחנןו

לוליקחשמבקשלמלךסינילהרשעלובשעהבישראלקרייהפתריוחנןד 

לישאמבקששהיהלמלךמשלסינילהרשעלובשעהבישראלקריהפתריוחנןק

לולישאשבקשלמלךסינילהרשעלובשעהבישראלקרייאפתריוחנןט

לוליקחשמבקשלמלךסינילהרשעלובשעהבישראלקרייהפתריוחנןמ

לוליקחמבקששהיהלמלךמשלסינילהרשעלובשעהבישראלקראפתריוחנןא

לישאמבקששהיהלמלךמשלסינילהרשבאובשעהבישראלקראפתריוחנןר

ליקחמבקששהיהלמלךסיניהרלפני'בישרקרייהלפתר'אמ'יוחנפ

לו לישא מבקש שהיה למלך ש

להואמרשליחאצלהשלחֵגִניִסיםובתטוביםבתאשהו

להודברשליחאצלהשלחגניסיםובתטוביםבתאשהד 

לה'ואמשליחאצלהשלחמלכותסי[י]טככסמלכותגניסי'פיגנוסיןובתטוביםבתאשהק

להואמרשליחאצלהשלחגנוסיםובתטוביםבתאשהט

להואמרשליחאצלהשלחגנוסיםובתטוביםבתאשהמ

להואמרשליחאצלהשלחגיניסיםובתטוביםבתאשהא

[ה](ו)לואמרשליחאצלהשלחגניסיאהובתטוביםבתאשהר

השליחאצלשלחאיוגניסיםטבליםבתאשהפ

שליח אצלה שלח וגניסין טובים בת אשה ש

מפיולשמערצוניאלאלשפחתוכדאיאיניאמרהו

מפיולשמוערצוניאלאלשפחתוכדאיתאיניאמרהד 

מפיולשמוערצוניאלאלשפחתוכדאיאיניואמרהק

מפיולשמוערצוניאלאלשפחתוכדאיאיניאמרהט

מפיולשמוערצוניאלאלמשפחתוכדאיאיניאמרהמ

אותושחזרכיון)פיומתוךלשמוערצוניאלאלשפחתוכדאיאיני[היא][ה]אמרא

פיומתוךלשמוערצוניאבללשפחתוכדאיתאינניר

מפיולשמוערצוניאלאלשפחתיכדיאיניאנישפחתולואמרהפ

מפיו הדבר לשמוע רצוני אלא לשפחתו כדאי איני לו ואמרה ש

שחזרכיוןו

שחזרכיוןד 

שחזרכיוןק

שחזרכיוןט

שחזרכיוןמ

שחזרכיון(פיומתוךלשמוערצוניאלאלשפחתוכדאיאיניאמרהלהואמראצלההשליחא

שחזרכיוןר

פ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג, פסוק ב, פרק א

המלךלמלךנשמעותאינןושיחותיושוחקותפניוהיוהמלךאלהשליחאותוו

המלךלמלךנשמעותאינןושיחותיושוחקותפניוהיוהמלךאלהשליחאותוד 

המלךלמלךנשמעותואינן'ושחושוחקותפניוהיוהמלךאצלשליחאותוק

המלךלמלךנשמעות(ל)אינןושיחותיושוחקותפניוהיוהמלךאלשליחאותוט

המלךלמלךנשמעיםאינםושיחותיושוחקותפניוהיוהמלךאלשליחאותומ

המלךלמלךנשמעותאינםושיחותיושוחקותפניוהיוהמלךאלשליחאותוא

המלךלמלךנשמעותאינןושיחותיושוחקותפניוהיוהמלךאלשליחאותור

והמלךלונשמעותאינםוסיחתיושוחקותפניוהשליחאותווהיהפ

דומהלינשמעותאינןושיחותיועליהשקבלהדומהשוחקותפניוזה'אמפיקחשהיהו

דומהלינשמעותאינןושיחותיועליהשקבלהדומהשוחקותפניוזה'אמפקחשהיהד 

דומהלינשמעותאינןושיחותיועליהשקבלודומהשוחקותפניוזהאמרפקחשהיהק

דומהנשמעותאינןושיחותיועליהשקבלהלידומהשוחקותפניוזה'אמפקחשהיהט

דומהלינשמעותאינםושיחותיועליהשקבלהלידומהשוחקותפניוזהאמרפקחשהיהמ

דומהנשמעותאינםושיחותיועליהשקבלהדומהשוחקותפניוזהאמרפקחשהיהא

דומהנשמעותאינןושיחותיועליושקבלהדומהשוחקותפניוזהאמרפקחשהיהר

דומהלו'נשמאינםוסיחותיועליושקיבלהדומהשוחקותשפניוזה'אמפקחשהיהפ

משהזההשליחטוביםבתהיוישראלכךמפיולשמערצונישאמרהו

משהזההשליחטוביםבתהיאישראלכךמפיולשמוערצונישאמרהד 

משהזהוהשליחטוביםבתהיאישראלכךמפיולשמוערצונישאמרהק

'רבימשהזההשליחטוביםבתהיאישראלכךמפיולשמוערצונישאמרהליט

רבינומשההזההשליחטוביםבתהיאישראלכךמפיולשמוערצונישאמרהמ

משהזההזההשליחטוביםבתהיאישראלכךמפיולשמוערצונישאמרהליא

משהזההשליחטוביםבתהיאישראלכךמפיולשמוערצונישאמרהליר

כךמפיולשמערצונישאמרהפ

העםדבריאתמשהוישבההיאבשעהה"הקבזההמלךו

העםדבריאתמשהוישבההיאבשעהה"הבזההמלךד 

העםדבריאתמשהוישבההיאבשעהה"הבזהוהמלךק

העםדבריאתמשהוישבההיאבשעהה"הבזההמלךה"עט

העםדבריאתמשהוישבההיאבשעההואברוךהקדושזההמלךהשלוםעליומ

העםדבריאתמשהוישבההיאבשעהה"הבזההמלךא

העםדבריאתמשהוישבההיאבשעהה"הבזההמלךר

העםדבריאתמשהוישב'כתפ

 העם דבריאתמשה  וישב ד"אהש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג, פסוק ב, פרק א

י'ייאלהעםדבריאתמשהויגד'לומ'תלומהי'ייאלו

ייאלהעםדבריאתמשהויגדל"תומהייאלד 

י'יאלק

י'יאלהעםדבריאתמשהויגדל"תומהי'יאלט

ייאלהעםדבריאתמשהויגדלומרתלמודומהייאלמ

[ייאלהעםדבריאתמשהויגדל"תומה]ייאלא

ייאלר

ל"תמה()י'יאלהעםדבריאתמשהויגדל"תמהי'יאלפ

 יי  אלש

העםישמעבעבורהענןבעבאליךבאאנכיהנה'שנאמידיעלאלאו

העםישמעבעבורהענןבעבאליךבאאנכיהנה'שנאידיעלאלאד 

העםישמעבעבורהענןבעבאליךבאאנכיהנה'שנ(הנה)י"עאלאק

העםישמעבעבורהענןבעבאליךבאאנכיהנה'שאמי"עאלאט

העםישמעבעבורהענןבעבאליךבאאנכיהנהשאמרידיעלאלאמ

'וכוהענןבעבאליךבאאנכיהנה'שנאי"עאלאא

העםישמעבעבורהענןבעבאליךבאאנכיהנה'שנאמי"עאלאר

העםישמעבעבורהענןבעבאליךבאאנכיהנה'שנלפיאלאופ

אלהעםדבריאתמשהויגדעמךבדבריו

אלהעםדבריאתמשהויגדלעולםיאמינובךוגםעמךבדבריד 

'וכוק

עמךבדבריט

עמךבדברימ

אלהעםדבריאתמשהויגדא

אלהעם(יי)דברי(אלה)[את](..ה)משהויגדעמךבדבריר

עמךבדבריפ

'רבעידהואמהלמיינוקאושמעוןליה'אמעֹו?ב ְֿ?ָתכךליה'אמי'ייו

'רבעידהואמהלמיינוקאושמעיןליה'אמתבעוכךליה'אמייד 

ר"אבעידהוהמהלינוקא'נשמעילו'אמתבעוכךלו'אמק

'רבעיאדהיאמהלינוקאושמעיןל"אתבעוכךל"אט

רביבעידקאמהלינוקאושמעיןליהאמרתבעו()כךליהאמרמ

ר"אבעידהוא'לינוקושמעוןאמר[בניך]תבעוכךלי'אמייא

ר"אמבעי?א?דהומהלינוקאושמעּוןאמרטבעוכךלואמרייר

'רבשםדהואמהלמיינוקהושמעוןתבעוכך'אמפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג, פסוק ב, פרק א

ליהמדחילהבלאיא?ו?חליהדנכית'אממתלא'אמלוי'רבשםפינחסו

ליהמדחילחבלאחיוויאליהדנכית'אממתלא'אמלוי'רבשםפנחסד 

ליהמדחילחבלאחיואליהדנכיתמאןלוי'רבשםפנחסק

ליהמדחילמהבלאמחויאדנכיתמאן'אממתלא'אמלויר"בשפנחסט

ליהמדחילמחבלאחויאליהדנכיתאמריןמתלאאמרלוירביבשםפנחסמ

ליהיל?ח?מדחבלא[מן]חויאליהדנכיתאמרמתלאלוי'רבשםפנחסא

ליהיל?דח?מחבלאחיויאליהדנכיתמתלאאמרלוי'רבשםפנחסר

להמדחילחבלהבהוויאצביתאמרתימילתהלוי'רבשםפנחספ

שליאתנטלתילייאמינולאוהןלושאמרתיידיעלאתמלמשה'אמכךו

שליאתנטלתילייאמינולאוהןלושאמרתיידיעלאתמולמשה'אמכךד 

שליאתנטלתילייאמינולאהןו?ל?שאמרתיעדאתמולמשה'אמכךק

שליאתנטלתילייאמינולאוהםשאמרתיי"עאתמלמשה'אמכךט

שליאתנטלתייאמינולאוהןלושאמרתיידיעלאתמלמשהאמרכךמ

שליאתנטלתילייאמינולאוהןלושאמרעלאתמאלמשהאמרכךא

שליאתנטלתילייאמינולאוהןלושאמרעלאתמולמשהאמרכךר

שליאתנטלתיכייאמינולאוהןשאמרתעלאתמולפ

ואמרותבעוכךיוחאיבןשמעון'רתנילהםעושהאנימהעכשוידיהםמתחתו

ואמרותבעוכךיוחאיבןשמעון'רתנילהםעושהאנימהעכשוידיהםמתחתד 

ואמרותבעוכךי"רשבני?ת?להםעשהאנימהעכשוידומתחתק

ואמרותבעוכךי"רשבתאנילהםעושהאנימהעכשיוידיהםמתחתט

ואמרותבעוכךיוחיבןשמעוןרביתנילהםעושהאנימהעכשיוידיהןמתחתמ

ואמרותבעוכךיאחיבןשמעון'רתנילהםעושהאנימהעכשיוידיהםמתחתא

ואמרוטבעוכךיוחאיבןשמעון'רתנילהןעושהאנימהעכשיוידיהןמתחתר

תבעוכךיוחיבןשמעון'רתנילהםעושהאנימהעכשיוידיהםמתחתפ

תבעו כך ש

לפיהיהגלוילוי'רבשםפינחס'רמלכנוכבוד'לראותרצוננוו

לפניהיהגלוילוי'רבשםפנחס'רמלכנוכבודלראותרצוננוד 

לפניוידועי?ו?גל'אמלויר"בשפנחס'רמלכנואתלראותרצוננוק

לפניהיהגלוי'אמלויר"בשפנחס'רמלכנואתלראותרצוננוט

לפניהיהגלויאומרלוירביבשםפנחסרבימלכנוכבודלראותרצונינומ

לפניהיהוידועגלויאמרלוי'רבשםפנחס'רמלכנוכבודלראותרצוננוא

לפניהיהוידועגלוי'אמלוי'רבשםפנחס'רמלכינואתלראותרצוננור

לפניוידועגלוילויבשםפנחס'רמלכינולראותורצונינופ

מלכנו את לראות רצוננו ש
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כבודולהמירשעתידיןה"הקבו

כבודולהמירישראלשעתידיןה"הקבד 

כבודולהמירשעתידיןה"הבק

כבודולהמירשעתידיןה"הבט

כבודולהמירשעתידיןהואברוךהקדושמ

כבודולהמירשעתידיןהעולםוהיהשאמרמיא

כבודואתלהמירשעתידהעולםוהיה'שאממיר

גדלוואתכבודואתלהמרעתידין'שישרהואברוךהעולםוהיהשאמרמיפ

ָאנּואילואומריםיהושלאכבודםאתוימירו'שנבאחרו אתֶהרְֿ

אתהראנואילו'אומיהושלאכבודםאתוימירו'שנבאחרד 

אתהראנואלו'אומרייהושלאעשבאוכלשורבתבניתכבודםאתוימרו'שנבאחרק

אתהראנואלו'אומרייהושלאעשבאוכלשורבתבניתכבודםאתוימירו'שנאבאחרט

אתהראנואלואומריםיהיושלאעשבאוכלשורבתבניתכבודםאתוימירושנאמרבאחרמ

אתהראנואלו'אויהושלאכבודםאתוימירו'שנאבאחרא

אתהראנואלו'אומרייהושלאכבודםוימירו'שנבאחרר

אתהראינואילואומריןיהושלאבאחתפ

כבודואתהראנושלאועכשולומאמיניםהיינוגדלוואתכבודוו

כבודוהראנושלאועכשולומאמיניםהיינוגדלוואתכבודוד 

גדלוואתכבודוק

כבודואתהראנושלאמעכשיולומאמיניםהיינוגדלוואתכבודוט

כבודואתראינושלאומעכשיולומאמיניםהיינוגדלוואתכבודומ

אותוממיריםהיינולאגודלוואתכבודוא

כבודוואתגודלור

גדלוואתכבודופ

לומאמיניםהיינוגודלוואת2ג

עבדךאתבמשפטתבאואל'שנמהלקייםלו'מאמיניאנואיןגדלוואתו

עבדךאתבמשפטתבאואל'שנמהלקייםלומאמיניםאנואיןוגדלוד 

עבדךאתבמשפטתבאאל'שנמהלקייםלומאמיניםאנואיןק

'וגועבדךאתבמשפטתבואואל'שנאמהלקייםלומאמיניםאנואיןגדלוואתט

עבדךאתבמשפטתבאאלשנאמרמהלקייםלומאמיניםאנואיןגדלוואתמ

עבדךאלבמשפטתבאאל'שנאמהולקייםא

עבדךאתבמשפטתבאואל'שנמהלקייםלו['ני](ן)מאמיאנואיןר

'וגעמנובמשפטתבאאל'שנמהלקייםלומאמיניםאנואיןפ

'וגובמשפטא[ו]תבואל'שנמהלקיים2ג
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בשעה'אומיהודה'רנחמיה'וריהודה'ורסימון'ביריודה'רבשםיודן'רו

בשעה'אומיהודה'רנחמיה'וריהודה'ורסימון'בריודה'רבשםיודן'רד 

בשעה'אומ'יהוד'רנחמה'ורויהודהסימוןבריהודהר"בשיודן'רק

בשעה'אומנהורא'ורנחמיה'וריהודה'ורסימון'בריהודהר"בשיודן'רט

בשעהיהודארביבשםיודןרבימ

בשעהאמריהודה'ר[ו]נחמיא'וריהודה'ורסימון'בריודה'רבשםיודן'רא

בשעה'אומיהודה'רנחמיה'וריהודה'ורסימוןבריודה'רבשםיודן'רר

בשעהאמריהודה'רנחמיה'וריהודה'רסימון'בריודה'רבשםיודן'רפ

בשעה'אמיהודה'רנחמיה'וריהודהרביסימוןבירבייהודה'רבשםיודן'ר2ג

ומשעהש

היוולאלמדיםוהיובלבםתורהתלמודנתקעאלהיךי'ייאנכיישראלששמעוו

היוולאלמדיםוהיובלבםתורהתלמודנתקעיך'אלייאנכיישראלששמעוד 

ולאלמדיןוהיובלבםתורהתלמודנתקעיך'אלי'יאנכיישראלששמעוק

היוולאלמדיןוהיובלבםתלמודנתקעאלהיךי'יאנכיישראלששמעוט

היוולאלמדיןוהיובלבםתורהתלמודנתקעאלהיךייאנכיישראלששמעומ

ולאלמדיןהיובלבםת"תנתקעאלהיךייאנכיישראלששמעוא

היוולאן'למדיוהיום?ב?בלתורהתלמודנתקע'אלהיייאנכיאל?ר?ישששמעור

ולאלמידיםוהיותורהתלמודנתקעבסיני(בינ)אנכי'ישרששמעופ

ולאלמידיםוהיובליבםתורהתלמודתקע[י]נבסיניאנכיישראלששמעו2ג

היוולאלמדיןהיו'הגבורמפיאנכיששמעוש

ִחיןו יוןאתתעשהמשהרבינוואמרומשהאצללהםבאומַשכְֿ רּוזֹב ְֿ 'שנבינותינושליחפְֿ

'שנבינותינושליטפרוזביוןאתהעשהרבינומשהואמרומשהאצלבאומשכחיןד 

'שנבינותינושליחפרוזבריןאתהעשהרבינומשהלוואמרומשהאצללהןבאושכיחןק

בינותינושליחהיית'רבימשהלואמרומשהאצללהםבאומשתכחיןט

בינותינושליחאתההיעשהרבינולואמרומשהאצללהםבאומשתכחיןמ

'שנאבינותינושליחפרוזבטוןאתההעשהמשהרבינולואמרומשהאצללהםבאומשכחיןא

'שננותינו[י]בשליחפרוזביוןאתההעשהמשהרבנולואמרומשהאצללהםבאוחין?כ?משר

בינותינופרזויסהעשהרבינו'משאצלבאושכחוםפ

בינותינו?ן/ז?פרזביטאהעושהמשה'רלואמרומשהאצלבאושכיחים2ג

למשהכשאמרושכחיןש

ומהָנמֹות למהועתהונשמעהעמנואתהדברו

ומהנמותלמהועתהונשמעהעמנואתהדברד 

ומהכלינו[א](ו)תכינמותלמהועתהונשמעהעמנואתהדברק

ומהנמותלמהועתהונשמעהעמנואתהדברט

ומהנמותלמהועתהונשמעהעמנואתהדברמ

ומהנמותלמהועתהונשמעהעמנואתהדברא

ומהנמותלמהועתה(עה)'ונשמעמנואתהדברר

מה'וגהזאתהגדולההאשתאכלכינמותלמהועתה'וגונשמעהעמנואתהדברפ

ומהנמותלמהועתהונשמעהעימנואתהדבר2ג

עמנואתהדברש
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בשרמשהמהאמרווְֿשֹכ ְִֿחיםלמדיםלהיותחזרושלנובאבדהישהנייהו

בשרמשהמהאמרוושכחיםלמדיםלהיותחזרושלנובאבדהישהנייהד 

'כומשהמהאמרוושכחיןלמדיןליהיותחזרושלנובאבידהישהנאהק

ו"במשהמהאמרוושוכחיןלמדיןלהיותחזרושלנובאבידהלנוישהנייהט

בשרמשהמהאמרושוכחיןוהיולמדיןלהיותחזרושלנובאבידהישהנייהמ

בשרמשה(מה)אמרוושכחיןלמדיןלהיותחזרושלנובאבדהישהנאהא

בשרמשהמהאמרוושכחיןלמדיןלהיותחזרושלנובאבידהישהנאהר

בשרמעשהמהאמרוושכחוםלמידיםלהיותחזרובאבדאישהנייהפ

בשרמשהמהאמרוושכיחיםלמידיםלהיותחזרושלנובאבידהישבהניה2ג

בשרמשהואמרוחזרוושכחיןלמדיןלהיותחזרוש

רודםו רבינולואמרומשהאצללהםובאוחזרובידועובריןו[י]תלמידאףעֹוב ֵ

משהלו'אממשהאללהםבאוחזרובידועוברתלמודויאףעוברודםד 

משהלואמרומשהאצללהםובאוחזרו'עובריתלמידיואףעוברק

משהלואמרומשהאצללהםובאוחזרובידועובריןתלמידיואףעוברט

משהלואמרומשהאצללהםובאוחזרומידעובריםתלמידיואףעוברודםמ

משהלואמרומשהאצללהםובאוחזרובידועוברתלמודואףעוברודםא

משהלואמרומשהאצללהםובאוחזרובידועוברתלמודואףעוברודםר

משהלואמרומשהאצלחזרובידןעובדתלמודוכךעובדודםפ

רבילו'אממשהאצלחזרובידועוברתלמידואףעוברודם2ג

משהלוואמרומשהאצלחזרועוברתלמודוכךעוברודםש

י[ו]ולאפיהומנשיקותישקניולואישנייהפעםלנויגלהולוואימשהו

לוואיפיהומנשיקותישקנילוואישנייהפעםלנויגלהלוואירבינוד 

הלואיפיהומנשיקותישקיניהלואישנייהפעםעלינויעלההלואיק

הלואיפיהומנשיקותישקניהלואישנייהפעםעלינויגלההלואי'רביט

הלואיפיהומנשיקותישקניהלואישנייהפעםלנויגלההלואירבינומ

הלואיפיהומנשיקותישקניהלואישנייהפעםלנויגלההלואירבינוא

לואייהו?פ?מנשיקותישקנילואישניהפעםלנויגלהלואירבנור

אילווישהיהכמותפיהומנשיקותישקנילווישנייהפעםיגלהאלוויפ

לווייהיהשהיהכמותלווייפיהומנשיקותישקנילוויישנייהפעםעלינויגלהלויימשה2ג

הלואישהיהכמותפיהומנשיקותישקניהלואישנייהפעםיגלההלואירבינוש

לבאלעתיד[אלא]עכשוזואיןלהם'אמשהיהכמותבלבנותורהדברייתקעו

לבאלעתידעכשוזואיןלהם'אמשהיהכמותבלבנותורהתלמודיתקעד 

לבאלעתדאבלעכשוזואיןלהם'שאמ[שהיה]כמותבלבנותורהתלמודיתקעק

לבאלעתידאבלעכשיוזואיןמשהלהם'אמשהיהכמותבלבנותורהתלמודיתקעט

לבואלעתידאבלעכשוזואיןלהםאמרשהיהכמותבלבנותורהתלמודיתקעמ

לבאלעתידאבלעכשיוזואיןלהםאמרשהיהכמותבלבנותורהיתקעא

ל"לעאבלעכשיוזואיןלהםאמרשהיה[ה](ו)כמבלבנותורהיתקער

לבאלעתידעכשיוזואיןלהם'אמשהיה'כמבלבנותורהיתקעפ

א[ו]לבלעתידעכשיוזואיןלהןאמרשהיהכמותבליבנותורתויתקע2ג

לבאלעתידעכשיוזואיןלהם'אמשהיהכמותבלבנותורתויתקעש
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'אמנחמיה'ראכתבנהלבםועלבלבםתורתיאתונתתי'שנהואו

'אמנחמיה'ראכתבנהלבםועלבקרבםתורתיאתנתתי'שנהואד 

'אמנחמיה'ראכתבנהלבםועלבקרבםתורתיאתונתתי'שנהיאק

אומרנחמיה'ראכתבנהלבםועלבקרבםתורתיאתנתתי'שנאהואט

אומרנחמיהרביאכתבנהלבםועלבלבםתורתיאתנתתישנאמרהואמ

אמרנחמיא'ראכתבנהלבםועלבקרבםתורתיונתתי'שנא[מחזירה]הואא

אומרנחמיה'ראכתבנהלבםועלבקרבםתורתיאתונתתי'שנהיאר

'אומ'נחמ'ר'וגאכתבנהלבםועלבקרבכם()תורתיאתונתתי'וכתהואפ

נחמיה'ר'וגולבםועלבקרבםתורתיאתונתתיהיא2ג

נחמיהר"אאכתבנהלבםועלבלבםתורתינתתישנאמרהואש

באוהרעיצרמלבםנעקרלךיהיהלאישראלששמעובשעהו

באוהרעיצרמלבםנעקרלךיהיהלאישראלששמעובשעתד 

באומלבםהרעיצרנעקרלךיהיהלאישראלששמעובשעהק

להםבאוהרעיצרמלבםנעקרלךיהיהלאישראלששמעובשעהט

באוהרעיצרמלבםנעקרלךיהיהלאששמעובשעהמ

באומלבםהרעיצרנעקרלךיהיהלא'ישששמעובשעהא

באומלבםרעיצרנעקרלךיהיהלאישראלששמעבשעהר

באומלבםהרעיצרנעקרבסינילךיהיהלא'ישרששמעובשעהפ

באומלבםהרעיצרנעקרבסינילךיהיהלאישראלששמעובשעה2ג

מלבםהרעיצרנעקרלךיהיהלאבסיניישראלששמעובשעהש

נו[י]פרוזבוטהעשהמשהרבינולואמרומשהאצלו

'שנבינותינושליטפרוזביוןאתהעשהרבינומשהלואמרומשהאצלד 

'שנבינינודן?י?פרוזבאתהתעשה'רבימשהלואמרומשהאצלק

'שנאבינותינושליחהיעשהלואמרוה"עמשהאצלט

שנאמרפרוזבוטנוהיעשהרבינומשהלואמרוהשלוםעליומשהאצלמ

'שנאפרוזבטוןאתההעשהמשהרבינולואמרוה?[ש](ס)?מאצלא

ֹאתההעשהרבינולואמרומשהאצלר 'שנביון[ז](ו)פר

בינינופריזריםעשהרבינואמרומשהאצלפ

פרוזיביטנוהעשהמשהרבילואמרומשהאצל2ג

שאמרווכיוןש

ומהנמותלמהועתה'ונשמעעמנואתהַדֵברו

ומהנמותלמהועתהונשמעהעמנואתהדברד 

מהנמותלמהועתהונשמעהעמנואתהדברק

ומהנמותלמהועתהונשמעהעמנואתהדברט

ומהנמותלמהועתהונשמעהעמנואתהדברמ

ומהנמותלמהועתהונשמעהעמנואתהדברא

ומהנמותלמהועתה'ונשמעמנואתהר[דב]()ר

ומה'וגנמותלמהועתהונשמעהעמנואתהדברפ

ומהנמותלמהועתהנמותפןאלהיםעימנוידברואלונשמעהעימנואתהדבר2ג

עמנואתהדברש
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משהאצלחזרולמקומוהרעיצרחזרמידשלנובאבדהישהנייהו

משהאלחזרולמקומוהרעיצרחזרמידשלנובאבדהישהנייהד 

משהאצלחזרולמקומוהרעיצרחזרמידשלנובאבידהישהנאהק

משהאצללהםחזרולמקומוהרעיצרחזרמידשלנובאבידהלנוישהנייהט

משהאלחזרולמקומוהרעיצרחזרמידשלנובאבדהישהנאהמ

למשהוחזרולמקומוהרעיצרחזרמידשלנובאבדהישהנאהא

משהאלוחזרולמקומוהרעיצרחזרמידשלנובאבידהישהנייהר

משהאצלחזרולמקומוהרעיצרחזרבאבידהישהנייהפ

משהאצלחזרולמקומוהרעיצרחזרהזובאבידהישהנייה2ג

עד'וכולמקומןהרעיצרחזרש

פיהומנשיקותישקניולואישנייהפעםלנויגלהמשהרבינולוואמרוו

פיהומנשיקותישקנילואישנייהפעםלנויגלהלוואירבינומשהלוואמרוד 

פיהומנשיקותישקיניוהלואישנייהפעם?ו?עליניגלההלואירבינומשהלוואמרוק

פיהומנשיקותישקניהלואישנייהפעםעלינויגלההלואי'רבילואמרוה"עט

פיהומנשיקותישקניהלואישנייהכעסלנוויגלההלואירבינולוואמרוהשלוםעליומ

פיהומנשיקותשנייהפעםיגלההלואימשהרבינולוואמרוא

פ"מנ'ישקלואישניהפעםלנויגלהלואירבינולוואמרור

משהרבינולואמרופ

'מנשי'ישקילוויישנייהפעםעלינוייגלהלוויימשהרלואמ2ג

להם'אמו

להם'אמד 

להם'אמבראשונהשהיהכמומלבינוהרעיצריעקרהלואיבראשונהשהיהכמוק

להם'אמט

להםאמרמ

להםאמרבראשונהשהיהכמוא

להם'אמבראשונהשהיהכמור

להן'אמכמותמלבנויעקרהרע(ע)יצרולואי(ולא)פ

להם'אמ'שהיכמהמיליבינוהרעיצריעקורלוויישהיהכמות2ג

מבשרכםהאבןלבאתוהסירותי'דכתהיאלבואלעתידאבלעכשוזואיןו

מבשרכםהאבןלבאתוהסירותי'דכתיהיאלבאלעתידאבלעכשוזואיןד 

'וכומבשרכםהאבןלבאתוהסירותי'שנהיאלבאלעתידאבלעכשוזואיןק

מבשרכםהאבןלבאתוהסירותידכתיבהיאלבאלעתידאבלעכשיוזואיןט

מבשרכםהאבן(ן)לבאתוהסירותידכתיבהיאלבאלעתידאבלעתהזואיןמ

'וכוהאבןלבאתוהסירותי'שנאלבאלעתידאבלעכשיוזואיןא

ונתתימבשרכםהאבןלבאתוהסירותי'שנהיאלבאלעתידאבלעכשיוזואיןר

'וגמבשרכםהאבןלבאתוהסרותילבאלעתידהיאעכשיוזואיןפ

'וגולבאתוהסירותיהיאלבואלעתידעכשיוזואין2ג

האבןלבאתוהסירותידכתיבהואלבאלעתידש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה-ד, פסוק ב, פרק א

'בריוסי'וראלעזר'רלהואמריעזריה'רו

'בריוסי'וראלעזר'רלהואמריעזריה'רד 

בריוסי'וראלעזר'רל"אעזריהו'רק

'וראסי'ור'אלעז'רלהואמריעזריה'רט

יוסיורביעזריהרבילהואמריאלעזררבימ

'בריוסי'וראלעזר'רלהואמריעזריא'רא

בריוסי'וראלעזר'רלהואמריאלעזר'ררצוןיהיוכןבשרלבלכםר

(לה)'אמעזריהפ

בןיוסהרלעזר'רלה'אמעזריה2ג

באייןשלמרתףלושהיהלמלך[משל]'אומלעזר'רורבניןחנינאו

באייןשלמרתףלושהיהלמלךמשל'אומאלעזר'רורבניןחנינאד 

באייןשלמרתיףלושהיהלמלךמשל'אומאלעזר'רורבנןיצחק'ורחנינאק

באייןשלמרתףלושהיהלמלך'אומאלעזר'רורבנןחנינאט

באייןשלמרתףלושהיהלמלךאמראלעזררביורבניןמ

באייןשלמרתףלושהיהלמלךאומראלעזר'ורורבנןחנינאא

באייןשלמרתףלושהיהלמלך'אומאלעזר'רורבנןיצחק'ורחנינהר

נכנסייןשלמרתףלושהיהלמלךפ

נכנסשלייןמרתףלושהיהלמלך'אמלעזר'רורבניןיצחק'רחנינה2ג

נכנסייןשלמרתףלושהיהלמלךאומראליעזר'רש

הכוסאתלוומזגהשניבאלוונתןהכוסאתלומזגראשוןאורחאחדו

הכוסאתלוומזגהשניבאלוונתןהכוסאתלומזגראשוןאורחאחדד 

ראשוןאורח(א)ק

הכוסאתלומזגהשניבאלוונתןהכוסאתלומזגראשוןאורחאחדט

הכוסאתלוומזגהשניבאלוונתןהכוסאתמזג [1]לו [2]ראשוןאחדאורחמ

הכוסלוומזגהשניבאלוונתןהכוסלומזגראשוןאורחאחדא

הכוסאתלוונתןהשניבאלוונתןהכוסאתלומזגראשוןאורחאחדר

[ס](ב)כרלומזגשיניכוסלומזגראשוןאורחפ

כוסלומזגהשניכוסלומזגראשוןאורח2ג

כוסלומזגהשניכוסלומזגהראשוןאורחש

לונתןמלךשלבנושבאכיוןלוונתןו

לונתןמלךשלבנושבאכיוןלוונתןד 

ק

לונתןמלךשלבנושבאכיוןלוונתןט

לוונתןמלךשלבנושבאכיוןלוונתןמ

לונתןמלךשלבנושבאכיוןלוונתןא

לונתןמלךשלבנושבאכיוןלוומזגר

לונתןבנושבאכיוןהרביעיכוסלומזגשלישיפ

לונתןבנושבאוכיוןהרביעיכוסלומזגהשלישי2ג

לוונתןבנובאולרביעילשלישיוכןש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה, פסוק ב, פרק א

ד"ההמצות(מא)ששעלנצטווההראשוןאדםכךכולוהמרתףאתו

ד"ההמצותשבעעלנצטווההראשוןאדםכךכלוהמרתףד 

'שנמצותששעלנצטווהק

'דכתימצותששעלנצטוההראשוןאדםכךכלוהמרתףאתט

ד"ההמצותמאותששעלנצטווההראשוןאדםכךכלוהמרתףמ

ד"ההמצותששעלנצטוההראשוןאדםכךכולוהמרתףאתא

ד"ההמצותששעלנצטוההראשוןאדםכךו[?ול/ל?]()כהמרתףאתר

ד"ההידיועלמצותששלוניתנוהראשוןאדםכךהמרתףכלאתפ

הדהידיועלמצותששלוניתנוהראשוןאדםכך<..>המרתכלאת2ג

מצותששהנתנוהראשוןאדםכךהמרתףכלש

ויצוהאדםעלאלהיםי'ייויצוו

ויצותאכלאכלהגןעץמכללאמרהאדםעלים'אלייויצוד 

ר"אהאדםעלאלהיםי'יויצוק

ויצולאמרהאדםעלאלהיםי'יויצוט

ויצולאמרהאדםעלאלקיםייויצומ

'ראמרויצוהאדםאתאלהיםייויצוא

ר"אמויצוהאדםעלאלהיםייויצור

'ר'וגהאדםעלאלהיםי'יויצופ

'ר'וגו<...>יייויצוהיא2ג

אחריהלךהואילכיא"המדז"עו

אחריהלךהואילכיא"המדז"עזוד 

אחריהויאלכי'שנז"עאלאויצואיןלויק

אחריהלךהואילכיא"כדז"עט

אחרהלךהואילאמרדאתכמהז"עמ

אחריהלךהואילכיא"כמדז"עאלאויצואיןלויא

אחריהלךהואילכיא"המדז"עאלאויצואיןלויר

אחריהלךהואילכי(ה)'אמדאתכמאז"עאלאצואין'אמלויפ

אחרי<.....>כיאמרדאתכמהזרהעבודהאלאציואין'אמלוי2ג

מותי'יישםונוקב'שנהשםקללתעלי'ייצוו

מותיישםונוקב'שנהשםקללתזוייצוד 

מותי'ישםונוקב'שנהשםקללתעלי'יצוק

י'ישםונוקב'שנאהשםקללתזוי'יצוט

יישםונוקבשנאמרהשםקללתעלייצומ

מותיישםונוקב'שנאהשםקללתעלצוא

מותיישםונוקב'שנהשםקללתזוייצור

מותי'ישםאתונוקבא"כדהשםקללתעלצוהוי'יצופ

.....>ונו'אמדאתכמההשםקיללתעלציוהוייי'וגוצו2ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה, פסוק ב, פרק א

האלהיםעד'שנהדייניםאלואלהיםיומתו

ים'האלעד'שנהדייניןאלוים'אליומתד 

האלהיםעד'שנ'הדייניאלואלהיםיומתק

האלהיםעד'שנאהדייניןאלואלהיםט

האלהיםעדשנאמרהדייניןאלואלהיםמ

האלהיםעד'שנאהדייניןאלואלהיםיומתא

'האלהיעד'שנהדייניםאלו'אלהייומתר

תקלללאאלהיםא"כמדהדייניןעלעלצוהואלהיםיומתפ

..?>ול?קל?ת?<..>לאלהיםאמרדאתכמההדייניםעלצוהוהים?ל<?..2ג

שופך'שנדמיםשפיכותזוהאדםעלשניהםבר?ד?יבאו

שופך'דכתדמיםשפיכותזוהאדםעלשניהםדבריבאד 

שופך'שנ'דמישפיכותזוהאדםעלשניהםדבריבאק

שופך'שנאדמיםשפיכותזוהאדםעלשניהםדבריבאט

שופךשנאמרדמיםשפיכתזוהאדםעלשניהםדבריבאמ

שופךשנאמרדמיםשפיכותעלהאדםעלשניהםדבריבאא

שופך'שנ'שִפכותדמיזההאדםעלשניהםדבריבאר

שופך'דא'כמדמיםשפיכותועל(הדיינין)עלציוהוהאדםעלפ

שופך'אמדאתכמהדמיםשפיכותעלצוהום<.....2ג

הןלאמר'דכתעריותגלויזולאמרהאדםדםו

הןלאמר'דכתעריותגילויזולאמרהאדםדםד 

הןלאמר'עריוגלויזהלאמרישפךדמובאדםהאדםדםק

הןלאמר'שנאעריותגלויזהלאמרהאדםדםט

הןלאמרדכתיבעריותגילויזהלאמרבאדםהאדםדםמ

הן[לאמר]כתיבעריותגלויעללאמרהאדםדםא

הן'שנעריותגלויה?ז?לאמרהאדםדםר

הןלאמר'אמ'דאכמהעריותעלצוהו'לאמישפךדמובאדםהאדםדםפ

הןלאמר'אמדאתכמהעריותגילויעלציוהו<......>דם<.....>2ג

הגןעץמכלמאתווהלכהאשתואתאישישלחו

הגןעץמכלמאתווהלכהאשתואתאישישלחד 

הגןעץמכלאחרלאישוהיתהמאתוהלכהשפחתואתואישאשתואתאישישלחק

הגןעץמכלאשתואתאישישלחט

הגןעץמכלאשתואתאישישלחמ

עץ[1]הגן[2]מכלמאתווהלכהאשתואיש[1]את[2]ישלחא

הגןעץמכלמאתווהלכהאשתואתאישישלחר

הגןעץמכל'וגמאתווהלכהאשתואתאישישלחפ

הגןעץל?כ<?....>וגאיש<...>2ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה, פסוק ב, פרק א

לונתוסףנחצויתיךאשרהעץהמן'דכתהגזלעלו

לונתוסףנחצויתיךאשרהעץהמן'דכתהגזלזהד 

לוניתוסףנוחצויתיךאשרהעץהמן'דכתיהגזלעלק

לווניתוסףנחבאצויתיךאשרהעץהמן'שנאהגזלעלט

לונתוסףנחבאציויתיךאשרהעץהמןשנאמרהגזלעלמ

לוניתוסףנחצויתיךאשרהעץהמן'שנאהגזלעלא

לונתוסףנחצויתיךאשרהעץהמןדכתיבהגזלעלר

לונתוסףנחהגזלעלצוהותאכלאכלפ

...>נתוסףנוחהגזלעלצוהו'וגותאכלאכול2ג

לונתוסףנחש

עלאברהםדמובנפשובשראך'דכתהחימןאברו

עלנצטווהאברהםדמובנפשובשראך'דכתהחימןאברד 

עלנצטווהאברהםתאכלולאדמובנפשובשראך'שנהחימןאברק

עללווצוהאברהםבאדמובנפשובשראך'דכתיהחימןאברט

עלוצוהואברהםבאדמובנפשובשראךדכתיבהחימןאברמ

עלאברהםבנפשו(ו)בשראך'דכתיהחימןאברא

על'אברהבנפשובשראך'דכתיהחימןאברר

עלאברהםתאכלולאדמובנפשובשראךהחימןאברפ

אברהם'וגובנפשובשר<.....>המןר?ב<?..2ג

עלאברהםהחימןאברש

יצחק'המילו

יצחקהמילהד 

יצחקהבריתאותזאת'שנהמילהק

יצחקהמילהט

יצחקהמלהמ

יצחקהמילהא

יצחקהמלהר

יצחק'וגתשמרבריתיאתאתהאברםאלויאמרהמילהפ

?ק?ח?צ<?....>אאלאלהיםויאמרמילה2ג

יצחקהמילהש

לשמנהחנכהו

ימיםלשמנהחנכהד 

ימים'חבןבנויצחקאתאברהםוימל'שנ'לחלוחנכהק

ימיםלשמונהחנכהט

ימיםלשמנתחנכהמ

לשמנהחנכהא

לשמונהחנכהר

'וגימיםשמנתבןבנויצחקאת'אברוימל'דכתלשמנהחינכובנופ

'וגואברהםוימללשמונהה?כ<?.....>2ג

לשמונהחנכוש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה, פסוק ב, פרק א

לאכןעל'שנהנשהגידעליעקבו

לאכןעל'שנהנשהגידעליעקבד 

לאכןעל'שנהנשהגיעליעקבק

לאכןעל'שנאהנשהגידעליעקבט

לאכןעל'שנאמהנשהגידעליעקבמ

לאכןעל'שנאהנשהגידעליעקבא

לאכןעל'שנהנשהגידעליעקבר

לאכןעלהנשהבגידיעקבירךבכףנגעכיהנשהגידיעקבפ

לאכן?ל<?.....>?ה?הנשגידיעקב2ג

הנשהגידיעקבש

באלאונןיהודהויאמר'שנהיבמהעליהודההנשהגידאת'ישרבנייאכלוו

באלאונןיהודהויאמר'שנאמהיבמהעליהודההנשהגידאתישראלבנייאכלוד 

בא'שנהיבמהעלנצטווהיהודההנשהגידאתישראלבנייאכלוק

באלאונןיהודהויאמר'שנאהיבמהעליהודההנשהגידאתישראלבנייאכלוט

באלאונןיהודאויאמרשנאמרהיבמהעליהודאהנשהגידאתישראלבנייאכלומ

באלאונןיהודהויאמר'שנאהיבמהעליהודהנשהגידאתישראלבנייאכלוא

באלאונןיהודהויאמר'שניבמהעליהודההנשהגידאתי"ביאכלור

באלאונןיהודהויאמריבמהיהודה'וג'ישרבנייאכלופ

.....>ויאמיבמהיהודה'וגואתישראלבנייוכאלו2ג

יבמהיהודהש

אותהויבםאחיךאשתאלו

אותהויבםאחיךאשתאלד 

אותהויבםאחיךאשתאלק

ומשהישראלבאואותהויבםאחיךאשתאלט

אותהויבםאחיךאשתאלמ

אחיךאשתאלא

אותהויבםאחיךאשתאלר

סיניהרעל'ישרשעמדווכיוןאשתאלפ

סיניהרלפניבנישעמדו?ן<?..2ג

סיניהרעלישראלשעמדוכיוןש

ו

ד 

ק

להםונתןט

מ

א

ר

התורהכללהםניתנהלאומהזו'ונעשונשמענעשהי'ידבראשרכל'ויאמרפ

התורהכללהםניתנהאחתלאומהלועשו?נ?<...>דבראשרכלואמרו2ג

התורהכללהםנתנהלאומהלונעשוונשמענעשהיידבראשרכלואמרוש
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ה"ושסעשהמצותח"רמאתאבלו

עשהמצותאתאבלד 

ה"ושסעשהמצותח"רממוצאאתהכהאבלק

עשהמצותאתט

ואתעשהמצותאתאכלמ

וששיםמאותושלשעשהמצותושמנהמאתיםמוצאאתאבלא

ה"ושסעשהמצותושמונהתים?[ח](א)?מצא[ו]מאת(אתו)אבלר

וששיםמאותשלשעשהמצותושמונהוארבעיםמאתיםכולהפ

ושישיםמאותושלושעשהמצוותשמונה?ו?<..>ואמתייןכלה2ג

ה"ושסעשהמצותח"רמכלהש

מחלקשהיהלמלך[משל]'אמחנינא'בריוסי'רתעשהלאמצותו

מחלקשהיהלמלך'אמורבניןחנינא'בריוסי'רתעשהלאומצותד 

מחלקלמלךמשל'אמחנינאבריוסי'רתעשהלאמצותק

מחלקשהיהלמלך'אומחנינאבריוסי'רתעשהלאומצותט

מחלקשהיהלמלךאמרחנינאבריוסירביתעשהלאמצותמ

מחלקשהיהלמלךחנינא'בריוסי'רתעשהלאמצותוחמשא

מחלקשהיהלמלךחנינהבריוסי'רתעשהלאמצותר

מחלקשהיהלמלךחנניהר"ביוסיר"אתעשהלאמצותוחמשהפ

מחלקשהיהלמלךחנינהבןיוסה'ר'אמתעשהלאמצוותוחמש2ג

מחלקשהיהלמלךחנינאבריוסיר"אתעשהלאמצותש

ַפִני ות ו ִסיןידיעלללגיונותיוַאסְֿ ָכִאיןרֹכְֿ ִליןוְִֿאיַערְֿ טְֿ נתןבנושבאכיוןוְַֿאִסַטרְֿ

נתןבנושבאכיוןואיסטרטליןואיפרכיןדכסיןידיעלללגיונותיואפסניותד 

נתןבנושבאכיון'ואסטרטלי'ואפרכי'דוכסיי"עלגיונותיואספגיותק

נתןבנושבאכיוןואיסטרטיליןואפרכסיןדוכוסיןי"עללגיונותיואספניותט

נתןבנוכיוןואסטרטיליןואפרכיןדכסיןידיעלללגיונותיואפסניותמ

נתןבנושבאכיוןואסטרטליןואפרכיןדוכוסיןידיעלללגיונותיואספוניותא

נתןבנושבאכיוןסטרטלין[י]ואין[רכ](כר)ואיפדוכסיןידיעלללגיונותיואספוניותר

נתןבנושבאוכיוןאיסרטליטיןידיועלאפרכיןידיועלדוכוסיןידיעללליגינותיואיפסוניותפ

נתןבנושבאוכיוןלטין[]איסטרידיועלאיפרכיןידיועלדוכסיןידיעללליגיונותיוניות?י?אופס2ג

נתןבנושבאוכיוןאיסטליטיןידיעלאיפרכיןידיעלדוכסיןידיעלללגיונותיואספניותש

ִליןאוכלשהיהלמלך'אומיצחק'רלידמידלוו טְֿ בנושבאכיוןִאיַפסְֿ

בנושבאכיוןאיפסטליןאוכלשהיהלמלך'אומיצחק'רלידמידלוד 

לידמידלוק

מידהכללוט

לידמידלומ

בנושבאכיוןאפסטלין[אוכל]שהיהלמלךאמריצחק'רלידמידלוא

בנושבאכיוןאיפסטליןאוכלשהיהלמלךאמריצחק'רלידמידלור

בנושבאוכיוןפסטיליןאוכלשהיהלמלךיצחקר"אלידמידלופ

בנושבאוכיוןטילין?ס?פשהאוכל'למיצחק'ר'אמלידמידלו2ג

בנושבאוכיוןפסטלוןאוכלשהיהלמלךיצחקר"אלידמידלוש
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נתןבנושבאכיוןחתיכותאוכלשהיהלמלךאמרירבניןלידמידלונתןו

נתןבנושבאכיוןחתיכותאוכלשהיהלמלךאמרירבנןלידמידלונתןד 

נתןבנושבאכיוןחתיכותאוכלשהיהלמלךאמרירבנןק

ט

מ

נתןבנושבאכיוןחתיכותאוכלשהיהלמלךאמריןרבניןלידמידלונתןא

נתןבינושבאכיוןחתיכותאוכלשהיהלמלךאמרירבנןלידמידלונתןר

נתמלא(לונתן)פ

2ג

ש

ָמָעה'אומוישלידמידלוו יתןי'ייכי'שנלוונתןמפיוֶשגְֿ

יתןייכי'שנלוונתןמפיושגמעה'אומוישלידמידלוד 

יתןי'יכי'שנלוונתןפיולתוךשגומעהלידמידלוק

יתןי'יכי'שנאלוונתןמפיושגמעהא"ויט

יתןייכישנאמרלוונתןמפיושגמעהאומריםוישמ

יייתןכי'שנאלוונתןפיולתוךשגמעהאומריםוישלידמידלוא

יתןייכי'שנלוונתןפיולתוךשגמעה'אומריוישלידמידלור

יתןי'יכיכךלוונתנהמפיושמיטהוישפ

יתןיייכיכךלוונתנהמפיושמטה2ג

יתןייכיכךלוונתנהמפיושמטהש

נחמיה'וריהודה'רלהואמריאבהו'רותבונהדעתמפיוחכמהו

נחמיה'וריהודה'רלהאמריאבהו'רותבונהדעתמפיוחכמהד 

נחמיה'ור'יהו'רליהואמריאבהו'רותבונהדעתמפיוחכמהק

נחמיה'וריהודה'רלה'אמ'רותבונהדעתמפיוחכמהט

נחמיאורבייהודארבילהאמררביותבונהדעתמפיוחכמהמ

נחמיא'וריהודה'רלהאמראבהו'רותבונהדעתמפיוחכמהא

ותבונהדעתמפיוחכמהר

נחמיה'וריהודה'רלה'אמאייבור"א'לישרותבונהדעתמפיואבלחכמהפ

נחמיה'וריהודה'רלה'אמאייבורלישראלותבונהדעתמפיואבללכלחכמה2ג

נחמיה'וריודה'רלישראלותבונהדעתמפיואבללכלחכמהש

הלכהבדברעסוקיןשהיוחבריםשנים'אמיהודה'רו

הלכהבדבר'עסוקישהיוחבריםשנים'אמנחמיה'רד 

הלכהבדבר'עסוקי'חבורי'ב'אמנחמיה'רורבנןק

בהלכהזהעםזהשעוסקיןחבריםשני'אומיהודה'רט

הלכהבדברעמקיםשהםחבריםשניאומרנחמיארבימ

הלכהשלבדברעוסקיןחבריםשניםאומרנחמיא'רורבנןא

ר

הלכהבדבריועוסקיןיושביןשהיוחביריםשני'אמ'יהוד'ורורבנןפ

הלכהבדיבריועסוקיםיושביםשהןחבריםשני'אמיהודה'רורבנין2ג

בהלכהועוסקיםיושביםשהםחבריםשניאומריודה'רורבניןש
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ה"הקב'אמהלכהשלאבבית'אומוזההלכהשלאבבית'אומזהו

ה"הב'אמהלכהשלאבבית'אומוזההלכהשלאבבית'אוזהד 

ה"הב'אמהלכהשלאבבית'אומוזההלכהשלאבבית'אומזהק

ה"הב'אמהלכהשלאבבית'אומוזההלכהשלאבבית'אומזהט

הקדושאמרהלכהשליאבביתאומרוזההלכהשליאבביתאומרזהמ

ה"הקבאמרהלכהשלאבביתאומרוזההלכהשלאבביתאומרזהא

ר

'הק'אמהלכהשלאבת[י]ב'אומאינווזההלכהשלאבבית'אומזהפ

ו"הקבה'אמשלהלכהאבבית'אומאינווזהשלהלכהאבבית'אומזה2ג

הקדושאומרש

מפיויוצאהבלהאפילו'אמנחמיה'רידיעלמשוקיותהוןו

מפיוהיוצאהבל'אפי'אמיהודה'רידיעלמשוקיותהוןד 

עליומשיוקיותהםק

מפיוהיוצאהבל'אפיחייא'ר'אמידיעלמשקיותיהוןט

מפיוהיוצאהבלאפילונחמיארביאמרידיעלמשקיותיהןהואברוךמ

מפיויוצאהבל'אפיאמרנחמיא'רידיעלמשוקיותיהםא

ר

מפיוהיוצא()הכלאפילו'אומנחמיה'רעליהןמשיקותפ

מפיהםהיוצאהבלאפילו'אמנחמיה'רעליהןמשיקות2ג

מפיהםהיוצאהבל'אפיאמרנחמיה'ורעליהםמשיקותברוךש

(ו)עלימשיקיותהוןה"הקב'אמפיויפצהֶהֶבלואיובדתימרכמהו

עלימשוקיותהוןה"הקב'אמפיהויפצההבלואיוב'דתימכמהד 

ק

עלימשקיותיהוןה"הב'אמפיהויפצההבלואיובדתימאכמהט

עלימשקיותיהןהואברוךהקדושאמרפיהויפצההבלאיובשאמרכיוןמ

עליומשקיותיהםה"הבאמרפיהויפצההבלואיובא"כמדא

ר

עליהןמשיקות'הק'אמפיהויפצההכלאיוב'אמדאתמההיךפ

עלימשיקן'ה'ב'הק'אמפיהויפצההבלואיוב'אמדאתמההיך2ג

עליהםמשיקותהואברוךהקדושאמרפיהויפצההבלואיובדאמרכמאש

בנשיקהליטולאלושלנפשותיהןעתידותאמריורבניןו

בנשיקהליטולאלושלנפשהוןעתידותאמריןורבניןד 

בנשיקהלינטלאלושלנפשותיהםעתידיןאמרירבנןק

בנשיקהליטולאלושלנפשיהוןעתידיןאמריורבנןט

בנשיקהליטולאלושלנפשיהוןעתידותאמריורבניןמ

בנשיקהליטולאלושלנפשותיהןעתידיןאמריןורבניןא

ר

ישקניאמאתמההיךבנשיקהלינטלעתידותנפשותיהםסוףאמריןורבנןפ

ישקני'אמדאתמההיךבנשיקהלהינטלעתידותשנפשותיהםסוף'אמורבנין2ג

בנשיקהלהנטלעתידיןנפשותיהןסוףאמריןורבניןש
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ד"ההבנשיקהאלאנטלהלאאהרןשלשנפשומצאנועזריהר"אמו

ד"ההבנשיקהאלאנטלהלאאהרןשלשנפשומצאנועזריהר"אד 

ד"ההבנשיקהאלאניטלהלאאהרוןשלשנפשומצינואלעזר'ר'אמק

'דכתיבנשיקהאלאניטלהלאאהרןשלשנפשומצינועזריהר"אט

ד"ההבנשיקהאלאנטלהלאאהרןשלשנפשומצינועזריארביאמרמ

ד"ההבנשיקהאלאניטלהלאאהרןשלשנפשועזריאר"אא

ד"ההבנשיקהאלאניטלהלאאהרוןשלשנפשומצינועזריה'ראמרר

ד"ההבנשיקהאהרןשלנפשושניטלהמצינועזרארב'אמפיהומנשיקותפ

הדה'בנשישלאהרוןנפשושניטלהמצינועזריה'ר'אמ'פי'מנש2ג

שםוימתי'ייפיעלההר[ר]()האלהכהןאהרןויעלו

שםוימתייפיעלההרהראלהכהןאהרןויעלד 

שםוימתי'יפיעלההרהראלהכהןאהרוןויעלק

י'יפיעלההרהראלהכהןאהרןויעלט

ייפיעלההרהראלאהרןויעלמ

שםוימתייפיעלההרהראלהכהןאהרןויעלא

שםוימותייפ"עההרהראלהכהןאהרןויעלר

'וג'הארבבשנתשםוימתי'יפיעלההרהראלהכהןאהרןויעלפ

הכהןאהרןויעלהיא2ג

י'ייעבדמשהשםוימת'שנמניןמשהשלנפשוו

ייעבדמשהשםוימת'שנמניןמשהשלונפשוד 

בארץי'יעבדמשהשםוימת'שנמניןמשהשלנפשוק

בארץי'יעבדמשהשםוימת'דכתימניןה"ע'רבימשהשלונפשוט

ייעבדמשהוימתשםנאמרמניןרבינומשהשלונפשומ

ייעבדמשהשםוימתדכתיבמניןמשהשלנפשוא

ייעבדמשהשם[ת](ש)וימ'דכתימניןמשהשלנפשור

'וגי'יעבדמשהשם(ינ)וימתמנייןמשהפ

'וגועבדמשהשםוימתמנייןמשה2ג

מריםשםותמת'שנמניןמריםי'ייפיעלו

מריםשםותמתדכתיבמניןמריםייפיעלד 

שםותקברמריםשםותמת'שנמניןמריםי'יפיעלמואבק

שםבמשה'נאממריםשםותמת'דכתימריםי'יפיעלמואבט

מריםשםותמתדכתיבמניןמריםייפיעלמ

מריםשםותמת'שנאמניןמריםייפיעלא

מריםשםותמת'שנמניןמריםייפ"ער

פ

2ג
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שגנאיאלאכןכאןאףי'ייפיעללהלן'שנאמשםמהו

שגנאיאלאכןכאןאףייפיעללהלן'שנשםמהד 

שגנאיאלאכןכאןאףי'יפיעלשםהאמורשםמהק

שגנאיאלאבנשיקהכאןאףבנשיקהלהלןמהשםבמרים'ונאמט

שגנאיאלאכאןאףייפיעללהלןשנאמרשםמהמ

שגנאיאלאכאןאףייפיעלשםהאמורשםמהא

שגנאיאלאכןכאןאףייפיעלשםהאמורשםמהר

פ

2ג

תורהבדבריעסקתאםפיהומנשיקותישקני'שנמניןהצדיקיםכלושארלפרשוו

תורהבדבריעסקתאםפיהומנשיקותישקני'שנאמנין'הצדיקיכלושארלפרשוד 

ת"בדעסקתאםפיהומנשיקותישקיני'שנמנין'הצדיקיכלושארלפרשוק

ת"בדעסקתאםפיהומנשיקותישקני'דכתימניןהצדיקיםכלושארלפרשוט

תורהבדבריעסקתאםפיהומנשיקותישקנישנאמרמניןהצדיקיםכלושארלפרשומ

תורהבדבריעסקתאםפיהומנשיקותישקני'שנאמניןהצדיקיםכלושארלפרשא

תורהבדבריעסקתאםהו[י]פ'מנשיישקני'שנמנין'הצדיקיכלשארלפרשור

להשיקסופךבתורהעמלתאםפיהומנשיקותישקנימנייןהצדיקיםכלושארפ

להשיקסופךבתורהעמלתהאם'פיה'משיק'לישמנייןהצדיקיםכלושאר2ג

להשיקסופךבתורהעמלתאתש

מתנשקותששפתיךו

מנושקותששפתיךד 

מנשקותשפתותיךק

מנושקותששפתיךט

מנושקותששפתיךמ

מתנשקותששפתותיךא

(ף?[ו]?ס)מתנשקותששפתותיךר

מתנשקותששפתיךסוףלךמתנשקים(מנ)שדבריךסוףלךמשיקיםאחריםכךוסוףלאחריםפ

מיתנשקותך[י]סיפתותסוףמיתנשקיםשדברךסוףלךמשיקיםשאחיריםסוףלאחרים2ג

מתנשקותששפתותיךסוףמתנשקיןשדבריםסוףלאחריםש

ידבקנייטהרנייזיינימנשיקותישקניא"דפיךעללךמנשקיןשהכלסוףו

ידביקנייטהרנייזייננימנשיקותישקניא"דפיךעללךמנשקיןשהכלסוףד 

ידבקנייטהרינייזכיניישקיניא"דפיךעללךנושקיןהכלולבסוףק

ידביקנייטהרנייזכניפיהומנשיקותישקניא"דפיךעללךמנשקיןשהכלסופךט

ידביקנייטהרנייזיינינימנשיקותישקניאחרדברפיךעללךמנשקיןהכלסוףמ

ידבקנייטהרנייזייניא"דפיךעלמנשקותשהכלסוףא

ידבקנייטהרנייזיינניישקניא"דפיךעל'מנשקושהכלסוףר

ידביקנייטהרנייזיינניפיהומנשיקותישקנילךמשיקים(ש)שהכלסוףפ

ידביקנייטהרינייזייניניישקינילךנושקיםשהכלסוף2ג

ידביקנייטהרנייזייננימנשיקותישקנילךמשיקיןשהכלסוףש
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ר"אמומשמאיליםמימיניםקשתנושקי'מדכתיזייניישקניו

ר"אומשמילים'מימיניקשתנושקימדכתיביזיינניישקניד 

ל"ארשבומשמאלםמימינםקשתנושקייני?נ?יזייק

ש"ארומשמיליםמימיניםקשתרומינושקי'מדכתיישקניט

רביאמר'ומשמאלמימינםקשתרומינושקימדכתיביזייניישקנימ

ר"אומשמאיליםמימיניםקשת[רומינושקי]אמרדאתכמאיזיינניישקניא

ר"אמומשמאיליםמימיניםקשתנושקיא"כמדיזיינניישקניר

ר"אקשתרומינושקי'אמדאתמההיךיזיינני(ז)ישקיניפ

רביאמר'וגוקשתנושקי'אדאתמההיך'יזיינ'ישק2ג

ר"אקשתרומינושקידאתמרכמאיזיינניישקניש

מהבזייןתורהדברינמשלונחמן'ברשמואלו

מהבזייןתורהדברימשלונחמןברשמעוןד 

מהכזייןת"דנמשלוק

מהכזייןת"דמשלונחמןברט

מהכזייןתורהדברימשלמשלונחמןברשמואלמ

מהבזייןתורהדברינמשלונחמןברשמואלא

מהלך'לומלזייןתורהדברינמשלולמהנחמניברשמואלר

מהבזיין(מ)תורהדברישלו[מ]שנשנמצימצאינינחמן'ברשמואלפ

מהבזייןתורהדברישנמשלומצינונחמןברשמואל2ג

מהנחמניברשמואלש

מיעםמתקימיןתורהדבריכךמלחמהבשעתבעליועםמתקייםהזההזייןו

מיעםמתקיימיןתורהדבריכךמלחמהבשעתבעליומתקייםהזההזייןד 

מיעל'מתקיימית"דכךמלחמהבשעתבעליועלמתקייםהזההזייןק

מיעםמתקיימיןת"דכךמלחמהבשעתבעליומקייםזהזייןט

מיעםמתקיימיםתורהדבריכךמלחמהבשעתבעליומתקייםהזההזייןמ

מיעםמתקיימיןתורהדברי(בעליו)כךמלחמהבשעתבעליועלמתקייםהזההזייןא

מיעם'מתקיימית"דכךמה[ח](?מ?)מלבשעתבעליועלמתקייםהזההזייןר

מיכלעלמתקיימיןתורהדבריכךבעליועלמתקייםהזייןפ

מיכלעלמיתקיימיםתורהדבריכךבעליועלמתקייםהזההזיין2ג

מיכלעלמתקיימיןתורהדבריכךלבעליומתקייםהזייןש

מהכאלהמיתיאחאברחונא'רצרכןכלבהןשעמלו

מהכאלהמייתיאחאברחונא'רצרכןכלבהןשעמלד 

'שנהכאמןלהמפיקאחאברהונארבצרכןכלבהםעמלשהואק

מהכאלהמייתיאחאברהונא'רצרכןכלבהםשעמלט

מהכאלהמייתיאחאברהונארביצרכםכלבהםשעמלמ

'שנאהדאמןלהמייתיאחאברהונא'רצרכןכלבהןעמלשהואא

'דכתיהכאמןלהמייתיאחאברהונא'רצרכןכלם?ה?בעמלשהואר

קריאהדיןמןליהשמעאחא'רבשםחונא'רצורכןכלבהןעוסקשהואפ

קרייההדןמןלהשמעאחה'רבשםחונה'רצורכןכלבהןעמלשהוא2ג

הדאמןליהשמעאחא'רבשםהונא'רצרכןכלבהןעמלשהואש
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צדדיהמשניאוכלתשהיאבידםפיפיותחרבבגרונםאלרוממותו

תורהכךצדדיהמשניאוכלתשהיאהחרבמה'וגואלרוממותד 

דיה?(י)?צדמשניאוכלתשהיאבידםפיפיותוחרבבגרונםאלרוממותק

ת"דכךצדיהמשניאוכלתשהיאבידםפיפיותוחרבבגרונםאלרוממותט

תורהדבריכךצדיהמשניאוכלתשהיאפיפיותחרבבידםפיפיותוחרבבגרונםאלרוממותמ

צדדיהמשניאוכלתשהיאבידןפיפיותחרבבגרונםאלרוממותא

צדדיה'מבאוכלתשהיאב"פוחרבבגרונםאלרוממותר

צדדיןמשניאוכלתשהיאבידםפפיותחרבבגרונםאלרוממותפ

צדדיהמשניאוכלתשהיאחרב'וגואלרוממות2ג

צדדיןמשניאוכלתשהואפיפיותבידםפיפיותוחרבבגרונםאלרוממותש

יהודה'רורבניןנחמיה'וריהודה'רהבאלעולםוחייםהזהלעולםחייםנותנתו

יהודה'רורבנין'נחמי'ור'יהוד'רהבא'לעולוחייםהזהבעולםחייםנותנתד 

יהודה'רורבנןנחמיה'וריהודה'רב"בעוהוחייםז"בעהחייםנותנתק

יהודה'רורבנןנחמיה'וריהודה'רב"לעהוחייםה"בעחייםנותנתט

יהודארביורבנןנחמיאורבייהודארביהבאלעולםוחייםהזהבעולםחייםנותנתמ

יהודה'רורבנןנחמיא'וריהודה'רהבאלעולםוחייםהזהלעולםחייםנותנתא

הבאלעולםוחייםהזהבעולםחייםנותנתר

יהודה'רורבנןנחמן'ריהודה(יב)'רהבאלעולםוחייםהזהבעולםחייםנותנתפ

יהודה'ררבניןנחמיהורבייהודהרביהבאבעולםוחייםהזהבעולםחייםנותנת2ג

הבאבעולםוחייםהזהבעולםחייםנותנותש

תורותשתי'אמנחמיה'רהרבהבפיותנאמרתאחדבפהשנאמרהשהתורה'אומו

נאמרותורותשתי'אמנחמיה'רהרבהבפיותנאמרהאחתבפהשנאמרהשהתורהאומרד 

'אתורות'ב'אומנחמיה'ורהרבהבפיותנאמרתאחתפה(א)בשנאמרהשהתורה'אמק

תורותשתי'אומנחמיא'רהרבהבפיותנאמרהאחדבפהשנאמרהשהתורה'אומט

תורותשתיאומרנחמןרביהרבהבפיותנאמרתאחדבפהשנאמרהשהתורה'אוממ

'אתורותשתיאומרנחמיא'רהרבהבפיותנאמרתאחדבפהשנאמרהשהתורהאומרא

ר

'אומנחמיה'רהרבהבפאותנאמרהאחדבפהשנאמרהתורה'אומפ

'אמנחמיהרהרבהבמאמרותנאמרהאחדבפהשנאמרהתורה'אמ2ג

ועושיןהעליוניםעלגוזריןשהן'אמורבניןבכתבואחתבפהאחתו

'ועושי'העליוניעלגוזריןשהןין?ד?אמורבניןבכתב'ואבפה'אד 

'וגוזרי'ועושיהעליוניםעלגוזריןשהיואמריורבנןפהעל'ואבכתבק

ועושיןהעליוניםעלגוזריןשהםאמריורבנןשבכתבואחדפהשבעלאחדט

ועושיםהעליוניםעלגוזריםשהםאומרורבנןשבכתבואחתפהשבעלתורהאחתמ

ועושיןהעליוניםעלגוזריןשהיואמריןורבניןפהבעל'ואבכתבא

ר

ועושיןהעליוניםעלגוזריןאומריןורבנןבכתבתורהבפהתורהפ

ועושיםהעליוניםעלגוזרין'אומורבניןבכתבותורהבפהתורה2ג

40



29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה, פסוק ב, פרק א

היוכי'כתדרבנן'טעמלוי'רבשםדסכניןיהושע'רועושיןהתחתוניםעלו

היוכי'דכתי'דרבניטעמון'אמלוי'רבשםדסיכניןיהושע'ר'ועושי'התחתוניעלד 

היוכי'כתידרבנןטעמהוןלויר"בשדסכניןיהושוע'ר'ועושי'התחתוניעלק

היוכי'כתידרבנן'טעמלויר"בשדסכיניןיהושע'רועושיןהתחתוניםועלט

היוכיכתיברבנןטעמאלוירביבשםדסכניןיהושערביועושיםהתחתוניםועלמ

היוכיכתיבדרבנןטעמןלוי'רבשםדסכניןיהושע'רועושיןהתחתוניםעלא

ר

הואכידרבנןטעמיהוןלוי'רבשםדסיכניןיהושע'רהתחתוניםעלפ

היוכידרבניןטעמהוןלוי'רבשםדסכניןיהושוע'רועושיםהתחתוניםעל2ג

ואחללא"המדהשרתמלאכיאלוקדששריהאלהיםושריקדששריו

ואחללא"המדהשרתמלאכיאלוקדששריים'האלושריקדששריד 

ואחללא"כד'מלאכיהשראלוקדששריאלהיםושריקדששריק

ואחלל'דכתיהשרתמלאכיאלוקדששריהאלהיםושריקדששריט

ואחללאמרדאתכמההשרתמלאכיאלומלאכיאלוקדששריהאלהיםושריקדששרימ

ואחללא"כמדהשרתמלאכיאלוקדששריהאלהיםושריקדששריא

ר

קודששריפ

קודששרי2ג

אמרתיאני'דכת'ישראלוהאלהיםשריקדששריו

אמרתיאניבהון'דכתיישראלאלוים'האלשריקדששריד 

אמרתיאני'שנישראלאלואלהיםשריקדששריק

אמרתיאניבהם'דכתיישראלאלוהאלהיםשריקדששריט

אמרתיאניבהםדכתיבישראלאלוהאלהיםשריקדששרימ

אמרתיאניבהודכתיבישראלאלואלהיםשריקדששריא

ר

ם'האליושריי'לי'ישרקודש'ישראילופ

האלהיםושריליייישראלקודשישראלאילו2ג

בטהרהעושיןכשהןועושיןהתחתוניםעלועושיןהעליוניםעלגוזריןשהןאתםאלהיםו

א"דבטהרהעושיןכשהןועושין'התחתוניעלועושין'העליוניעלגוזריןשהןאתםאלהיםד 

א"דבטהרה'?י?עושכשהן'ועושי'התחתוניועל'ועושי'העליוניעלגוזריןהן[ש]אתםאלהיםק

בטהרהעושיןושהםועושין'התחתוניועלועושיןהעליוניםעלגוזריןשהםאתםאלהיםט

בטהרהעושיםושהםועושיםהתחתוניםועלועושיםהעליוניםעלגוזריםשהםאתםאלהיםמ

[בטהרה](בשכרא)עושיןכשהןועושיןהתחתוניםעלועושיןהעליוניםעלגוזריןשהןאתם'אלהיא

ר

ועושיןהתחתוניםעלועושיןהעליוניםעלגוזריןשהןפ

ועושיםחתחתוניםועלועושיםהעליוניםעלגוזריםשהן2ג
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עלזהגביםשנימשיקשהואכאדםיטהרניישקניידבקנייטהרניפיהומנשיקותישקניו

עלזהגביםשנימשיקשהואכאדםיטהרניישקניידביקנייטהרניפיהומנשיקותישקניד 

גבעלזהגבים'במנשיקשהואכאדםיטהריניישקיניידביקיניפיהומנשיקותישקיניק

עלזהגביםשנימשיקשהואכאדםידביקנייטהרניפיהומנשיקותישקניט

גבעלזהגביםשנימשיקשהואכאדםידביקנייטהרניפיהומנשיקותישקנימ

עלזהגביןשנימשיקשהואכאדםיטהרניישקניידבקנייטהרניפיהומנשיקותישקניא

ר

זהגביםשניבמשיקיטהרנימנשיקותישקניפ

זהגויםשניכמשיקיטהריני'ישקי2ג

זהגביםשניכמשיקיטהרניישקניש

א"דבושוקקגבים(?ם?)כמשקא"כדמדביקןוהואזהו

א"דבושוקקגביםכמשק'דתימכמהמדביקןוהואזהד 

א"דבושוקקגביםכמשקמדביקםוהואזהק

א"דבושוקקגביםכמשקא"כדמדביקןוהואזהט

דברבושוקקגביםכמשקאמרדאתכמהויודביקןזהמ

א"כמדמדביקןוהואזהא

ר

בושוקקגביםכמשקדאתמההיךמזהזהטהוריןוהןלזהפ

?ו?בשוקקגיויםכמשיק'דאמההיךמזהזהטהוריםוהןלזה2ג

בושוקקגביםכמשקדאתמרכמאמזהזהטהוריםוהםלזהש

א"המדידבקניישקניו

א"המדידביקניישקניפיהומנשיקותישקניד 

א"כדידביקיניישקיניק

א"כדידביקניישקניט

אמרדאתכמהידביקניישקניאחרמ

א

ר

'אמאתמההיךידבקניישקיניפ

'א'דאמההיךידבקיניישקני2ג

ישקניבושוקקגביםכמשקדאתמרכמאידביקניישקניש

לייוציאישקניאחותהאלאשהמשיקותהחיותכנפיוקולו

לייוציאישקניא"דאחותהאלאשהמשיקותהחיותכנפיוקולד 

אני<..>יוצישקיניאחותהאלאשהמשיקותהחיותכנפיוקולק

לייוציאישקניאחותהאלאשהמשיקותהחיותכנפיוקולט

לייוציאישקניאחותהאלאשהמנשיקותהחיותכנפימ

לייוציאישקניאחותהאלאשהמשיקותהחיותכנפיוקולא

ר

משיקותהחיותכנפיוקולפ

לייוציאאחותהאלשה<..>משיקותהחיותכנפיוקול2ג

לייוציאאחותהאלאשהמשיקותהחיותכנפיוקולאמרדאתכמאידביקניש
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שאלתנינןתמןפיהומתוךנשיקותקולו

שאלתנינןתמןמייןדודיךטוביםכיפיהומתוךנשיקותקולד 

שאלז"בעתנינןתמןפיומתוךנשיקותקולק

שאלתנינאתמןפיהומתוךנשיקותקולט

שאלתנינןתמןפיהומתוךנשיקותקולמ

שאלתנינןתמןפיומתוךנשיקותקולא

ר

שאליהודהר"אתנינןפיהומתוךפ

שאל<...?>י?'ר'אמתנינןפיהומתוךנשיקות2ג

פיהומתוךנשיקותש

גבינתאתאסרומהמפנילו'אמבדרךמהלכיןשהיויהושע'ראתישמעאל'רו

גבינתאתאסרומהמפניאמרובדרךמהלכיןשהיויהושע'ראתישמעאל'רד 

גבינותאסרומהמפנילו'אמבדרךמהלכיןו<..>כשהיהושוע'ראתישמעאל'רק

גבינתאסרומהמפניאמרובדרךמהלכיןשהיויהושע'ראתישמעאל'רט

גבינותאסרומהמפניאמרבדרךמהלכיןשהיויהושערביאתישמעאלרבימ

גבינתאסרומהמפניאמרובדרךמהלכיןשהיויהושע'ראתישמעאל'רא

ר

גבינותאסרומהמפניבדרךמהלכיןכשהיויהודה'רפ

גבינתאתרו?ס<?.......?>מפ?בדרךמהלכיםשהיויהושוע'ראתישמעאל'ר2ג

מקיבתחמורההעולהקיבתוהלאלו'אמנבלהבקיבתאותושמעמידיןמפנילו'אמהגויםו

מקיבתחמורההעולהקיבתוהלאלו'אמנבלהבקיבתאותושמעמידיןמפנילו'אמהגויםד 

מקינתחמורההעלהוהלאלו'אמנבלהבקיבתאותהשמעמידיןמתוךל"אהגויםק

מקיבתחמורהנבלהקיבתוהלאל"אנבלהבקיבתאותושמעמידיםמפניהגויםט

מקיבתחמורההעולהקיבתוהלאליהאמרנבלהבקיבתאותושמעמידיןמפניליהאמרהגויםמ

מקיבתחמורההעולהקיבתוהלאלןאמרנבלהבקיבתאותהשמעמידיןמפניל"אהגויםא

ר

מקיבתחמורהעולהקיבתוהלאלו'אמנבילהבקיבהאותהשמעמידיןמפניהגויםפ

מקיבתחמורההעולהקיבתלו'אמלה<.....>אותהשמעמידיםמפנילו'אמהגוים2ג

גמיעחיהשורפהומהוחיהשורפהשדעתוכהןואמרונבילהו

גמיעחיהשורפהומהוחיהשורפהיפהשדעתוכהןואמרונבילהד 

גמיעלהפיחיהשורפהיפהשדעתןכהןאמרונבלהק

גמיעחיהשורפהומהוחיהשורפהיפהשדעתוכהןכלואמרונבלהט

גמיחיהשורפהומהוחיהשורפהיפהשדעתוכהןכלואמרונבלהמ

גומעלהחיהשורפהיפהשדעתוכהןאמרונבילהא

ר

גמילהשורפהמהוחיהשודפהיפהשדעתו(ש)בהןוכלנבילהפ

גמולהסורפההואמהחייהפה<..?>ספה<?.....>כהןאמרונבילה2ג
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בכוסכשותהאותהעשולקישבןשמעוןר"אמלהו

בכוסכשותהאותהעשולקישבןשמעון'רואמרלהד 

בכוסותה?ח?ככסותהאותהעשול"ריב'אמק

בכוסכשותהאותהעשולקישבןש"ארלהט

בכוסכשותהאותהעשוגמליאלבןשמעוןרביאמרעלהמ

בכוסכשותהאותהעשולקישרישאמרא

ר

בכוס(בכרם)אותהעשולקישריש'אמפ

(קרה)'חמבכוסכשותהאותו<...>?ש?קי<.....>בן?שמעון'ראמר2ג

ליה'אממועילולאנהנהלאמזוהםו

ליה'אממועילולאנהנהלאמזוהםד 

ל"רשב'אממועילולאנהנהלאמזוהםק

ל"אמועילולאנהנהלאמזוהםט

ליהאמרמועילולאנהנהלאמזוהםמ

ל"אמועילולאנהנהלאמזוהםא

ר

אותושמעמידין(שמעדי)מפני(לו)'אמין[ל](ן)מועיולאנהניןולאבבוזייהדשתי(א)פ

שמעמידיםמפנילו'אמ<...>ולאני<..>?א?לבכוזיהםהשתי'אמ2ג

לו'אמאחרלדברוהשיאובהנייהאסרוהלאלמהכןאםו

לו'אמאחרלדברוהשיאובהנייהאסרוהלאלמהכןאםד 

ל"אאחרלדברוהשיאוהבהנאהאסרוהלאכ"אק

ל"אאחרלדברוהשיאובהנאהאסרוהלאלמהכ"אט

ליהאמראחרלדברוהשיאובהנאהאסרוהלאלמהכןאםמ

לואמראחרלדברוהשיאובהנאהאסרוהלא[למה]כ"אא

ר

לו'אמז"עעיגליבקיבתפ

לו'אמ<...>?ה?עבודעגלהבקיבת2ג

מייןדודיךאומייןדדיך'טוביכיקוראאתההיאךאחיישמעאל'רו

מייןדודייךאומייןדודיךטוביםכיקוראאתההיאךאחיישמעאלד 

מייןדודיךטוביםכיקוראאתההיאךאחיישמעאל'רק

מייןדודיךאומייןדודיךטוביםכיקוראאתההיאךאחיישמעאל'רט

מייןדודיךאומייןדודיךטוביםכיקוראאתההיאךאחיישמעאלרבימ

מייןדודיךטוביםכיאו(מייך)דודיךטוביםכיקוראאתההיאךאחיישמעאל['ר]א

ר

מייןדודיךטוביםכיאומייןדודיךטוביםכיקוראאתהיאךאחי'ישמעפ

?דיך<?.....>כיאודודייךטוביםכיקוראאתההיךאחיעאל<.....>2ג
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ולמהטוביםשמניךלריחכןעליומוכיחחבירושהריכךהדיבוראיןלו'אמו

ולמהטוביםשמניךלריחכןעליוליסדבאחבירושהריכךהדבוראיןלואמרד 

ולמהטוביםשמניךלריחכןעליולימדחבירושהריכךהדיבורסוףל"אק

ולמהטוביםשמניךלריח'שאמעליולימדחבירושהריכךהדיבוראיןל"אט

ולמהטוביםשמניךלריחוסךעליו?סר?ליחבירושהריכךהדיבוראיןליהאמרמ

ולמהטוביםשמניךלריחעליולימדחבירושהריכךהדבוראיןל"אא

ר

למהטוביםשמניךלריחעליומוכיחחבירושהריכןהדבראיןלו'אמפ

<.....>שלריחעליומלמדחבירושהריכןהדבראין<.....>א2ג

'רקטןהיהישמעאל'וראסרוהשבקרובמפנייונתןר"אמלוגלהלאו

'רקטןהיה'ישמע'וראסרוהשבקרובמפנייונתןר"אלוגלהלאד 

ב"רשקטןהיהישמעאל'וראסרוהשבקרובמהמפנייונתןר"אלוגלהלאק

ש"רקטןהיהישמעאל'וראסורהשבקרובמפנייונתןר"אלואגלהלאט

רביקטןהיהישמעאלורביאסורהשבקרובמפנייונתןרביאמרלוגלהלאמ

'רקטןהיהישמעאל'וראסרוהשבקרובמפנייונתןר"אלוגילהלאא

'רר

'רקטןהיהישמעאל'וראסורהשבקרובמפניגילהלאפ

.....>ישמע'וראסרוהשבקרובמפנילוגילהלא2ג

'כתכבשםללבושךכבשים'כתנחמןברשמואל'רבשםחגי'ורחלפתאבןשמעוןו

'כת'כבשיללבושךכבשיםכתבנחמןברשמואל'רבשםחגי'ורחלפתאבןשמעוןד 

'כבושיללבשיך'כבשי'כתינחמןברשמואלר"בשחגי'ורחלפתאק

כתיבכבשםללבושךכבשים'כתינחמןברשמעוןר"בשחגי'ורחלפתאבןט

כתיבכבשםללבושךכבשיםכתיבנחמןברשמואלרביבשםחגיורביחלפתאבןשמעוןמ

כתיבכבושיםללבושיךכבשיםכתיבנחמןברשמואל'רבשםאחאי'ורחלפתאבןשמעוןא

'כתיכבושיםללבושך'כבשי'דכתינחמןברשמואל'רבשם'ורחלפתאבןשמעוןר

'כתכבשיםללבושיךכבשים'כתישמעאל'רמשוםחגי'רחלפותאבןשמעוןפ

כתבכבשיםללבושיךשים?כב??ן?נחמברשמואל'רבשםחגיי'רחלפותהבןמעון<..2ג

כתיבכבשיםללבושךכבשיםישמעאל'רבשםחגי'רש

תהיחכמיםתלמידיונעשוהגדילותורהדברילפניהםמכבשתהיקטניםשתלמידיךבשעהו

תהי'ח'תונעשוהגדילותורהדברילפניהםמכבשתהיקטניםשתלמידיךבשעהד 

תהיהח"תלנעשוהגדילות"דלהםמכבשתהיהקטניםשתלמידיןבשעהק

תהיחכמיםתלמידיונעשוהגדילות"דמפניהםמכבשתהיקטניםשתלמידיךבשעהט

תהאחכמיםתלמידיונעשוהגדילותורהדברילפניהםמכבשתהיקטניםשתלמידךבשעהמ

חכמיםתלמידיונעשוהגדילותורהדברילהםכבשקטניםשתלמידיךבשעהא

יה[ה](?ח?)תח"ת(?ר?)ונעשוהגדילוורה?[ת]()?([]?ר?א)דברילהםמכבשתהיהקטניםשתלמידיך?ה?בשער

הויתלמידיםונעשוהגדילותורהדברילפניהםכבושהןקטניםכשתלמידיךפ

הויחכמיםתלמידיונעשוהיגדילותורהברי?די?<.....>כובהויקטניםכשתלמידיך2ג

הויחכמיםתלמידיונעשוהגדילולפניהםכובשהיהקטניםכשתלמידיךש
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מהלפניהםתשיםאשרהדבריםואלהיוחאיבןשמעון'רתניתורהסתרילהםמגלהו

מהלפניהם'תשיאשרהמשפטיםואלהיוחאיבןשמעון'רתניתורהסתרילהםמגלהד 

מהלפניהםתשיםאשר'המשפואלהיוחאיבןשמעון'רתניתורהסתרילהםמעלהק

מהלפניהםתשיםאשר'המשפטיואלהי"רשבתאניתורהסתרילהםמגלהט

מהלפניהםתשיםאשרהמשפטיםואלהיוחאיבןשמעוןרביתניתורהסתרילהםמגלהמ

מהלפניהםתשיםאשרהמשפטיםואלהיאחיבןשמעון'רתניתורהסתרילהםגלהא

מהלפניהםתשיםאשרהמשפטיםואלהיוחאיבןשמעון'רתניתורהסתרילהםמגלהר

מהלפניהםתשיםאשרהמשפטיםואלהיוחיבן'שמע'רתניתורהטעמילהםמגלהפ

מהם?פניה?לתשיםאשרהמשפטיםאלהיוחייבןשמעון'רתניתורהי<....?>להלה?מג2ג

תורהסתרילהםמגלהש

תורהדבריכךאדםלכלנגליתאינהזוסימהו

תורהדבריהןכךאדםלכלנגליתאינהזוסימהד 

ת"דכךאדםלפניאלאנגליתאינהזושימהק

תורהדבריכךאדםלכלנגליתאינהזוסימאט

תורהדבריכךאדםלכלנגליתאינהזוסימאמ

תורהדבריכךאדםלכלנגליתאינהזושימהא

ת"דכךאדםלכלנגלתאינהזושימהר

תורהטעמיתגלהלאכךליחידאלאניגלתאינהשימהפ

תורהטעמימגלהתהאלאכךליחידאלאניגליתאינהסימה2ג

להפליגואםמקשיעוקבא'ברחמא'ורבעיחוניא'ראדםלכלאותןמגליןאיןו

להפליגואםמקשי'עוקבברחמא'ורבעיחוניא'רד 

להפליגואםמקשיקבא[ו]עברחמה'ורבעיחנינא'ראדםלכלאותם'מגליאיןק

להפליגואםמקשהעוקבאברחמא'ורבעיחנינא'ראדםלכלאותןמגליןאיןט

להפליגואםמקשיעוקבאברחמאבי'ורבעיחנניארביאדםלכלאותםמגליןאיןמ

להפליגאםמקשיעוקבאברחמא'ורבעיהונא'ראדםלכלאותןמגליןאינםא

לחפליגואםמקשיעוקבאברחמא'ורבעיחוניא'ראדםלכלאותםמגליןאיןר

להפליגוואםמקשיעוקבא'ברחמא'רבשםחוניא'ראדםלכלפ

להפליגו?אם?עוקבהברחמה'רבשםחונייה'ראדםלכל2ג

שאתהןואלושבתורההכרעותמחמשתלהפליגולוהיהמבקשהיהו

שאת?ם?הואלושבתורההכרעותמחמשהלהפליגולוהיהמבקשהיהד 

שאתשבתורההכרעותמחמשתלהפליגולוהיהמבקשאתהק

אושאתתיטיבאםהלאהןואלושבתורההכרעותמחמשלהפליגולוהיהמבקשהיהט

שאתהןואלושבתורההכרעותמחמשלהפליגולוהיהמבקשהיהמ

שאתהןואלו[שבתורההכרעות'מה]להפליגולוהיהמבקשאתהא

שאתהןואלושבתורההכרעותמחמשתלהפליגולוהיהמבקשאתהר

שאתהןואילושבתורהברעותמחמשהלהפליגולוהיהמבקשהיהפ

שאתהןואלושבתורההכרעותמחמשלהפליגולוהיהמבקשהיה2ג
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הלאשאתוקםמשקדיםמחרארורו

הלאוקםמשקדיםמחרארורד 

הלאיקוםאווקםמשוקדיםמחרארורק

ארורוקםמשוקדיםמחרתיטיבלאאםשאתט

הלאוקםמשוקדיםמחרארורמ

וקםמשוקדיםמחרארורא

הלאוקםמשוקדיםר?ח?מאחרר

(השאת)הלאשאתוקםמשוקדיםמחרארורפ

הלאשאתוקםמשוקדיםמחרארור2ג

תיטיבלאאםשאתאושאתתיטיבאםו

תטיבלאאםשאתאושאתתטיבאםד 

תיטבלאאםשאתאושאתתיטבאםק

ט

תטיבלאאםשאתאושאתתטיבאםמ

א

'וכותטיבלאאםשאתאושאתתטיבאםר

איש'הר'באפכי'דו'חט'תיטלאואם(ול)שאתתיטבאםפ

אישהרגובאפםכיתיטיבלאאםשאתתיטיבאם2ג

ו

ד 

ק

ט

מ

א

ר

בחריהושעאלמשהויאמר'וגעזכיאפםארור'עק'וברפ

בחריהושועאלמשהויאמרעזכיאפםארוראוארורשורעיקרווברצונם2ג

ו

ד 

ק

ט

מ

א

ר

ובמנורה(ובנו)'הגבעראשעלנצבאנכימחראומחרבעמלקהלחםוצאאנשיםלנופ

ובמנורההגבעהראשעלנצבאנכימחראומחרבעמלקהלחםוצאאנשיםלנו2ג
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ו

ד 

ק

ט

מ

א

ר

עםשוכבהנךמשהאלי'י'ויאמופרחיהכפתוריה(ו)משוקדיםאומשוקדיםגביעיםארבעהפ

יעקבובניחוריליאיתתנחומאר"אמו

יעקבובניחוריליאית'תנחומר"אד 

יעקבובניחוריליאיתתנחומהר"אמק

יעקבובניאחוריליאיתתנחומאר"אט

יעקבובניחוריאתליתנחומארביאמרמ

יעקבובניאחריליאיתתנחומאר"אא

יעקבובניחוריליאיתתנחומאר"אר

יעקבובניחורילןאיתתנחומאר"אוזנההזההעםוקםאווקםאבותיךפ

צוהואותי'כתיצחקר"אמהשדהמןבאוכשמעםאוכשמעםהשדהמןבאוו

צוהואותי'כתייצחקר"אהשדהמןבאוכשמעםאוכשמעםהשדהמןבאוד 

צוהאותי'כתייצחקר"אמהשדהמןבאוכשומעםאוכשמעםהשדהמןבאוק

צוהואותי'כתייצחקר"אהשדהמןבאוכשמעםאוכשמעםהשדהמןבאוט

צוהואותיכתיביצחקרביאמרהשדהמןבאוכשמעםאוכשמעםהשדהמןבאומ

צוהואותיכתיביצחקר"אהשדהמןבאוכשמעםאוכשמעםהשדהמןבאוא

צוהואותי'כתייצחקר"אמהשדהמןבאוכשמעםאוכשמעם()השדהמןבאור

צוהאותי'כתיצחקר"א'וגו'כשמהשדהמןבאופ

צוהואותייצחקר"אש

'שאמדבריםישי'ייצוהואותימהוי'ייו

'שאמדבריםישייד 

'שאמ'דבריישי'יצוהאותימהי'יק

'שאמ'דבריישי'יצוהואותימהוי'יט

שאמרדבריםישייצוהואותימהויימ

שאמרדבריםאלוייצוהואותימהוייא

'שאמ'דבריישייצוהואותימהוייר

ואותי'ומשפטחוקיםאתכםלל(ללאמ)ההיאבעתי'יפ

שאמרדבריםישההיאבעתייש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ו, פסוק ב, פרק א

להם'לומלישאמרדבריםויש?[י](ו)?עצמלביןביניליו

לבני'לומלי'שאמ'דבריוישעצמילביןביניליד 

לכםלאמרלי'שאמדברוישעצמילביןביניליק

לבני'לומלי'שאמדבריםוישעצמילביןבינוליט

ישראללבנילומרלישאמרדבריםוישעצמילביןבינילימ

לכםלאמרלישאמרדבריםוישעצמילביןביניא

אליכםלאמרלי'שאמ'דבריוישעצמילבןבניליר

'שאמדבריםוישלכם'לומלי'שאמדבריםפ

עצמילביןבינילומרליש

עלאותןשמשיקיןדבריםישאילאר"אמו

עלאותןשמשיקין'דבריישאילאר"אד 

עלפהאותןשמשיקיןדבריםישאליאר"אק

עלאותןשמשיקין'דבריישאילאר"אט

עלאותןשמשיקיןדבריםישאילארביאמרמ

עלאותםשמשיקיןדבריםישאילאר"אא

פ"עאותם'שמשיקי'דבריישאילאר"אמר

אתעליהןשמשיקיםדבריםישאו לאר"אעצמיוביניךביני'לומליפ

אתעליהםשמשיקיםדבריםישמנשיקותישקניאילא'ר'אמש

'אומאחד'וכתלךאחטאלאלמעןאמרתךצפנתיבלבי'אומאחד'כתכיצדפהו

'אואחר'וכתולךאחטאלאלמעןאמרתךצפנתיבלבי'אואחד'כתוכיצדפהד 

'אומ'א'וכתילךאחטאלאלמעןאמרתיךצפנתיבלבי'אמ'א'כתיכי צדק

'אומאחר'וכתולךאחטאלאלמעןאמרתךצפנתיבלבי'אומאחד'כתוכיצדפהט

אומראחדוכתובלךאחטאלאלמעןאמרתךצפנתיבלביאומראחדכתיבכיצדפהמ

אומראחרב[ו]וכתלךאחטאלאלמעןאמרתךצפנתיבלביאומראחדכתובכיצדפהא

'אומאחר'וכתולךאחטאלאלמעןאמרתיךצפנתיבלבי'אומאחד'כתוכיצדר

'אואחר'וכתאמרתךצפנתיבלביאחדכתובהפהפ

אומראחדוכתובאמרתךצפנתיבלביאומראחדכתובהפהש

אלאהללוכתוביםשנייתקיימוכיצדפיךמשפטיכלספרתיבשפתיו

אלאהללוכתובים'ביתקיימוצדזהבאיפיךמשפטיכלספרתיבשפתיד 

אלאהללו'כתובי'ביתקיימוכי צדפיךמשפטיכלספרתיבשפתיק

אלאהללומקראות'ביתקיימוכיצדפיךמשפטיכלספרתיבשפתיט

אלאהללומקראיןשנייתקיימוכיצדפיךמשפטיכלצופרתיבשפתימ

אלאהללוהדבריםשנינתקיימוכיצדצדקךמשפטיכלספרתיבשפתיא

אלאהללו'כתובישנייתקיימוכיצדצדקך([ך](כ)פי)משפטיכלספרתיבשפתיר

את'וגוספרתיבשפתיפ

ספרתיבשפתיש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ז-ו, פסוק ב, פרק א

אמרתךצפנתיבלביקייםדודשלרבוהיאיריעיראשהיהזמןכלו

אמרתךצפנתיבלביקייםדודשלרבוהיאיריעיראשהיהזמןכלד 

אמתךצפנתיבלביקייםשלדודרבוזמןכלק

אמרתךצפנתיבלביקייםדודשלרבוהיאיריעיראשהיהזמןכלט

אמרתיךצפנתיבלביקייםדודשלרבוהיעיריעיראשהיהזמןכלמ

אמרתךצפנתיבלביקייםהיאירי?רא?עישהיהזמןכלא

אמרתיךצפנתיבלבידודשלרבוקייםהיאיריעיראשהיהזמןכלר

אמרתךצפנתבלבי'אמקייםדודשלרבוהיאריעיראשהיהזמןכלמוציאפ

לפניודורשיושבשאתזמןכלכךספרתיבשפתישנסתלקכיוןו

ספרתיבשפתישנסתלקכיוןד 

לפניודורשיושבשאתהזמןכלכךפיךמשפטיכלספרתיבשפתישנסתלתכיוןק

בפניודורשיושבשאתהזמןכלכךספרתיבשפתישנסתלקכיוןט

לפניודורשיושבשאתהזמןכלכךספרתיבשפתישנסתלקכיוןמ

לפניודורשיושבשאתהזמןכלכך]צדקךמשפטיכלספרתיבשפתישנסתלקכיוןא

לפניודורשיושבשאתהזמןכלכךצדקיךמשפטיכלספרתיבשפתישנסתלקכיוןר

לפנייושבשאתזמןכלכךסיפרתיבשפתי'אמוכשנסתלקפ

ספרתיבשפתירשותלךשנתנוובשעהאמרתךצפנתיבלביבתורהממךגדוליםו

ד 

פיךמשפטיכלספרתיבשפתירשותלךשנתנוובשעהצפנתיבלביבתורהממךגדולק

פיךמשפטיכלספרתיבשפתירשותלךשנתנוובשעהאמרתךצפנתיבלביבתורהממךגדוליםט

פיךמשפטיכלספרתיבשפתירשותלךשנתנוובשעהאמרתיךצפנתיבלביבתורהממךגדוליםמ

['וכספרתיבשפתירשותלךשנתנוובשעהאמרתךצפנתיבלביבתורהממךגדוליםא

פ"כמ[ס](?נ?)תי[פ](?מ?)בשרשות[ך](?ר?)לשנתנוובשעהאמרתיךצפנתיבלביבתורהממךגדוליםר

ספרתיבשפתירשותלךנתנואמרתךצפנתיבלביממךגדוליםפ

לזהזהדומיןתורהדברימייןדודיךטוביםכיו

לזהזהדומיןתורהדברימייןדודיךטוביםכיא"דד 

לזהזהודומיןלזהזהשנהגיןח"תאלומייןדודיךטוביםכיק

לזהזהדומיןת"דמייןדודיךטוביםכיט

לזהזהדומיןתורהדברימייןדודיךטוביםכימ

לזהזהשדומיןתורהדבריזומייןדודיךטוביםכיא

ר

קרוביםלזהזהדומיןתורהדברימייןדודייךטוביםכיפ

תורהדברימייןדודיךטוביםכיש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ז, פסוק ב, פרק א

או[ו]()ד[דו](בן)אוא"המדלזהזהקרוביןלזהזהדודיןו

אודודואוא"המדלזהזהקרוביןלזהזהדודיןד 

אובןדודואוא?"ככ?ק

אודודוא"כדלזהזהקרוביםלזהזהדודיםט

אודודואואמרדאתכמהלזהזהקרוביםלזהזה[ם]()דודימ

אודודואואמרדאתכמאלזהזהקרוביםלזהזהודודיןא

ר

אודודוא"כדלזהזהקרוביםלזהזהדודיםלזהזהפ

אודודואודאתמרכמאלזהזההםקרוביםש

'שנשכשריןמיםמיםמקוהובורמעיןאךמעיןדודובןו

'שנשמכשיריןמיםמקוהובורמעיןאךדודובןד 

'שמכשרימיםבור[ו]אמעיןאךמעיןיגאלינודודוק

'שנאשמכשיריםמיםמיםומקוהובורמעיןאךמעיןדודובןט

שנאמרכשריםמיםמיםומקוהובורמעיןאךמעיןדודובןמ

'שנאמשבשיריםמיםמיםמקוהובורמעייןאךמעייןדודובןא

ר

ובשריםטהוריהיהמיםמקוהובורמעיןאךמעין'וגדודובןפ

יגאלנודודובןש

חביביןיוחנן'רבשםבאברשמעוןזרעעלמיםיתןוכיו

חביביןיוחנן'רבשםאבאברשמעוןזרעעלמיםיתןוכיד 

חביביןיוחנן'ר[ש]באבאברשמעוןזרעעלמיםיתןוכיק

חביבין'אמיוחנןר"בשאבאברש"רזרעעלמיםיותןוכיט

חביביןיוחנןרביבשםאבאברשמעוןרביזרעעלמיםיותןוכימ

חביביןיוחנן'רבשםאבאברשמעוןזרעעלמיםיותןוכיא

ר

חביביםיוחנן'רבשםאבאבןשמעון'וגזרעעלמיםיותןכיפ

חביביםאבאברשמעון'ראמרש

הטובכייןוחכך'טעממאיתורהכדבריסופריםדבריו

הטובכייןוחכךטעםמהתורהכדבריסופריןדבריד 

הטובכייןוחכךטעםמה(חייבס"דעל)מהת"כדס"דק

הטובכייןוחכךט"מת"כדסופריןדבריט

הטובכייןוחכךטעמאמאיתורהכדבריסופריםדבריתורהדברימ

הטובכייןוחכךטעםמהתורהכדבריסופריםדבריא

ר

הטובכייןוחכךתורהכדבריסופריםדבריפ

הטובכייןוחכךשנאמרתורהכדבריסופריםדבריש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ז, פסוק ב, פרק א

כי'שנתורהמדבריסופריםדבריחביביןאמרייוחנן'רבשםחברייאו

כי'שנאמתורהמדבריסופריןדבריחביביןיוחנן'רבשםחבריאד 

ק

כי'שנאתורהמדבריסופריםדבריחמודין'אמיוחנן'רט

כישנאמרתורהמדבריסופריםדבריחמוריןאמריוחנןרבימ

כיטעםמהתורהמדברייותרסופריםדבריחביביןיוחנן'רבשםחברייא'רא

ר

כיתורהמדבריסופריםדבריחמודיםיוחנן'רבשםחבריהפ

כישנאמרתורהמדבריסופריםדבריחמוריםיוחנן'רבשםחברייאש

להוסיףטוטפותחמשפטורתורהדבריעללעברתפיליןאין'האומייןדודיךטוביםו

להוסיףטוטפותחמשפטורתורהדבריעללעבורתפליןאיןהאומרמייןדודיךטוביםד 

להוסיףטוטפותוחמשפטורת"דעללעבור'תפיליאין'האומק

להוסיףטוטפותחמשפטורת"דעללעבורתפיליןאין'האוממייןדודיךטוביםט

להוסיףטוטפותחמשפטורתורהדבריעללעבורתפיליןאיןהאומרמייןדודיךטוביםמ

להוסיףטוטפותוחמשפטורתורהדבריעללעבורתפליןאיןהאומרמייןדודךא

ר

להוסיףטוטפותחמשפטורתורהדבריעללעבורתפיליןאין(שהואו)'שאומייןדודיךטוביםפ

להוסיףטוטפותחמשפטורתורהדבריעללעבורתפליןאין'שאוממייןדודיךטוביםש

להשמעפזיבןיהודה'רבשםכהנאבראבא'רחייב'סופרידבריעלו

להשמעפזיבןיהודה'רבשםכהנאבראבא'רחייבסופריםדבריעלד 

יהודהר"בשכהנאבראבא'רחייבסופריםדבריעלק

להשמעפזיבןיהודהר"בשכהנאבראבא'רחייבסופריםדבריעלט

שמעלהכהנאבראבארביחייבסופריםדבריעלמ

להשמעפזיבןיהודה'רבשםכהנאבראבא'רחייב'סופרידבריעלא

ר

שמעלהפזיבןיהודה'רבשםכהנא'בראבא'רחייבסופריםדבריעלפ

להשמעפזיבריהודה'רבשםכהנאבראבא'רחייבסופריםדבריעלש

כדברילקרותוהטיתיבדרךבאהייתיאניטרפוןר"אמהדאמןו

כדברילקרותוהטיתיבדרךבאהייתיאניטרפון'ר'אמהדאמןד 

כדברילקרותוהטיתיבדרךבאהייתיאניטרפוןר"אהדאמןט

כדברילקרותוהטיתיבדרךבאהייתיאניטרפוןרביאמרהדאמןמ

כדברילקרותוהטיתיבדרךהייתיאניטרפוןר"אא?ד?המןא

ר

בדרךבאהייתיאניטרפוןר"אתנינןהבאמןפ

כדברילקרותוהטתימהלךהייתיאחתפעםטרפון'ראמרהדאמןש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ז, פסוק ב, פרק א

קראלאאיןחמיאתאהליסטיםמפניבעצמיתי[נ](ו)וסכשמאיביתו

קראלאאםחמיאתהליסטיןמפניבעצמיוסכנתישמאיביתד 

קראלאאלוחמי'אמהליסטיםמפניבעצמיוסכנתיש"בט

קראלאאםחמארביאמרהלסטיםמפניבעצמיוסכנתישמאיביתמ

קרילאאיןחמי(א)אתהלסטיםמפניבעצמיוסכנתישמאיביתא

ר

קראהלו'אמפ

קראלאאלוהלסטיןמפניבעצמיוסכנתישמאיביתש

בלבדעשהמצותעלעוברהיהו

בלבדעשהמצותעלעוברהיהד 

עשהמצותוהיאבלבדתורהדבריעלעוברהיהט

בלבדעשהמצותעלעוברהיהמ

בלבדעשהמצותעלאלאעוברהיהלאא

ר

עוברמצריםעלאלאלאלו'אמאותהפ

עשהמצותעלעברש

סופריםדבריחמוריםהויבנפשונתחייבשקראעכשוו

סופריםדבריחביביןהויבנפשונתחייבשקראעכשיוד 

סופריםדבריחמוריןהויבנפשונתחייבשקראעכשיוט

סופריםדבריחמוריםהויבנפשונתחייבשקראעכשיומ

סופריםדבריחמוריםאומרהויבנפשומתחייבזההרישקראועכשיוא

ר

סופריםדבריחמוריםחהאבנפשוהואשקראעלפ

בעצמומיתהחייבשמאיביתכדברישקראועכשיוש

וחמוריםאחיהברתנחום'רבשםאדא'דרבריהחנינא'רתורהמדבריו

וחמורין'אמאחיאברתנחום'רבשםאדא'דרבריהחנינא'רתורהמדבריד 

וחמורים'אמתנחום'רת"מדט

מדבריחמוריםאומרתנחוםרביתורהמדברימ

דברי]וחמוריםאחא'ברתנחום'רבשםאחא'דרבריהחנינא'רתורהמדבריא

ר

דבריוחמודיםירמיה'ברתנחום'ד רבשםאחא'דרבריהחננא'רתורהמדבריפ

משליטיפוןתטיפואל'כתונבואהתורהמדבריו

משליטיפוןתטיפואל'כתונבואהתורהמדבריד 

משליטיפוןתטיפואל'דכתיונבואהת"מדט

משליטיפיןינטיפואלכתיבונבואהסופריםמ

משליטיפוןתטיפואלכתיבונבואהתורהמדברי['סופריא

ר

'וגולשכרלייןלךאטיף'וגיטיפותטיפואל'כתנבואהסופריםפ
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להםמראהאםכתבמהןאחתעללמדינהשלוטרין[נ]פלמששלחלמלךו

לכםמראהאםכתבמהןאחדעללמדינהשלופלמטריןששלחלמלךד 

לכםאנימראהאםכתבמהןאחתעללמדינהשלופלמנטריןששלחלמלךט

לכםמראהאם'כתימהןאחתעללמדינהשלופלמנטריןששלחלמלךמ

[לכם]הואמראהאםכתבמהםאחדעללמדינהשלופלמטיריןששלח[למלך]א

ר

לכםמראהאינואםכתבמהןאחדאללמדינהפרומנטריןשניששלחלמלךפ

כתבמהןאחדועללותאמינואללאוואםלוהאמינושליוְִֿסיַמנְֿטִֹריןחתמיו

כתבמהםאחדועללותאמינואללאוואםלוהאמינושליוסימנטריןחותמיד 

כתבמהןאחתועללותאמינולאלאוואםלוהאמינושליוסימנטריןחותמיט

כתיבמהןאחתועללותאמינואללאוואםלוהאמינושלימטרין[נ]()וסחותמימ

כתיבמהןאחתועל[לותאמינואללאוואם]לוהאמינושליוסימנטיריןשליחותםא

ר

כתבמהואחדנעללותאמינולאשליוסמנטריןשליחותםפ

נבואהבדבריכךלוהאמינושליוסימנטריןשליחותםלכםמראהאינואפלוו

נבואהבדבריכךלוהאמינושליוסימנטריןחותמילכםמראהאינו'אפיד 

ת"בדכךלוהאמינושליוסימנטריןחותמילכםמראהאינו'אפיט

תורהבדבריכךלוהאמינושליוסמנטריןשליחותםלכםמראהאינואפילומ

תורהבדבריכךלוהאמינושליוסימנטיריןשליחותםלכםמראהאינו'אפיא

ר

תורהבדבריכךלוהאמינושליחותםלכםמראהשאינופיעלאףפ

תורהבדבריש

בדברינביאבקרבךיקוםכי'כתו

בדברינביאבקרבךיקוםכי'כתד 

בדברינביאבקרבךיקוםכי'כתיט

ובדבריוגומרנביאבקרבךיקוםכיכתיבמ

בדברי[ו]מופתאואותאליךונתןחלוםחולםאונביאבקרבךיקוםכי'כתוא

ר

ובדבריומופתאותאליךונתן'כתפ

בדברימופתאואותאותאליךונתןכתיבש

אשראלאכאן'כתאיןהתורהתורךאשריורוךאשרהתורהפיעל'כתסופריםו

אשראלאכאן'כתיאיןהתורהתורךאשריורוךאשרהתורהפיעל'כתסופריםד 

אשראלאכאן'כתיאיןהתורהתורךאשריורוךאשרהתורהפיעל'כתיסופריםט

אשראלאכאןכתיבאיןהתורהתורךאשריורוךאשרהתורהפיעלכתיבסופריםמ

אשראלאכאןכתיבאיןהתורהתורךאשריורוךאשרהתורהפיעלכתיבסופריםא

ר

יורוךאשרפיעל'כתסופריםפ

יורוךאשרהתורהפיעלכתיבסופריםש
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לךיאמרואשראלאכאןכתובאיןתאמראשרהמשפטועליורוךו

מןתסורלאלךיאמרואשראלאכאן'כתאיןתאמראשרהמשפטועליורוךד 

לךיאמרואשראלאכאן'כתיאיןתאמראשרמשפטועליורוךט

לךיאמרואשראלאכאןכתיבאיןתאמראשרהמשפטועליורוךמ

יאמרואשראלאכתבאיןתאמראשרהמשפטועליורוךא

ר

פ

שמאלשהיאהשמאלועלימיןשהיאהימיןעלו

שמאלשהיאהשמאלועלימיןשהואהימיןעלושמאלימיןלךיגידואשרהדברד 

שמאלשהואשמאלועלימיןשהואהימיןעלט

שמאלשהואשמאלועלימיןשהואהימיןעלמ

שמאלשהואהשמאלועלימין(שמאל)שהואהימיןעלא

ר

פ

ימיןשהיאהשמאלועלשמאלשהיאהימיןעללךשיאמרוואפילולהןשמעו

ימיןשהיאהשמאלועלשמאלשהיאהימיןעללךשיאמרו'ואפילהםשמעד 

ימיןשהואשמאלועלשמאלשהואימיןעללךיאמרו'ואפילהםשמעט

ימיןשהואשמאלועלשמאלשהואימיןעללךשיאמרוואפילולהםשמעמ

ימיןשהואהשמאלועלשמאלשהואהימיןעללךיאמרו'ואפילהםשמעוא

ר

הטהרהועלימיןשלשמאלועלשמאלשהואהימיןעללואמרושאםפ

ו

ד 

להםשמעט

מ

א

ר

הימיןעללךשיאמרועדבנביאיםאבללהםשמעטהרהשהואטומאהועלטומאהשהיאפ

כיא"דו

כיא"דד 

כיא"דט

כיאחרדברמ

כיא"דא

כיר

כיא"דטהורהשהיאהטהורהעלטומאהשהיאהטומאהועלשמאלשהואהשמאלועלפ

כיש
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בדבשבשמןבייןבמיםתורהדברינמשלומייןדדיךטוביםו

בדבשבשמןבייןבמיםתורהדברינמשלומייןדודיךטוביםד 

כדבשכשמןכייןכמיםתורהדברינמשלומייןדודיךטוביםט

בדבשבשמןבייןבמיםתורהדברינמשלומייןדודיךטוביםמ

כדבשכשמןכייןכמיםתורהדברינמשלומייןדודיךטוביםא

כדבשכשמן'כיין'כמיתורהדברינמשלומייןדודיך'טוביר

בדבשבשמןבייןבמיםתורהדברינמשלומייןדודיךטוביםפ

בישעיהכתיבקיטעאשארומיםלייןתורהדברינמשלומייןדודיךטוביםש

סופוועדהעולםמסוףמיםמהלמיםלכוצמאכלהויבמיםוחלבו

סופוועדהעולםמסוףמיםמהלמיםלכוצמאכלהויבמיםוחלבד 

סופוועדהעולםמסוףהמיםמהלמיםלכוצמאכלהוי'שנאכמיםכחלבט

סופוועדהעולםמסוףהמיםמהלמיםלכוצמאכלהוישנאמרבמיםבחלבמ

סופןועדהעולםמסוףמיםמהלמיםלכוצמאכלאוי'שנאכמיםכחלבא

סופוועדהעולםמסוףמיםמהלמיםלכוצמאכלהוי'שנכמיםוכחלבר

'וגלמיםלכוצמאכלהוי'דכתבמיםובחלבפ

מארץארכה'שנסופוועדהעולםמסוףתורהכךהמיםעלהארץלרוקע'דכתו

מארץארכה'שנאמסופוועדהעולםמסוףתורהכךהמיםעלהארץלרקע'דכתיד 

מארץארוכה'שנאסופוועדהעולםמסוףהתורהכךהמיםעלהארץלרוקע'דכתיט

מארץארוכה'שנאמסופוועדהעולםמסוףהתורהכךהמיםעלהארץלרוקעדכתיבמ

מארץארוכה'שנאתורהדבריאףא

מארץארוכה'שנכןת"דכךר

פ

מדהו

מדהד 

מדהט

מדהמ

יםמניורחבהמדהא

יםמניורחבהמדהר

לכולכךבעולםחנםתורהדבריכךבעולםחנםהמיםמהפ

חייםמיםבאר'גנימעין'שנלעולםחייםמיםמהו

חייםמיםבארגניםמעין'שנאמלעולםחייםמיםמהד 

חייםמיםבארגניםמעין'שנאלעולםחייםהמיםמהט

חייםמיםבארגניםמעיןשנאמרלעולםחייםהמיםמהמ

חייםמיםבארגניםמעין'שנאלעולםחייםמיםמהא

חייםמיםבארגניםמעיין'שנלעולםחייםמיםמהר

למוצאיהםחייםהמיםמה'וגכסףבלאלנושבופ
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מהואכולושברולכו'וכתלמוצאיהםהםחייםכי'שנלעולםחייםתורהכךו

מהואכלושברולכו'וכתלמוצאיהםהםחייםכי'שנאמלעולםחייםתורהכךד 

מהואכולושברולכו'וכתי'למוצאיההםחייםכי'שנאלעולםחייםתורהדבריכךט

מהואכולושברולכווכתיבלמוצאיהםהםחייםכישנאמרלעולםחייםתורהכךמ

מהלמוצאיהםהםחייםכי'שנאלעולםחייםתורהדבריאףא

מהואכולושברולכו'וכתילמוצאיהםהםחייםכי'שנלעולםחייםת"דכךר

מהלמוצאהםהםחייםכי'לישרחייםתורהדבריכךפ

מהשמיםתורהכךבשמיםמיםמון[ה]()תתולקול'שנהשמיםמןמיםו

השמיםמןתורהכךבשמיםמיםהמוןתתולקול'שנאמהשמיםמןמיםד 

השמיםמןתורהכךבשמיםמיםהמוןתתולקול'שנאהשמיםמןהמיםט

השמיםמןתורהכךבשמיםמיםהמוןתתולקולשנאמרהשמיםמןהמיםמ

השמיםמןנתנותורהדבריכךבשמיםמיםהמוןתתולקול'שנאהשמיםמןמיםא

השמיםמןנו[ת](?כ?)נת"דכך'בשמימיםהמוןתתילקול'שנ'השמימןמיםר

למעלהניתניןתורהדבריכךלמעלהניתניןהמיםפ

'שנאקולותבקוליהמיםמהעמכםדברתיהשמיםמןכי'שנו

'שנאקולותבקוליהמיםמהעמכםדברתיהשמיםמןכי'שנאמד 

לקול'שנאקולותבקוליהמיםמהעמכםדברתיהשמיםמןכי'שנאט

שנאמרקולותבקוליהמיםמהעמכםדברתיהשמיםמןכישנאמרמ

'שנאקולותבקולינתנומיםמהעמכםדברתיהשמיםמןכיראיתםאתם'שנאא

'שנקולותבקולינתנוהמיםמהעמכםדברתיהשמיםמןכיראיתםאתם'שנר

קולותבקולינתוניןהמיםמהדברתיהשמיםמןכיראיתםאםפ

בקולותתורהכךהמיםעלי'ייקולו

קולותבקוליתורהכךהמיםעלייקולד 

בקולותתורהכךבשמיםמיםהמוןתתוט

בקולותתורהכךהמיםעלייקולמ

תורהדבריכךהמיםעלייקולא

ת"דכךהמיםעלייקולר

קולותבקולינתוניןתורה(ח)דבריכןפ

'שנהנפשמשיביןהמיםמהוברקיםקולותויהיהבקרבהיותהשלישיביוםויהי'שנו

'שנאמהנפשמשיביןהמיםמהוברקיםקולותויהיהבקרבהיותהשלישיביוםויהי'שנאמד 

'שנאהנפשאתמשיביןהמיםמהוברקיםקולותויהיהבקרבהיותהשלישיביוםויהי'שנאט

שנאמרהנפשאתמשיביםהמיםמה'וברקיקולותויהיהבקרבהיותהשלישיביוםויהישנאמרמ

'שנאהנפשאתמשיביןהמיםמה'וכוקולותויהיהשלישיביוםויהי'שנאא

'שנהנפשאתמשיביןהמיםמה'וברקיקולותויהיהבקרבהיות'הגביוםויהי'שנר

מאדוחזקהולךהשופרקולויהיפ
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תורהכךבלחי'אשהמכתשאתאלהיםויבקעו

תורהכךבלחיאשרהמכתשאתים'אלויבקעד 

ת"דכך'וגוהמכתשאתאלהיםויבקעט

תורהכךבלחיאשרהמכתשאתאלהיםויבקעמ

תורהדבריכךבלחיאשרהמכתשאתאלהיםויבקעא

ת"דכךאליורוחוותשבהמיםמןוישתבלחיאשר(ת)המכתשאת'אלהיויבקער

פ

מןהאדםאתמטהריןהמיםמהנפשמשיבתתמימהי'ייתורת'שנו

האדםאתמטהריםהמיםמהנפשמשיבתתמימהייתורת'שנאד 

מןהאדםאתמטהריןהמיםמהנפשמשיבתתמימהי'יתורת'שנאהנפשאתמשיביןט

מןהאדםאתמטהריןהמיםמהנפשמשיבתתמימהייורת[ת]()שנאמרמ

הטמאיםאתמטהריןהמיםמהנפשמשיבתתמימהייתורת'שנאהנפשאתמשיביןא

[ם](ן)הטמאי'מטהריהמיםמהנפשמשיבתתמימהייתורת'שנהנפשאתמשיביןר

הטמאיןאתמטהריןהמיםמהפ

'שנמטומאתוהטמאמטהרתתורהכךוטהרתםטהוריםמיםעליכםוזרקתי'שנטומאהו

'שנאממטומאתוהטמאמטהרתתורהכךוטהרתםטהוריםמיםעליכםוזרקתי'שנאממטומאהד 

'שנאמטומאתוהטמאמטהרתתורהכךוטהרתםטהוריםמיםעליכםוזרקתי'שנאהטומאהט

שנאמרמטומאתוהטמאאתמטהרתתורהכךוטהרתםטהוריםמיםעליכםוזרקתישנאמר'הטומאמ

'שנאמהטמאיםאתמטהריןתורהדבריכךטהוריםמיםעליכםוזרקתי'שנאמטומאתןא

'שנהטמאיםאת'מטהריורה[ת]()דבריכךם[ת](ם)וטהר'טהורימיםעליכםוזרקתי'שנמטומאתןר

'ישראתמטהריןתורהדבריכךפ

כךבמיםבשרואתורחץ'שנהגוף'מטהריהמיםמהטהורותאמרותי'ייאמרותו

כךבמיםבשרואתורחץ'שנאמהגוףמטהריםהמיםומהטהורותאמרותייאמרותד 

כךבמיםבשרוורחץ'שנאהגוףאתמטהריןהמיםמהטהורותאמרותי'יאמרותט

כךבמיםבשרוורחץשנאמרהגוףאתמטהריןהמיםמהטהורותאמרותייאמרותמ

כךבמיםבשרוורחץ'שנאהגוףאתמטהריןהמיםמהטהורותאמרותייאמרותא

כךבמיםבשרואתורחץ'שנהגוףאת'מטהריהמיםמהטהורותאמרותייאמרותר

אמרותי'יאמרותפ

יםשלערותומכסיןהמיםמהמאדאמרתךצרופה'שנאהגוףמטהרתתורהו

יםשלערותומכסיםמיםומהמאדאמרתךצרופה'שנאהגוףמטהרתתורהד 

יםשלערותומכסיןהמיםמהמאדאמרתךצרופה'שנאהגוףאתמטהרתהתורהט

יםשלערותומכסיןהמיםמהמאדאמרתךצרופהשנאמרהגוףאתמטהרתתורהמ

יםשלערותומכסיןהמיםמהמאדאמרתךצרופה'שנאהגוףאתמטהריןתורהדבריא

יםשלערותומכסיןהמיםמהמאדאמרתךצרופה'שנהגוףאתמטהריןת"דר

אדםשלערותומכסיןהמיםמהפ
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כלועל'שנישראלשלערותן'מכסתורהכךמכסיםליםכמים'שנו

כלועל'שנאמישראלשלערותןמכסהתורהכך'מכסיליםכמים'שנאמד 

כלועל'שנאישראלשלערותןמכסיןת"דאףמכסיםליםכמים'שנאט

כלועלשנאמרישראלשלערותןמכסיןתורהכךמכסיםליםכמיםשנאמרמ

כלועל'שנאישראלשלערותןמכסיןתורהדבריכךמכסיםליםכמים'שנאא

כלועל'שנישראלשלערותן'מכסיתורהדבריכךמכסיםליםכמים'שנר

כלועל'ישרשלערותואתמכסיןתורהדבריכךפ

אהבהתכסהפשעיםו

אהבהתכסה'פשעיד 

אהבהתכסהפשעיםט

אהבהתכסהפשעיםמ

אהבהתכסהפשעיםא

אהבהתכסה'פשעיר

אדםשלנפשומשיביןדבריכןאדםשלנפשומשיביןהמיםמהאהבהתכסהפשעיםפ

כךנחליםנחליםונעשהטיפיןטיפיןיורדיןהמיםמהו

כךנחליםנחליםונעשו'טיפיטיפין'יורדימיםומהד 

כךנחליםנחליםונעשיםטיפיןטיפיןיורדיןהמיםמהט

כךנחליםנחליםונעשהטפיןטפיןיורדיןהמיםמהמ

כךנחליםנחליםונעשיםטפיםטפיםיורדיןהמיםמהא

כךנחליםנחלים'ונעשי'טיפיטיפין'יורדיהמיםמהר

הםכךנחליםונעשיןטיפיןטיפיןיורדיןהמיםמהנפשמשיבתתמימהי'יתורתפ

עדלמחרושתיםהיוםהלכותשתילומדאדםתורהו

עדלמחרושתיםהיוםהלכותשתילמדאדםתורהד 

עדלמחרהלכותושתיםהיוםהלכות'בתורהלמדאדםתורהט

עדלמחרושתיםביוםהלכותשתיתורהלומדאדםתורהמ

עדלמחרהלכותושתי[היום]הלכותשתילומדאדםתורהדבריא

עדלכות?ה?שתיולמחרהלכותשתיהיוםלמדאדםת"דר

עדלמחרהלכותשתיביום'הלכושתיאדםבניפ

כךבגופוערביןאינןצמאאדםאיןאםהמיםמהנובעכנחלשנעשהו

כךבגופו'ערבי'אינצמאאדםאיןאםמיםמהנובעכנחלשנעשהד 

נובעכנחלשנעשהט

נובעכנחלשנעשהמ

כךבגופוערביןאיןצמאאדםאיןאםהמיםמהנובעל?ח?כנשנעשהא

כךבגופועריביןאינןצמאאדםאיןאםהמיםמהנובעכנחלשנעשהר

כךעליועריביןאינןלהםצמאאיןאדםאםהמיםמהנובעכמעיןנעשהשהואפ
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מניחיןהמיםמהבגופוערביןאינןבהםעיףאדםאיןאםתורהו

מניחיןהמיםומהבגופוערבהאינהבהעיףאדםאיןאםתורהד 

מניחיןהמיםמהט

מניחיןהמיםמהמ

מניחיןהמיםמהבגופוערביןאיןבהםעייףאדםאיןאםתורהדבריא

מניחין(ערבין)המיםמהבגופוערביןאינןבהםעיףאדםאיןאםת"דר

בגוףמתערביןאינןתורהלדבריעייףאדםאיןאםפ

עליו(אל)גבוההשדעתומימנחת?[ה]()?תורכךנמוךבמקוםוהולכיןגבוהמקוםו

עליוגבוההשדעתומימנחתתורהכךנמוךבמקוםוהולכיןגבוהמקוםד 

גבוהשדעתומימנחתתורהכךנמוךלמקוםוהולכיןגבוהמקוםט

עליוגבוהשדעתומימנחתתורהכךנמוךלמקוםוהולכיןגבוהמקוםמ

עליוגבוההשדעתומיאתמניחיןתורהדבריכךנמוךלמקוםוהולכיןגבוהמקוםא

עליוגבוההשדעתומימניחיןת"דכךנמוךלמקוםוהולכיםגבוהמקוםר

פ

כסףבכלימתקיימיםאיןהמיםמהעליונמוכהשדעתובמיומדבקתו

כסףבכלימתקיימיןאיןמיםומהעליונמוכהשדעתובמיומדבקתד 

כסףבכלימתקיימיןאיןהמיםמהעליונמוכהשדעתובמיושורהט

כסףבכלימתקיימיםאינםהמיםמהעליונמוכהשדעתובמיומדבקתמ

וכליכסףבכלילאמתקיימיןאינםהמיםמהעליונמוכהשדעתובמיומתדבקיןוהולכיןא

בכליולאכסףבכלילאמתקיימיןאינןהמיםמה[?]עליונמוכהשדעתובמידבקין[י]ומוהולכיןר

בכליולאכסףבכלילאלהתמלאותדירכןהמיםמהפ

שעושהבמיאלאמתקיימתאיןתורהכךשבכליםבירודאלאוזהבו

שעושהבמיאלאמתקיימתאיןתורהכךשבכליםבירודאלאוזהבד 

שעושהבמיאלאמתקיימתאינהתורהכךהכליםבבירוראלאוזהבט

שעושהבמיאלאמתקיימתאינהתורהאףשבכליםבירודאלאוזהבמ

שעושהבמיאלאמתקיימיןאינםתורהדבריכךשבכליםבירודאלאזהבא

שעושהמיאלאמתקיימיןאינןת"דכך]כךשבכליםבפחותאלאזהבר

משפיעאדםאיןאםכךחרשבכליאלאזהבפ

חרשכלי?כ?עצמוו

?ש/ס?חרככליעצמוד 

חרסככליעצמוט

חרסלי[כ]()כעצמומ

חרסכליעצמוא

חרסככליעצמור

אלאגבוהבמקוםמתקיימיןאינןהמיםמהתורהדברילקנותיכולאינוחרשככליעצמופ
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אדםאיןהמיםומהו

אדםאיןמיםומהד 

אדםאיןמיםומהט

אדםאיןהמיםמהמ

אדםאיןהמיםמהא

איןהמיםמהר

אדםאיןהמיםמהעליוגסהשרוחובמימתקיימיןתורהדבריאיןכךנמוךבמקוםפ

'לוממתביישאדםאיןתורהדבריכךמיםהשקנילקטןלומרמתביישגדולו

לומרמתביישהגדולאיןתורהדבריכךמיםהשקנילקטןלומרמתביישגדולד 

'לוממתביישהגדולאיןת"דכךמיםהשקנילקטן'לוממתביישגדולט

לומרמתביישגדולאדםאיןתורהדבריכךמיםהשקינילקטןלומרמתביישגדולמ

לומרמתביישהגדולאיןתורהדבריכךמיםהשקנילקטןלומרמתביישגדולא

'לוממתביישהגדולאין(ת"ד)[ת"דכךמיםהשקנילקטן'לוממתביישהגדולר

'לוממתביישאדםאיןכךמיםהשקינילקטן'לוממתביישפ

ואפלואחדפסוקאחדדבראחדפרקלמדנילקטןו

ואפילואחדפסוקאחדדבראחדפרקלמדניד 

'אפיאואחדפסוקאואחדפרקלמדנילקטןט

אפילואואואחדפסוקאואחדפרקלמדנילקטןמ

'ואפיאחדפסוקאחדדבראחדפרקלמדנילקטןא

ואפילואחדפסוקאואחדפרקלמדנילקטןר

אחדמסכתלמדיניאחדפרקלמדינילקטןפ

מתבלעשהואסוףבהןלשוטיודעאדםכשאיןהמיםומהאחתאותו

מתבלעשהואסוףבהןלשוטיודעאדםכשאיןמיםומהאחתאותד 

מתבלעשהואסוףלשוטיודעאדםכשאיןמיםמהאחתאותט

מתבלעשהואסוףלשוטיודעאינוכשאדםהמיםמהאחתאותמ

מתבלעשהואסוףבהןלשוטיודעאדםאיןאםהמיםמהאחתאותא

ומתבלענטבעשהואסֹוףבהםלשוטיודעאדםאיןהמיםמהאחתאותר

הואמתבלעבהםלשוטטיודעאדםאיןאםהמיםמהפ

סוףבהןולהורותבםלשוטיודעאדםאיןאםתורהדבריכךו

סוףבהןולהורותבהןלשוטיודעאדםאיןאםתורהדבריכךד 

סוףבהןולהורותבהןולהתעסקבהןלשוטיודעאדםאיןאםת"דכךט

סוףבהםולהורותם[ב]()לשוטיודעאדםאיןאםתורהדבריכךמ

סוףבהןולהורותתורהבדברילשוטיודעאדםאיןאםתורהדבריכךא

סוףלהןולהורותבהםלשוטיודעאדםאיןתורהדבריכךר

בתורהלהורותיודעאדםאיןאםכךפ
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ומרחצאותכסאותולבתיופרדסיןלגנותנמשכיןהמיםמהדקסריןאנינאר"אממתבלעשהואו

ומרחצאותכסאותולבתיופרדסיםלגנותנמשכיןהמיםמהדקסריןחנינא'ר'אממתבלעשהואד 

ת[ו]ולמרחצאכסאותולבתיולפרדסיםלגנותנמשכיןהמיםמהיסרין[ק](כ)דחנינאר"אמתבלעשהואט

ומרחצאותכסאותולבתיולפרדסיםלגנותנמשכיןהמיםמהדקסריןחנינא'ראמרמתבלעשהואמ

ומרחצאותכסאותולבתיופרדסיםבגנותנמשכיםהמיםמהדקסריאבינאר"אמתבלעשהואא

ומרחצאותכסאותולבתיולפרדסיםלגנותנמשכיםהמיםמהדקיסריאבינאר"אמע[ל](ע)מתבשהואר

מרחצאותולבתיכניסיותלבתיולפרדסיםלגנותנמשכיןהמיםמןמתבלעפ

י'יידרכיישריםכי'לומ'תלכןתורהדבריאףיכולו

יידרכיישריםכיל"תכןתורהדבריאףיכולד 

ל"תכןתורהדבריאףיכולט

כןלומרתלמודכןתורהדבריאףיכולמ

יידרכיישריםכיל"תכןתורהדבריאףיכולא

יידרכי'ישריכיל"תכןת"דאףיכולר

'וגבםילכווצדיקיםי'ידרכיישריםכיל"תכןתורהדבריאףיכולפ

אתמגדליןתורהדבריכךהצמחיםאתמגדליןהמיםמהעוקבאברחמאר"אמו

אתמגדליןתורהדבריכךהצמחיןאתמגדליןהמיםמהעוקבאברחמא'ר'אמד 

ט

מ

אתמגדליןתורהדבריכךצמחיםמגדליןהמיםמהעוקבאברחמאר"אא

אתמגדליןת"דכךהצמחיםאתמגדליןהמיםמהעוקבאברחמאר"אמר

מגוליןתורהדבריכךהצמחיןאתמגוליןהמיםמהעוקבא'ברחמא'ר'אמפ

אףבקנקןמין?[ח](ה)?וממבאישמים[ה]מהאיצורכןכלבתורהעמלשהואמיכלו

אףבקנקן'ומחמי'מבאישיהמיםמהאיצרכןכלבהןעמלשהואמיכלד 

ט

מ

אףיכולבקנקןומחמיץמבאישהמיםמהאיצרכןכלבהןעמלשהואמיא

אףיכלבקנקןומחמיןנבאשיןהמיםמהאיצורכןכלבהןעמלשהואמיר

אףיכולבקנקןמבאשיםהמיםמהאיצורכןכלבהןעמלשהואמיכלפ

בקנקןשמתישןזמןכלייןמהיין'לומ'תלכןתורהדבריו

בקנקןמתישןשהואזמןכלייןמהייןל"תכןתורהדבריד 

בקנקןשמתישןזמןכלייןמהייןט

בקנקןשמתיישןזמןכלייןמהייןמ

הקנקןעלתיישן[מ]שהואזמןכלהייןמהייןל"תכןתורהדבריא

הקנקןבתוךמתישןשהואזמןכלהייןמהייןל"תכןת"דר

בקנקןמתיישןשהואהייןמההייןל"ת(ל"ת)כןתורהדבריפ
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אדםשלבגוףמתישניןשהןזמןכלתורהדבריכךח[י]משתבו

אדםשלבגופו'מתישנישהםזמןכל'תורדבריכךמשתבחד 

אדםשלבגוףמתישניןשהםזמןכלת"דכךמשתבחט

אדםשלבגופומתיישניםשהםזמןכלתורהדבריכךמשתבחמ

אדםשלבגופומתיישניןשהןזמןכלתורהדבריכךמשתבחהואא

אדםשלבגופומתישניןשהםזמןכלת"דכןבח?ת?משהואר

ם[ד](ב)אשלבגופותורהשדברימהכלכךוהולךמשבחהואפ

בגדולהמשתבחיןהןו

בגדולהמשתבחיןהןד 

מהעוקבאברחמאר"אי'ידרכיישריםכי'שנבגדולהמשתבחיןהםט

מהעוקבאברחמארביאמרבגדולהמשתבחהםמ

לגדולהועוליןמשתבחיןבהןא

לגדולהועוליןבחין[ת](ט)משהןר

והולכיןמשבחיןהןפ

ו

ד 

כלבהןשעמלמיכלמגדליןת"דאףהצמחיםאתמגדליןהמיםט

כלבהםעמלשהואמיכלאתמגדליםתורהדבריאףהצמחיםאתמגדליןהמיםמ

א

ר

פ

ו

ד 

מהייןל"תכןת"דאףבקנקןמבאישיןהמיםמהאיצרכןט

מהייןלומרתלמודכןתורהדבריאףבקנקןומחמיןמבאישיןהמיםמהאיצרכןמ

א

ר

פ

ו

ד 

שלבגופומתישניןשהםזמןכלתורהדבריאףמשתבחבקנקןשמתישןזמןכלייןט

שלבגופומתיישניןשהםזמןכלתורהדבריאףמשתבחבקנקןשמתיישןזמןכלייןמ

א

ר

פ
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'תורדבריאףבגוףניכריןאינןהמיםמהאיו

תורהדבריאףבגוףניכריןאינןהמיםמהאיד 

ת"דאףיכולבגוףניכריןאינןהמיםמהאיבגדולהמשתבחיםהםאדםט

תורהדבריאףבגוףנכריןאינםהמיםמהאיבגדולהמשתבחיןאדםמ

תורהדבריאףיכולבגוףנכריןאינםהמיםמהאיא

ר

תורה()דבריאףיכולבגוףאינוהמיםמהאיפ

בגוףניכריןתורהדבריאףבגוףניכרהייןמהיין'לומ'תלכןו

בגוףנכריןתורהדבריכךבגוףניכרהייןמהייןל"תכןד 

בגוףניכריןת"דאףבגוףניכרהייןמהייןל"תכןט

בגוףנכריןתורהדבריכךאדםשלבגופונכרהייןמהייןלומרתלמודכןמ

ניכריןתורהדבריאףבגוףנכרייןמהייןל"תכןא

ר

תורהבעלאףבגוףניכרייןמהייןל"תכךפ

משמחיןאיןהמיםמהאיחכם'תלהואזה'ואומבאצבע'ומראיומרמזיןו

משמחיןאיןהמיםמהאיחכםתלמידהואזה'ואומבאצבעומראיןומרמזיןד 

משמחיןאיןהמיםמהאיחכםתלמידזהו'ואומריבאצבעומראיןומרמזיןט

משמחיםאיןהמיםמהאיחכםתלמידזהוואומריםבאצבעומראיןומרמזיןמ

משמחיןאינםהמיםמהאיחכםתלמידזהואומרבאצבעומראהומרמזיןא

משמחיןאינןהמיםמהאיר

משמחיןאינןהמים(היין)מהאיבאצבעאותומראיםפ

משמחייןמהיין'לומ'תלכןתורהדבריאףיכולהלבאתו

אתמשמחייןמהייןל"תכןתורהדבריאףיכולהלבאתד 

משמחייןמהייןל"תכןתורהדבריאףיכולהלבאתט

אתמשמחהמשובחייןמהייןלומרתלמודתורהדבריאףיכולהלבאתמ

אתמשמחהייןמהייןל"תכןתורהדבריאףיכולהלבאתא

משמחהייןמהייןל"תכןת"דאףיכלר

אתמשמחהייןמהייןל"תכךתורהדבריאףיכולהלבאתפ

י'ייפקודי'שנהלבמשמחיןתורהדבריכךאנושלבבישמחויין'דכתהלבו

ייפקודי'שנאמהלבמשמחיןתורהדבריכךאנושלבבישמחויין'דכתיהלבד 

י'יפקודי'שנאמשמחיןתורהדבריאףאנושלבבישמחויין'דכתיט

ייפקודישנאמרהלבאתמשמחיםתורהדבריכךאנושלבבישמחוייןדכתיבהלבמ

ייפקודידכתיבהלבאתמשמחיןתורהדבריאףישמחויין'דכתיהלבא

ייפקודי'דכתיהלבאתמשמחיןת"דכךאנושלבבישמחויין'דכתיר

י'יפיקודיהלבאתמשמחיןתורהדבריכךהלבפ
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אףיכולולראשלגוףרעשהואפעמיםהייןמהאילבמשמחיישריםו

אףיכולולגוףלראשרעשהואפעמיםהייןמהאילבמשמחיישריםד 

אףיכולולגוףלראש[רע]שהואפעמים[היין](המים)מהאילבמשמחיישריםט

אףיכולולגוףלראששהואפעמיםהמיםמהאילבמשמחיישריםמ

אףיכוללגוףורעלראשרעשהואפעמיםהייןמהאילבמשמחיישריםא

אףיכולולגוףלראשרעשהואפעמיםהייןמהאילבמשמחי'ישריר

אףיכולהגוףאתמחרףהייןמהאילבמשמחיישריםפ

והגוףהראשמעדןשמןמהשמן'לומ'תלכןתורהדבריו

והגוףהראשמעדןשמןמהשמןל"תכןתורהדבריד 

והגוףהראשמעדןשמןמהשמןל"תכןת"דט

והגוףהראשמעדןשמןמהשמןלומרתלמודכןתורהדברימ

הגוףאתומעדןהראשאתמעדןשמןמהשמןל"תכןתורהדבריא

הגוףאתמעדןהשמןמהשמןל"תכןת"דר

הגוףאתמעדן(מ ע)השמןמהשמןל"תכךתורהדבריפ

דבריךגלי[ר](?ג?)לנר'שנוהגוףהראשמעדניןתורהדבריכךו

דברךלרגלינר'שנאמוהגוףהראש'מעדניתורהדבריכךד 

דבריךלרגלינר'שנאוהגוףהראשמעדניןת"דכךט

דברךלרגלינרשנאמרוהגוףהראשמעדניןתורהדבריכךמ

לנתיבתיואורדבריךלרגלינר'שנאהגוףואתהראשאתמעדניןתורהדבריכךא

דבריךלרגלינר'שנמעדניןת"דכךכלור

'וגדבריךלרגלינר'שנהגוףאתמעדניןתורהדבריכךפ

'לומ'תלכןתורהדבריאףיכולבסופוומתוקמתחלתומרהשמןמהאיו

ל"תכןתורהדבריאףיכולבסופוומתוקמתחלתומרהשמןמהאיד 

ל"תכןת"דאףיכולבסופוומתוקבתחלתומרהשמןמהאיט

לומרתלמודכןתורהדבריאףיכולבסופוומתוקבתחלתומרהשמןמהאימ

ל"תכןתורהדבריאףיכולבסופוומתוקמתחלתומרהשמןמהאיא

ל"תכןתורהדבריאףיכולמתמתקוסופולתו?ח?בתמרהשמןמהאיר

ל"תתורהדבריאףיכולמתוקאינוהשמןמהאיפ

תורהדבריאףמתוקיםהםמהוחלבדבשו

תורהדבריאףמתוקיןהםמהוחלבדבשד 

הםאףמתוקיםהםמהוחלבדבשט

מהודבשחלבלומרתלמודכןתורהדבריאףמתוקיםהםוחלבדבשמ

תורהדבריאףמתוקוחלבדבשמהוחלבדבשא

ת"דאףמתוקהדבשמהדבשר

תורהדבריכךמתוקדבשמהדבשפ
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אףיכולקצריםבוישדבשמהאימדבשומתוקים'שנמתוקיםו

אףיכולקצריםבוישדבשמהאימדבשומתוקים'שנאממתוקיןד 

אףיכולקסמיםבוישדבשמהאיצופיםונפתמדבשומתוקים'שנאמתוקיןט

אףיכולקצריםבוישדבשמהאי'צופיונופתמדבשומתוקיםשנאמרמתוקיםהםמ

אףקצריםבוישדבשמהאיצופיםונפתמדבשומתוקים'שנאמתוקיןא

אףם'קצריבוישדבשמהאימדבש'ומתוקי'שנ'מתוקיר

אףיכולקצריםבוישדבשמהאיצופיםונופתמדבש'ומתמתוקיםפ

'דכתנקייםתורהדבריאףנקיחלבמהחלב'לומ'תלכןתורהדבריו

'דכתינקייםתורהדבריאףנקיחלבמהחלב'לומתלמודכןתורהדבריד 

'דכתינקייםת"דאףנקיחלבמהחלבל"תכןת"דט

דכתיבנקייםתורהדבריאףנקיחלבמהחלבלומרתלמודכןתורהדברימ

'דכתינקייםתורהדבריאףנקיחלבמהחלבל"תתורהדבריא

דכתיבנקייםת"דאףנקיחלבמהחלבל"תכןתורהדבריר

'וכתחלבל''תנקייםדבריפ

כןתורהדבריאףיכולתפלחלבמהאיוזכוכיתזהביערכנהלאו

כןתורהדבריאףיכולתפלחלבמהאיוזכוכיתזהביערכנהלאד 

כןת"דאףיכולתפלחלבמהאיוזכוכיתזהביערכנהלאט

כןתורהדבריאףיכולתפלחלבמהאיוזכוכיתזהביערכנהלאמ

כןתורהדבריאףטפלחלבמהאיוזכוכיתזהביערכנהלאא

כןתורהדבריאףיכולתפלחלבמהאי[ת](כ)וזכוכיזהביערכנהלאר

תורהדברי(ת)אףיכולומדדםטפלחלבמהאיוזכוכיתזהביערכנהלאפ

איןבזהזהכשמעורביןוחלבדבשמהוחלבדבש'לומ'תלו

איןבזהזהכמשעורביןוחלבדבשמהוחלבדבשל"תד 

איןבזהזהכשמעורביןוחלבדבשמהוחלבדבשל"תט

איןבזהזהכשמעורביןוחלבדבשמהוחלבדבשלומרתלמודמ

איןבזהזהבין[ר]מעוכשהןוחלבדבשמהוחלבדבשל"תא

אינןזהעםזהמעורביןכשהםודבשחלבמהוחלבדבשל"תר

איןבזהזהמעורביןשהןזמןכלוחלבדבשמהוחלבדבשל''תפ

כילשרךתהירפאות'שנתורהדבריכךהגוףמזיקיןו

כילשרךתהירפאות'שנאמתורהדבריכךהגוףמזיקיןד 

כילשרךתהירפאות'שנאתורהכךהגוףת[א](כ)מזיקיןט

כילשרךתהירפואותשנאמרתורהדבריכךהגוףמזיקיןמ

כילשריךתהירפאות'שנאכןתורהדבריאףהגוףאתנזוקיןא

כילשריָךתהירפאות'שנת"דאףוף?ג?למזיקיןר

כיכךלגוףמעדניןאלאהגוףאתמזיקיןפ
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טוביםכיא"דלמוצאיהםהםחייםו

טוביםכיא"דלמוצאיהםהםחייםד 

טוביםכיא"דלמוצאיהםהםחייםט

טוביםכיאחרדברלמוצאיהםהםחייםמ

טוביםכיא"ד]למוצאיהםחייםא

מרפאבשרוולכללמוצאיהםם?ה?חייםר

לעצמותיךושיקוילשרךתהירפאותמרפאבשרווכל'למוצאיההםחייםפ

טוביםכיאחרדברש

'הקרבנואלודודיךטוביםכיא"דהאמהותאלומייןהאבותאלודדיךו

הקרבנותאלודודיךטוביםכיא"דהאמהותאלומייןהאבותאלודודיךד 

הקרבנותאלודודיךטוביםכיא"דהאמהותאלומייןהאבותאלודודיךט

הקרבנותאלומייןדודיךטוביםכיאחרדברהאמהותאלומייןהאבותאלומייןדודיךמ

הקרבנותאלודודיךטוביםכיא"ד[האמהותאלומייןהאבותאלומייןדודיךא

ר

'הקרבנאילומייןדודיךטוביםכיא"דפ

הקרבנותאלודודיךאחרדברהנשיאיםאלומייןהאבותאלודודיךש

מהיודעמשההיהאילוחוניאר"אמהנכסיםאלומייןו

מהמשהיודעהיהאלוחנינאר"דא?מ?'הנסכיאלומייןד 

מהיודע'רבימשההיהאלוהונאר"מדאמהנסכיםאלומייןט

מהיודעהשלוםעליורבינומשההיהאלוהונארבימדאמרהנסכיםאלומייןמ

מהיודעמשההיהאלוחוניאר"אהנסכיםאלומייןא

ר

מהמשהיודעהיהאילוחונייהר"אהנסכיםאילומייןפ

הנסיכיםאלומייןש

לורץאלאשבתורהקרבנותכלמקריבהיהמעשהלאותוישראלשבאובשעהחביביןהקרבנותו

לורץאלאשבתורהקרבנותכלמקריבהיהמעשהלאותוישראלשבאובשעהחביבין'הקרבנוד 

לורץאלאשבתורהקרבנותכלמקריבהיהמעשהלאותוישראלשבאובשעהחביביןהקרבנותט

לורץאלאשבתורהקרבנותכלמקריבהיהמעשהלאותוישראלשבאובשעהחביביןהקרבנותמ

לורץאלאשבתורההקרבנותכלמקריבהיהמעשהלאותוישראלשבאובשעה['חביבי]הקרבנותא

ר

לוחפץאלאשבתורההנסכיםכללהקריבהיהחביביםהקרבנותפ

דדיךטוביםכיא"דולישראלליצחקלאברהםזכור'שנאבותלזכותו

דודיךטוביםכיא"דעבדיךולישראלליצחקלאברהםזכור'שנאמאבותלזכותד 

דודיךטוביםכיא"דולישראלליצחקלאברהםזכור'שנאאבותלזכותט

דודיךטוביםכיאחרדברוגומרולישראלליצחקלאברהםזכורשנאמראבותלזכותמ

דודיךטוביםכיא"דעבדיךולישראלליצחקלאברהםזכורד"ההאבותבזכותא

דודיךמייןדודיךטוביםכיא"דר

דודיךטוביםכיא"דעבדיך'לישרלאברהםזכורשאמראבותזכותפ

טוביםאחרדברש
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חמשים'נעשרה'יעשרה'יהעולםאמותאלומייןישראלאלוו

חמשים'נעשרה'יעשרה'יהעולםאומותאלומייןישראלאלוד 

ישראלאמהותאלומייןישראלאלוט

ישראלאמהותאלומייןישראלאלומ

העולםאומותאלומייןישראלאלוא

חמשים'נעשרה'יהעולםאומותאלומייןישראלאלור

חמשים'נעשריןהאעשרה'יעשרה'יאומותשבעיםאילומייןפ

אומותמשבעיםישראלאלוש

יותרה"הקבלפניישראלשחביביןללמדך'אומו'עהריו

יותרה"הבלפניישראלשחביביןללמדךאומותשבעיםד 

יותרה"הבלפניישראלשחביביןללמדך'ע'בגמן"ייט

יותרהואברוךהקדושלפניישראלשחביביןללמדך'עבגימטריאן"יימ

יותרה"הבלפניחביביןשישראלללמדךאומותשבעיםהרישבעיםייןמניןא

יותרה"הבלפניישראלשחביביןללמדךהעולם'אומ'עהריר

שבעיםהריפ

ן"ייש

האומותמכלו

האומותמכלד 

אומות'מעט

אומותמשבעיםמ

העולםמאומותא

אומות'מער

פ

האבותלפניךשאמרו'השירוכלשמעון'דרבריהינאי'רטוביםשמניךלריחו

האבותלפניךשאמרוהשירותכלשמעון'דרבריהינאי'רטוביםשמניךלריחד 

האבותלפניךשאמרו'השירוכלש"דרבריהינאי'רטוביםשמניךלריחט

האבותלפניךשאמרוהשירותכלשמעוןדרביבריהינאירביטוביםשמניךלריחמ

אבותלפניךשאמרוהשירותכלינאי'בריהושע'דרבריהינאי'רשמניךלריחא

ר

אבותלפניךשאמרושיריםכלשמעון'דרבריהינאי'רטוביםשמניךלריחפ

כלחברולכלימכלישמריקבאדםשמיךתורקשמןאנואבלהיוריחותו

כלחבירולכלימכלישמריקכאדםשמךתורקשמןאנואבלהיוריחותד 

כלחבירולכלימכלישמריקכאדםשמךתורקשמןאנואבלהיוריחותט

כלחברוכליאלמכלישמירקכאדםשמךתורקשמןאנואבלהיוריחותמ

כלחבירוכליאלמכלימריקשהואכאדםשמךתורקשמןאנואבלהיוריחותא

ר

כללחבירוכליאלמכלימריקשהואכאדםשמךתורקשמןאנואבלהווריחותפ
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מצותח"רמשמיךתורקשמןאנואבלהיוריחותלפניךשעשוהמצותו

מצות'וחוארבעיםמאתיםשמךתורקשמןאנואבלהיוריחות'האבולפניךשעשוהמצותד 

מצותח"רמשמךתורקשמןאנואבלהיוריחותלפניךשעשוהמצותט

מצותח"רמשמךתורקשמןאנואבלהיוריחותלפניךשנעשוהמצותמ

מצותח"רמשמךתורקשמןאנואבלהיוריחותלפניךשעשוהמצותא

ר

מצותושמונהוארבעיםמאתיםשמךתורקשמןאנואבלהווריחותאבותלפניךשעשומצותפ

'רעקיבא'וריהושע'ורליעזר'רתעשהלאמצותה"ושסעשהו

'רעקיבא'וריהושע'וראליעזר'רתעשהלאמצותוחמשוששיםמאותושלשעשהד 

'רעקיבא'וריהושע'וראליעזר'רתעשהלאמצותה"ושסעשהט

רביעקיבא'וריהושעורביאלעזררביתעשהלאמצותה"ושסעשהמ

עקיבא'וריהושע'וראליעזר'רתעשהלאמצותה"ושסעשהא

ר

'ורעקיבא'וריהושע'ור'אליעז'רתעשהלאמצותוחמשהוששיםמאותשלשעשהפ

וכליריעותוארץושמיםקולמוסיןואגמיםדיוהימיםכליהיואם'אומליעזרו

בניוכלמגלותוארץושמיםקולמוסיןואגמיםדיוהימיםכליהיואם'אומאליעזרד 

וכלמגלותוארץושמיםקולמוסיןואגמיםדיוהמיםכליהיואם'אומאליעזרט

וכלמגלותוארץושמיםקולמוסיםואגמיםדיוהמיםכליהיואםאומראלעזרמ

ובנימגלותוהארץוהשמיםקולמוסיןואגמיםדיוהימיםכליהיואםאומרא

ר

בניוכלקולמוסיםהאגמיםוכלדיוהימיםכלנעשיםאם'אומאלעזרפ

חסרתיהלאואנישלמדתיתורהלכתובמספיקיןאיןלבלריןהאדםו

חסרתיהלאואנישלמדתיתורהלכתובמספיקיןאיןלבלריןהאדםד 

חסרתיהלאואנישלמדתיתורהלכתובמספיקיןאיןלבלריןהאדםט

חסרתיהלאואנישלמדתיתורהלכתובמספיקיןאיןלבלריןהאדםמ

חסרתיהלאואנישלמדתיתורה['לכתו]מספיקיןאינםלבלריןאדםא

ר

מרבותייחסרתיהלאואניבידישישתורהלכתובמספיקיןאיןמגילותוארץוהשמיםלבלריןאדםפ

דיוהימיםכליהיואם'אומיהושע'רביםבמכחולזכרותושמטבילכאדםאלאו

דיוהימיםכליהיואם'אומיהשע'רביםכמכחולזיכרותושמטבילכאדםאלאד 

ביםבמכחולזכרותשמטבילכאדםאלאט

ביםכמכחולזכרותושמטבילכאדםאלאמ

דיו'הימיכלאםאומריהושע'רבים[כמכחול]זכרותושמטבילכאדםאלאא

ר

דיוהימיםכלם[י]נעשאםאומיהושעביםהמכחולאתמטבילשהואבאדם'אלפ
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מספיקיןאיןלבלריןאדםובנייריעותוארץושמיםקולמוסיןואגמיםו

מספיקיןאיןלבלריןאדםבניוכליריעותוארץושמיםקולמוסיםואגמיםד 

ט

מ

'מספיקיאינםלבלריןאדםובנימגלותוהארץוהשמיםקולמוסיןואגמיםא

ר

מספיקיןאיןמגילותוארץושמיםלבלריםאדםבניוכלקולמוסיםהאגמיםוכלפ

כמכחולזכרותושמטבילכאדםרקחסרתיהולאשלמדתיתורהדברילכתובו

כמכחולזכרותושמטבילכאדםרקחסרתיהולאשלמדתיתורהדברילכתובד 

ט

מ

זכרותושמטבילכאדםאלאחסרתיהלאואנישלמדתיתורהלכתובא

ר

מכחולשלזכרותושטובלכאדםאלאמרבותייחסרתיהלאואניבידישישתורהלכתובפ

רבותיאלארבותישאמרוכמו'לומכחביאין'אומעקיבא'רביםו

רבותיאלארבותישאמרוכמו'לוכחביאיןאני'או'עקיב'רביםד 

רבותיאלארבותישאמרוכמו'לומכחביאין'אומעקיבא'רט

רבותיאלארבותישאמרכמולומרכחביאיןאומרעקיבארבימ

רבותיאלארבותישאמרוכמולומרכחביאיןאומרע"רביםא

ר

הןרבותישאמרומה'לומכחביאיןאניעקיבאר"אביםפ

חסרלאוהאתרוגנהנההמריחבאתרוגכמריחאלאחסרתיהלאואניחסרוהו

חסרלאוהאתרוגנהנההמריחבאתרוגכמריחאלאחסרתיהלאואניחסרוהד 

חסרלאואתרוגנהנהמריחבאתרוגכמריחחסרתיהלאואניחסרוהט

חסרלאוהאתרוגנהנההמריחהאתרוגכמה חבחסרתיהלאואניחסרוהמ

חסראינווהאתרוגנהנההמריחבאתרוגכמריחאלאחסרתיהלאאניאבלחסרוהא

ר

באתרוגמריחשהואכאדםאלאחסרתיהלאואניחסרוהפ

לבאעקיבא'רשהאאחתפעםלנרמנרוכמדליקהמיםמאמתוכממלאו

לבאעקיבא'רשהאאחתפעםלנרמנרוכמדליקבאתרוגוכמריחהמיםמאמתוכממלאד 

לבואעקיבא'רשההאחתפעםלנרמנרוכמדליקט

לבאעקיבארבישהאאחתפעםלנרמנרוכמדליקבאתרוגוכמריחהמיםכאמתנתמלאמ

לבאע"ר[שהא](רצה)אחתפעםלנרמנרוכמדליקהמיםמאמתוכממלאא

ר

לבאעקיבא(י)'רשהאאחתפעםהמיםמאמתוכמלאפ
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חזרהמבחוץהלכהאמרוהלכהלונשאלהמבחוץלווישבבאהמדרשלביתו

חזרהמבחוץהלכהאמרוהלכהזושאלהנשאלהמבחוץלווישבבאהמדרשלביתד 

חזרומבחוץהלכהאמרוהלכהזוונשאלהמבחוץלווישבבאהמדרשלביתט

חזרהמבחוץהלכהאמרהלכהזונשאלהמחוץלווישבבאהמדרשלביתמ

חזרהמבחוץהלכהאמרוזושאלהנשאלהמבחוץלווישבבאהמדרשלביתא

ר

שנייהמבחוץהלכהואמרוראשונהשאלהנשאלהמבחוץלווישבהמדרשלביתפ

באמקוםלופנומבחוץעקיבאאמרוונשאלהחזרהמבחוץתורהאמרוונשאלהו

באמקוםלופנומבחוץעקיבאאמרושאלהונשאלהחזרהמבחוץתורהאמרוונשאלהד 

באמקוםלופנומבחוץעקיבא'ראמרושאלהונשאלהמבחוץתורהאמרוושאלוט

באמקוםלופנומבחוץעקיבארביאמרושאלהונשאלהמבחוץתורהאמרונשאלהמ

באמקוםלופנו[מבחוץעקיבאאמרושאלהונשאלה]מבחוץתורהאמרוונשאלהא

ר

ובאמקוםלוועשומבחוץעקיבהאמרושל שלישיתמבחוץתורהאמרופ

עשויהיהאליעזר'רשלמדרשווביתאליעזר'רשלרגליולפנילווישבו

עשויהיהליעזר'רשלמדרשוובית'ליעז'רשלרגליולפנילווישבד 

עשויהיה'אליעז'רשלמדרשווביתאליעזר'רשלרגליולפנילווישבט

עשויהיהאלעזררבישלמדרשווביתאלעזררבישלרגליולפנילווישבמ

עשויהיהאליעזר'רשלמדרשווביתאליעזר'רשלרגליולפנילווישבא

ר

עשויהיה'אליעז'רשלוביתהוועדבבית'אליעז'ררגליולפנילו'וישפ

'רנכנסאחתפעםה?ב?לישילומיוחדתוהיתהשםהיתהאחתואבןריסכמיןו

'רנכנסאחתפעםלישיבהלומיוחדת'והיתשםהיתהאחתואבןריסכמיןד 

'רנכנסאחתפעםלישיבהלומיוחדתוהיתהשםהיתהאחתואבןריסכמיןט

רבינכנסאחתפעםלישיבהלומיוחדתוהיתהשםהיתהאחתואבןריסכמיןמ

'רנכנסאחתפעםלישיבהלומיוחדתוהיתהשםהיתהאחתואבןריסכמיןא

ר

'רנכנסאחתופעםריסכמיןפ

וזהסינילהרדומההזאתהאבן'ואמהאבןאותהונושקגופףהתחיליהושעו

וזהסינילהרדומההזאתהאבןואמרהאבןאותהונושקהתחיליהושעד 

וזהסינילהרלידומההזאתהאבן'ואמהאבןאותהונושקומחבקגופףהתחיל'אליעזט

וזהסינילהרדומההזאתהאבןואמרהאבן'אותונושקגופףהתחילאלעזרמ

וזהסינילהרדומההזוהאבןאמרהאבןאתומנשקגופףהתחיליהושעא

ר

וזהסינילהרדומההזאתהאבן'אמהאבןלאותהונישקוגיפףיהושעפ
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'רבשםאחא'רטוביםשמניךלריחא"דהבריתלארוןדומהעליהשישבו

'רבשםאחא'ר'טובישמניךלריחא"דהבריתלארוןדומהעליהשישבד 

ר"בשאחא'רטוביםשמניךלריחא"דהבריתלארוןדומהעליהשישבט

רביבשםאחארביטוביםשמניךלריחאחרדברהבריתלארוןדומהעליושישבמ

'רבשםאחא'רטוביםשמניךלריחא"דהבריתלארוןדומהעליהשיושבא

ר

'רבשםאחא'רטוביםשמניךלריחא"דהבריתארוןעליהיושבשהואפ

אמריורבניןמלכותושמןכהונהשמןהןשמניםשניחייא'ברתנחוםו

שתיאמריןורבניןמלכותושמן'כהונשמןהםשמניםשניחייא'ברתנחוםד 

אמריורבנןמלכותושמןכהונהשמןהםשמנים'בחייא'ברתנחוםט

אמריורבניןמלכותושמןכהונהשמןהםשמניםשניחייאברתנחוםמ

אמריןורבניןמלכותשלשמניםכהונהשלשמניםהםשמניםשניחייא'ברתנחוםא

ר

אמריןורבנןמלכותושמןכהונהשמןהןשמניםשניחייאפ

שמןיודןר"אמבפהותורהבכתבתורהו

שמןיודןר"אפהושבעלשבכתבתורההןתורותד 

שמןיודןר"אפהשבעלותורהשבכתבתורהט

שמןיודןרביאמרפהשבעלותורהשבכתבתורהמ

שמןאמריודן'רפהשבעלותורהבכתבתורהא

ר

שמןיודןר"אשמךתורקשמןפהבעלותורהבכתבתורהפ

דעתיההיאתורהשלבשמנהעוסקשהואמיכלעלמתגדלשמךשמךתורקו

'דעתיהיאתורהשלבשמנהעוסקשהואמיכלעלמתגדלשמךשמךתורקד 

דעתיההיאתורהשלבשמנהעוסקשהואמיכלעלמתגדלשמךתורקט

דעתיההיאתורהשלבשמנהעוסקשהואמיכלעלמתגדלשמךתורקמ

דעתיההיא[תורהבמשנה](בשמנה)עסוקשהואמיעלמתגדלשמךשמךתורקא

ר

דעתההיאשמךתורקפ

מפניסנחריבשלעולוחבלשמןמפניעולוחבל'דאמיודן'דרו

מפני'סנחרישלעולוחובלשמןמפניעולוחובל'דאמיודן'דרד 

שמנומפניסנחריבשלעולוחובלשמןמפניעולוחובלא"דיודן'דרט

מפניסנחרבשלעולוחבלשמןמפניעולוחובלאחרדבריודןדרבימ

מפניסנחריבשלעולוחובלשמןמפניעולוחובל(מר)א["]דיודן'דרא

ר

שמנומפניסנחריבשלעולוחובלשמןמפניעולוחובל'אמוהואיודן'דרפ
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השמןמהשמךתורקשמןא"דתורהשלבשמנהעוסקיןשהיווסיעתוחזקיהוו

השמןמהשמךתורקשמןא"דתורהשלבשמנהעוסקיןשהיווסיעתוחזקיהוד 

השמןמהשמךתורקשמןא"דתורהשלבשמנה'עוסקישהיווסיעתוחזקיהשלט

השמןמהשמךתורקשמןאחרדברתורהשלבשמנהעוסקיםשהיווסיעתוחזקיהמ

השמןמהשמךתורקשמןא"דתורהשלבשמנהעוסקיןשהיווסיעתוחזקיהוא

שמןמהשמךתורקשמןר

השמןמהשמךתורקשמןא"דתורהשלבשמנהעוסקיןשהיווחבורתוחזקיהשלפ

השמןמהמאדישגאאחריךמזערראשיתךוהיהכךמתוקוסופומתחלתומרהזהו

השמןמהמאדישגאואחריתךמצערראשיתךוהיהכךמתוקוסופומתחלתומרהזהד 

השמןומהמאדישגהואחריתךמצערראשיתךוהיהכךמתוקוסופובתחלתומרהזהט

השמןמהמאדישגאואחריתךמצערראשיתךוהיהכךמתוקוסופובתחלתומרהזהמ

השמןמהמאדישגהואחריתךמזערראשיתךוהיהכךבסופוומתוקמתחלתומרהזהא

שמןמהמאדישגהואחריתךמצערראשיתךוהיהישראלכךבסופוומתוקבתחלתומרזהר

'וגו'ישגואחריתךמצערראשיתךוהיה(ויה)כךמתוקוסופותחילתומרפ

ידיעלאלא'תשובעושיןאיןישראלכךה[נ]נתישידיעלאלאמשתבחאיןהזהו

ידיעלאלאתשובהעושיןאיןישראלכךכתישהידיעלאלאמשתבחאיןהזהד 

י"עאלאתשובהעושיןאיןישראלכךכתישהי"עאלאמשתבחאינוט

ידיעלאלאתשובהעושיןישראלאיןכךכתישהידיעלאלאנשתבחאינומ

י"עאלאתשובהעושיןאינםישראלכךכתישהי"עאלאמשתבחאינוהזהא

י"עאלאה[וב]()ש?ת?עושיןאינןישראלכךה[ש](?ת?)כתיי"עאלאמשתבחאינוזהר

פ

באומותמתערביןאיןישראלכךמשקיןבשארמתערבאיןהזההשמןמהיסוריןו

באומות'מתערביאיןישראלכךמשקיןבשארמתערבאיןהזההשמןמהיסוריןד 

ה"באמתערביןאינם'ישרכךמשקיןבשארמתערבאינוהזההשמןמהייסוריןט

יסוריןמ

באומותמתערביןאינםישראלכךמשקיןכלבשארמתערבאינוהזההשמןמהייסוריןא

באומות'מתערביאינןישראלכךהמשקיןכלבשארמתערבאינוזהשמןמהיסוריןר

באומותמתערבין'ישראיןהמשקיןכלשארעםמצטרףאיןהזההשמןמהפ

מזרזיףאינומלאכוסהזההשמןמהבםתתחתןלא'דכתהעולםו

מזרזיףאינומלאכוסהזההשמןמהבםתתחתןלא'דכתיהעולםד 

מזדייףאינומלאכוסהשמןמהבםתתחתןלא'דכתיט

מזרזףאינומלאכוסהזההשמןמהמ

מזרזיףאינו[מלאכוס]הזההשמןמהבםתתחתןלאלהםכתיבשכךהעולםא

מזדייףאינומלאכוסזהשמןמהבםתתחתןלא(1)להם (2)משה הכתיבשכןהעולםר

מתערבאיןשמןמהבםתתחתןלאלהם'שאמהעולםפ
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איןתורהדבריכךהמשקיןכלכשארו

איןתורהדבריכךהמשקיןכלכשארד 

אינןתורהדבריכךהמשקיןכלכשארט

איןתורהדברי(העולםאומותבשארמתערביןישראלאין)כךהמשקיןכלכשארמ

אינןתורהדבריכךהמשקיןכלכשארא

אינןתורהדבריכך'המשקיכלבשארר

דבריאיןכךמשקיןשארעםפ

מיםשלטיפהלתוכוונפלבידךשמןמלאכוסהזההשמןמהלצנותבדברימזרזפיןו

מיםשלטיפהלתוכוונפלבידךשמןמלאכוסהזההשמןמהליצנותבדברימזרזפיןד 

מיםשלטיפהלתוכוונתןבידךמלאכוסהזההשמןמהליצנותכדברימדזייפיןט

שלמיםטפהלתוכוונפלבידךמלאכוסהזההשמןמהליצנותבדברימזרזפיןמ

מיםשלטפהלתוכהונתןבידיךשמןמלאכוסהזההשמןמהליצנותבדברימזרזיפיןא

מיםשל?ה?טפלתוכוונותןמלאכוסזהשמןמהליצנותבדברימזדייפיןר

טיפהבתוכונפלבידושמןמלאכוסהזההשמןמהליצנותבדברימתערביןפ

יצאללבתורהשלדברנכנסאםכךן[מ](ל)ששלטיפהכנגדהויצאתו

יצאללבתורהשלדברנכנסאםכךשמןשלטיפהכנגדהויצאתד 

יצאללבתורהדברנכנסאםכךשמןשלטפהכנגדויצאט

יצאללבתורהדברנכנסאםכךשמןשלטפהכנגדהויצאתמ

יצאללבתורהדברינכנסאםכךשמןשלטפהכנגדוויצאתא

יוצאללבתורהדברנכנסאםכךשמןשלטפהכנגדהויצאהר

יצאאדםשלבלבותורהשלדברנכנסכךשמןכנגדהיצאפ

דברכנגדויצאלצנותשלדברללבנכנסלצנותשלדברכנגדוו

דברכנגדויצאליצנותשלדברללבנכנסליצנותשלדברכנגדוד 

דברכנגדויצאליצנותשלדברללבנכנסליצנותשלדברכנגדוט

דברכנגדויצאליצנותשלדברללבנכנסליצנותשלדברכנגדומ

דבריכנגדויצאללבליצנותדברינכנסליצנותדבריכנגדוא

דברכנגדויוצאללבליצנותדברנכנסליצנותדברכנגדהר

דברכנגדואדםשלבלבוליצנותשלדברנכנסליצנותשלדברכנגדופ

'שנלעולםאורהישראלכךלעולםאורהמביאהזההשמןמהתורהשלו

'שנלעולםאורהישראלכךלעולםאורהמביאהזההשמןמהתורהשלד 

'שנאלעולםאורהישראלכךלעולםאורהמביאהזההשמןמהתורהשלט

שנאמרלעולםאורהישראלכךלעולםאורהמביאהזההשמןמהתורהשלמ

'שנאלעולםאורהמביאישראלאףלעולםאורהמביאהשמןמהתורהא

'שנלעולםאורהישראלהיוכךלעולםאורהמביאזהשמן?ה?מתורהר

תורהפ
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עלעליוניםישראלכךהמשקיןכלעלעליוןהזההשמןמהלאורךגויםוהלכוו

עלעליונים'ישרהםכךהמשקיןכלעלעליוןהזההשמןמה'לאורגויםוהלכוד 

עלעליוניםישראלכךהמשקיםכלעלעליוןהזההשמןמהלאורךגויםוהלכוט

עלעליוניםישראלכךהמשקיןכלעלעליוןהזההשמןמהלאורךגויםוהלכומ

עלעליוניןישראלהיוכךהמשקיןכלעלעליוןהזההשמןמהלאורךגויםוהלכוא

עלעליוניםישראלהיוכךהמשקיןכלעלעליוןזהשמןמהלאורך'עמיוהלכור

'ישריהיכךהמשקיןכלעלעליוןהזההשמןמהפ

עליוןאלהיךי'ייונתנך'שנ[האומותכל]()ו

עליוןאלהיךייונתנך'שנהאומותכלד 

הארץגוייכלעלעליוןי'יי'יונתנך'שנאהאומותכלט

עליוןאלהיךייונתנך'שנאהאומותכלמ

הארץגוייכלעלעליוןייונתנך'שנאהאומותא

הארץגוייכלעלעליוןאלהיךייונתנך'שנ'האומכלר

מההא'וגעליוןאלהיךי'יונתנךלבאלעתידפ

ו

ד 

ט

מ

א

ר

זרחיךלנוגה'ומלכלאורךגויםוהלכולבאלעתיד'ישריהוכךלעולםאורההזההשמןפ

הזהבעולםלהםאיןישראלכךקולבתלואיןהזההשמןמהו

הזהבעולםקולבתלהםאיןישראלכךקולבתלואיןהזההשמןמהד 

ז"בעהקולבתלהםאין'ישרכךקולבתלואיןהזההשמןמהט

הזהבעולםקולבתלהםאיןישראלכךקולבתלואיןהזההשמןמהמ

הזהבעולםקולבתלואיןישראלכךקולבתלואיןהזההשמןמהא

הזהבעולםקולבת?['ה](ו)?לאיןישראלכךקולבתלואיןזהשמןמהר

פ

אבינובאברהםקרייהפתריוחנן'רתדברימארץת[ל]()ושפ'כתהבאלעולםאבלו

אבינובאברהםקרייהפתריוחנן'רתדברימארץושפלת'כתיהבאלעולםאבלד 

ה"עאבינובאברהםקרייהפתריוחנן'רתדברימארץושפלת'שנאב"לעהאבלט

השלוםעליואבינובאברהםקרייהפתריוחנןרביתדברימארץושפלתכתיבהבאלעולםאבלמ

אבינובאברהםקרייאפתריוחנן'רתדברימארץושפלתכתיבהבאלעולםאבלא

תדברימארץושפלת'כתי?ה?"לעאבלר

אברהםבאבינוקריאפתריוחנן'רפ
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מארצךלךלךה"הקבלו'שאמבשעהו

וממולדתךמארצךלךלךה"הקבלו'שאמבשעהד 

מארצךלךלךה"הבל"שאבשעהט

מארצךלךלךלאברהםהואברוךהקדושליהשאמרבשעהמ

וממולדתךמארצךלךלךה"הקבלושאמרבשעהא

ר

וממולדתךמארצך(המוריהארץ)אללךלך'אברהלאברהם'הק'שאמפ

ולאאחתבזויתמונחתשהיתהפליטוןשללצלוחיתדומההיהלמהו

היהולאאחתבזויתמונחתשהיתה'פוליטושללצלוחיתדומההיהלמהד 

ואיןאחתבזויתמונחתשהיתהפלטיןשללצלוחיתד"להט

היהולאאחתבזויתמונחתשהיתהפליטיןשללצלוחיתדומההדברלמהמשלמ

היתהולאאחתבזויתמונחתשהיתהפוליטוןשללצלוחיתדומההיהלמהא

ר

ולאבזויתמונחתשהיתהפילאטוןשללצלוחיתדומהאבינואברהםהיהלמהפ

ה"הקב'אמכןאףנודףריחהוהיהממקומהוטלטלהאחדבאנודףריחהו

ה"הקב'אמכןאףנודףריחהוהיהממקומהוטלטלהאחדבאנודףריחהד 

ה"הב'אמאףנודףריחהוהיהוטלטלהאחדבאנודףריחהט

ברוךהקדושאמרכאןאףנודףריחהוהיהממקומהוטלטלהאחדבאנודףריחהמ

ה"הקבאמרכאןאףנודףריחהוהתחיללמקוםממקוםוטלטלהאחדבאנודףריחהא

ר

'הקכךנודףריחווהתחילוטילטלהובאנודףריחופ

הרבההרבהלךישטוביםמעשיםהרבה'אברהלאברהםו

הרבהלךישטובים'מעשיהרבהאברהםלאברהםד 

הרבהלךיש(יל)טוביםמעשיםהרבהאברהםה"ע'אבילאברהםט

הרבהמצותלךישטוביםמעשיםהרבההשלוםעליואבינולאברהםהואמ

הרבהבידךישמצותהרבהאבינולאברהםא

ר

בידיךישטוביםמעשיםהרבהלאברהםפ

'נאמלכךבעולמימתנדלושמךבעולםעצמךטלטללךישמצותו

בעולמיושמךבעולםעצמךטלטללךישמצותד 

בעולםמתגדלושמךעצמךטלטללךישמצותט

בעולםמתגדלושמךבעולםעצמךטלטללךישמ

נאמרלכךבעולמימתגדלושמךבעולםעצמךטלטללךישטוביםמעשיםא

ר

י'יויאמרבעולםומתגדלועומדלמקוםממקוםעצמךהרקפ
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גדוללגויואעשךבתריה'כתמהמארצךלךלךו

גדוללגויואעשך'בתריכתיבמהלךלךד 

גדוללגויואעשךבתריה'כתימהלךלךט

גדוללגויואעשךבתריהכתיבמהלךלךמ

גדוללגויואעשךבתריהכתיבמהמארצךלךלךא

ר

'וגואברכך(ם)גדוללגויואעשך'וגוממולדתךמארצךלךלךאברםאלפ

ויקח'שנהרבהעולמותלךהאה"הקבלו'אמאהבוךעלמותכןעלו

ויקח'דכתהרבהעלמותלךהאה"הקב'ל'אאהבוךעלמותכןעלד 

ויקח'דכתיהרבהעולמותלךהאה"הבל"אאהבוךעלמותכןעלט

ויקחדכתיבהרבהעולמותלךהאהואברוךהקדושליהאמראהבוךעלמותכןעלמ

ויקח'דכתיהרבהעולמותלךהאה"הקבל"אאהבוךעלמותכןעלא

ר

ויקחד"ההאהבוךעלמותכןעלפ

אשתושריאתאברהםו

הנפשואתרכשואשררכושםכלואתאחיובןלוטואתאשתושריאתאברםד 

'וגואשתושריאתאברםט

הנפשואת'וגואשתושריאתאברהםמ

אשתושריאתאברםא

ר

'וגאשתושריאתאברםפ

כלמתכנשיןאםוהלאו

כלמתכנשיןאםוהלאבחרןעשואשרד 

כלמתכנשיןאםוהלאט

כלמתכנשיןאםוהלאבחרןעשואשרמ

באיכלמתכנשיןאםוהלאא

ר

באיכלמתכנסיםאםזמראבןיוסי'רבשםאליעזר'רפ

'וכואחדיתושלבראותהעולםו

לבראתויכוליםאינןאחדיתושלבראתהעולםד 

יכוליןאינןאחדיתושלברואהעולםט

'וכואחדיתושלברואהעולםמ

אחד'איתושלהבראותיכוליןאינםעולםא

ר

אינםנשמהנשמהבולזרוקיכוליםאינםאחדיתוש(יש)לבראותעולםפ
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ושריאברהםשגיירוהגריםאלואלאו

ושרהאברהםשגיירוהגריםאלואלאד 

ושרהאברהםשגיירוהגריםאלואלאבחרןעשואשרהנפשואתומהוט

ושרהאברהםשגיירוהגריםאלואלאמ

ושריאברהםשגיירו['הגרי]אלואלאא

ר

(א)הגריםאילאלאבחרןעשואשרהנפשאת'אומואתלזרוקיכוליםפ

מגיירהיהאברהםחוניאר"אמבחרןעשואשרהנפשואת'נאמלכךו

מגיירהיהאברהםחוניאר"אבחרןעשואשרהנפשואת'נאלכךד 

מגיירהיהאברהםהונאר"אט

מגיירהיהאברהםחונארביאמר'וגובחרןעשואשרהנפשואתנאמרלכךמ

אתמגיירהיהאברהםהונאר"אבחרןעשואשרהנפשואתא

ר

מגייראברהםאנישומעפ

בחרןעשואשרהנפשואת'לומ'תלומההנשיםושרההאנשיםו

בחרןעשואשר'לומ'תלמוומההנשיםושרהאנשיםד 

בחרןעשואשרל"תומההנשיםמגיירתושרההאנשיםט

בחרןעשואשרלומרתלמודומהשים[נ]()הושרההאנשיםמ

בחרןעשואשרל"תומההנשיםאתמגיירתהיתהושרההאנשיםא

ר

אנישומענשיםמגיירתהיתהלאשרהפ

ומקרבןבן[י]ומאהומשקןומאכילןלביתומכניסיןאבינואברהםשהיהמלמדו

ומקרבןומאהיבןומשקןומאכילןלביתומכניסןאבינואברהםשהיהמלמדד 

ומקרבןומשקםומאכילםלביתומכניסןאברהםשהיהמלמדט

ומקרבןומאהבןאותםומשקהומאכילםלביתומכניסןהשלוםעליואבינואברהםשהיהמלמדמ

ומקריבןומאהבןומשקןומאכילןביתולתוךמכניסןאבינואברהםשהיהמלמדאלאא

ר

ומקרבןומשקןמאכילןאבינואברהםפ

השכינהכנפילתוךאחתבריההמכניסשכללמדתהאהשכינהכנפיתחתומכניסןומגיירןו

'השכינכנפילתוךאחתבריההמכניסשכללמדתהאהשכינהכנפיתחתומכניסןומגיירןד 

השכינהכנפיתחתאחתנפשהמכניסשכללמדתהאהשכינהכנפיתחתומכניסןומגיירןט

השכינהכנפילתוךאחתבריההמכניסשכללמדתהאהשכינהכנפיתחתומכניסןומגיירןמ

השכינהכנפילתוךאחתבריההמכניסשכללמדתהאהשכינהכנפיתחתומכניסןומגיירןא

ר

השכינהכנפיתחתאחתבריאהמקריבשכללמדתהאשמים()כנפיתחתומכניסןומגיירן(ומק)פ
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ורקמוויצרובראוהואכאילועליומעליןו

וריקמוויצרובראוהואכאלועליומעליןד 

ורקמוויצרובראוהואכאלועליומעליןט

ורקמובראוהואכאלועליומעליןמ

כנפיתחתוהכניסוורקמוויצרובראוכאלוהכתובעליומעלהא

ר

לעולםוהביאווריקמויצרוכאילובראוכאילומעלההמקוםפ

שלרבונוה"הקבלפניישראלאמרוברכיהר"אמו

שלרבונוה"הקבלפני'ישראמרוברכיהר"אד 

ה"הבלפני'ישרכנסתאמרהברכיהר"אט

שלרבונוהואברוךהקדושלפניישראלאמרהברכיהרביאמרמ

שלרבונוה"הבלפניישראלאמרברכייאר"אהשכינהא

ר

שלרבונו'הקלפני'ישר'אמברכיהר"אפ

ברכיה'ר'אמש

גאלההאורההיאומהבעולםמתגדלשמךלעולםאורהמביאשאתממהעולםו

גאולההאורההיאומהבעולםמתגדלשמךלעולםאורהמביאשאתהממהעולםד 

גאולההאורההיאומהבעולםמתגדלשמךלעולםאורהמביאשאתהממהט

גאולההאורההיאומהבעולםמתגדלשמךלעולםאורהתבואאתהכיממהעולםמ

גאלההאורההיאומהבעולםמתגדלשמךלעולםאורהמביאשאתהממהעולםא

ר

גאולהאורהמהובעולםמתגדלשמךאורהלנומביאשאתבשעהעולםפ

בעולםמתגדלשמךאורהלנומביאשאתהבשעהש

עלינוונוספיםומתגייריםבאיםגריםהרבהאורהאתלנומביאשאתשבשעהו

עלינוונוספיםומתגייריםבאיםגריםהרבהאורהלנומביאשאתשבשעתד 

עלינוונוספיםומתגייריםבאיםגריםהרבהאורהלנומביאשאתהשבשעהט

עלינוונוספיםומתגייריםבאיםגויםהרבהאורהלנומביאשאתהשבשעהמ

שעהבאותהעלינוונוספיןומתגייריםבאיםגרים[הרבה]אורהלנומביאשאתהשבשעהא

ר

שעהבאותהמתגיירםגוים(?ד?)הרבהפ

שעהבאותהמתגייריןגריםש

שעשהבשעהחנינאר"אמואתיאשמעהרחבואתאשמעיתרוורחביתרוכגוןו

שעשהבשעהחנינאר"אואתייאשמעהרחבואתאשמעיתרוורחביתרוכגוןד 

שעשהבשעהיוחנןר"אואתתשמעהרחבואתאשמעיתרוהזונהורחביתרוכגוןט

שעשהבשעהחנינארביאמרואתייאשמעהרחבואתאשמעיתרוהזונהורוחביתרוכגוןמ

ה"שהבבשעהחנינאר"אואתייהשמעהרחבואתאשמעיתרוורחביתרוכגוןא

ר

חונייהר"אואתייהושמעהרחבואתאשמעיתרוכגוןפ

ואתתשמעהרחבואתאשמעיתרוכגוןש
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בראותוכי'דכתנתגיירוגריםהרבהועזריהמישאללחנניהנסה"הקבו

בראותוכי'דכתינתגיירוגריםהרבהועזריהמישאללחנניהנסה"הקבד 

בראותוכי'דכתינתגיירוגריםהרבהועזריהמישאללחנניהנסה"הבט

בראותיכידכתיבנתגיירוגריםהרבהועזריהמישאללחנניהנסהואברוךהקדושמ

בראותוכי'שנאנתגיירוגריםהרבהועזריאמישאללחנניאנסיםעושהא

ר

בראותוכיד"ההגיירוגויםהרבהועזריהמישאלפ

בראותוכידכתיבהואהדאש

א"דבינהרוחתועיוידעובתריה'כתמהשמייקדישוידיומעשהילדיוו

א"ד'בינרוחתועיוידעו'בתרי'כתימהשמייקדישובקרבוידימעשהילדיוד 

א"דבינהרוחתועיוידעובתריה'כתימהשמייקדישובקרבוידיומעשהילדיוט

דברבינהרוחתועיוידעובתריהכתיבמהשמייקדישובקרבוידיומעשהילדיומ

א"דבינהרוחתועיוידעובתריהכתיבמהשמייקדישובקרבוידימעשהילדיוא

ר

'וגבינהתועיילמדושם'כתמה'וגבקרבוידימעשהילדיופ

בינהרוחתועיוידעואחריוכתיבומה'וגוילדיוש

ון[ח]()סיוביזתהיםוביזתמצריםביזתלנושנתתעלאהבוךעלמותכןעלו

סיחוןוביזתהיםוביזת'מצריביזתלנושנתתעלד 

סיחוןוביזתהיםוביזתמצריםביזתלנושנתתעלאהבוךעלמותכןעלט

סיחוןוביזתומצריםהיםביזתלנושנתתעלאהבוךעלמותכןעלאחרמ

סיחוןוביזתהיםוביזתמצריםביזתלנושנתתעלאהבוךעלמותכןעלא

ר

פ

עלאהבוךעלמותכןעלא"דאותךאוהביםאנומלכיםא"לוביזתועוגו

עלאהבוךעלמותכןעלא"דאותךאוהביםאנומלכיםואחדשלשיםוביזתועוגד 

עלאהבוךעלמותכןעלא"דאותךאוהביםאנומלכיםא"לוביזתועוגט

עלאהבוךעלמותכןעלאחרדבראותךאוהביםואנומלכיםואחדשלשיםוביזתועוגמ

עלאהבוךעלמותכןעלא"דאותךאוהביםאנומלכים'ואשלשיםוביזתועוגא

ר

פ

אהבוךובזריזותבעלמותאהבוךעלמותכןעלא"דאהבוךהנחמהויוםהמיתהיוםמהםשעלמתו

ובזריזותבעלמותאהבוך'עלמוכןעלא"דאהבוךהנחמהויוםהמיתהיוםמהםשהעלמתד 

וזריזותבעלמותעלמותכןעלא"דאהבוךהנחמהויוםהמיתהיוםמהםשהעלמתט

ובזריזותבעלמותאהבוךהנחמהויוםהמיתהיוםמהםשהעלמתמ

ובזריזותכעלמותאהבוךעלמותכןעלאהבוךהנחמהויוםהמיתהיוםמהםשעלמתא

ר

פ
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אהבוךעלמותא"דתשובהבעליאלואהבוךעלמותא"דו

אהבוךעלמותכןעלא"דתשובהבעליאלואהבוךעלמותכןעלא"דד 

אהבוךעלמותא"דמשנהבעליאלואהבוךעלמותא"דט

אהבוךעלמותכןעלאחרדברמשנהבעליאלואהבוךעלמותכןעלאחרדברמ

אהבוךעלמותא"דתשובהבעליאלואהבוךעלמותא"דא

ר

אהבוךעולימותתשובהבעליאילואהבוךעלמותכןעלא"דפ

תשובהבעליאלואהבוךעלמותאחרדברש

א"דוצרפתיםבאשהשלישיתאתוהבאתי'שנשלישיתכתזוו

כןעלא"ד'וגוכצרוףוצרפתיםבאשהשלישיתאתוהבאתי'שנאהשלישיתכתזוד 

א"דוצרפתיםבאשהשלישיתאתוהבאתי'שנאשלשיתכתזוט

אחרדברוצרפתיםבאשהשלישיתאתוהבאתישנאמרהשלישיתכתזומ

א"דרפרתים[צ]()ובאשהשלישיתאתוהבאתי'שנאשלישיתכתזוא

ר

באשהשלישיתאתוהבאתיהשלישית'כתוזופ

א"דיראתישמעךשמעתיי'ייד"הההגריםאלואהבוךעלמותו

א"ד'וגושניםבקרבפעלךיייראתישמעךשמעתיייד"הההגריםאלואהבוךעלמותד 

א"דיראתישמעךשמעתיי'יד"הההגריםאלואהבוךעלמותט

דבריראתישמעךשמעתיייד"הההגריםאלואהבוךעלמותמ

א"דיראתישמעךשמעתיייד"הההגריםאלואהבוךעלמותא

ר

פ

הורגנועליךכי'שנשמדשלדורוזהאהבוךעלמותו

הורגנועליךכי'שנשמדשלדורוזהאהבוךעלמותכןעלד 

הורגנועליךכי'שנאשמדשלדורוזהאהבוךעלמותט

הורגנועליךכישנאמרשמדשלדורוזהאהבוךעלמותאחרמ

הורגנועליךכי'שנאשמדשלדורוזהאהבוךעלמותא

ר

הורגנועליךכישמדשלדורוזה(ש)אהבוךמותעדפ

'וכושמדשלדורואלואהבוךמותעדש

כי'שנישראלאלואהבוךעלמותא"דהיוםכלו

כי'שנישראלאלואהבוךעלמותכןעלא"דטבחהכצאןנחשבנוהיוםכלד 

כי'שנאישראלאלואהבוךעלמותא"דהיוםכלט

כישנאמרישראלאלואהבוךעלמותכןעלאחרדברהיוםכלמ

כי'שנאישראלאלואהבוךעלמותא"דהיוםכלא

ר

היוםכלפ
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עלאהבוךעלמותא"דאתכםי'יימאהבתו

עלאהבוךעלמותכןעלא"ד'וגוהשבועהאתומשמרואתכםיימאהבתד 

עלאהבוךעלמותא"דאתכםי'ימאהבתט

עלאהבוךעלמותכןעלאחרדבראתכםיימאהבתמ

עלאהבוךעלמותכןעלא"דאתכםיימאהבתא

ר

עלאהבוך(אהו)עלמותכןעלא"דפ

עלאהבוךעלמותאחרדברש

ר"דאמצדיקיםשלשכרןמתןמהןשעלמתו

'רדאמרצדיקיםשלשכרןמתןמהםשהעלמתד 

'רא"דצדיקיםשלשכרןמתןמהםשהעלמתט

רביאחרדברצדיקיםשלשכרןמתןמהםשהעלמתמ

ר"דאצדיקיםשלשכרןמתןמהןשעלמתכןא

ר

ר"אאהבוךלבאלעתידצדיקיםשלשכרןמתןמהןשעלמתהפ

'ר'אמאהבוךעלמותאהבוךלבאלעתידצדיקיםשלשכרןמתןמהםשעלמתש

עתידחלבו'ורברכיהו

עתידחלבו'ורברכיהד 

עתידחלבו'ורברכיהט

עתידחלבוורביברכיהמ

עתידחנינא'רמשוםחלבו'ורחנינא'ורביראהעולאא

ר

עתידחנניה'רעינויאלא'רביראהעולאחלבו'ורברכיהפ

עתידחנינא'רבשםאליעזר'דרבריהעולאחלבו'ורברכיהש

לבאלעתיד'לצדיקיחולהראשלעשותה"הקבו

לבאלעתידלצדיקיםחולהראשלעשותה"הקבד 

לבאלעתיד'לצדיקיחולהראשלעשותה"הבט

לבאלעתידלצדיקיםחילהראשלעשותהואברוךהקדושמ

קהלתבמדרששכתבכמו'וכולבאלעתידלצדיקיםחולה[ראש]ליעשותה"הבא

ר

עדןבגןלצדיקיםמחוללעשות'הקפ

לבאלעתידצדיקיםשללחילהראשלעשותה"הבש

ה"והקבמכאןוצדיקיםמכאןצדיקים'כתלחולהלחילהלבכםשיתוטעםמהו

ה"והקבמכאןוצדיקיםמכאןצדיקיםכתיבלחולהלחילהלבכםשיתוטעםמהד 

ה"והבמכאןוצדיקיםמכאןצדיקים'כתילחלהלחילהלבכםשיתוט"מט

הואברוךוהקדושמכאןצדיקיםוכתמכאןצדיקיםכתלחולהלחילהלבכםשיתוטעמאמאימ

א

ר

בחוריםבמחולבתולהתשמחאז'שנפ

לחילהלבכםשיתוטעםומהש
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ה(ב)?ה?'ואומצע(מ)באלאלואלוומרמזיןעלמות?כ/ב?לפניוחליםוהםבאמצעו

ים'אלזהכי'ואומבאצבעלאלואלוומרמזיןכעלמותלפניוחליםוהםבאמצעד 

'אלהיזהכי'ואומריבאצבעלאלואלוומראיןכעלמותלפניוחליםוהםבאמצעט

אלהיםזהכיואומריםבאצבעלאלואלוומראיםכעלמותלפניוחליםוהםבאמצעמ

א

ר

הנהההואביוםואמר'שנבאצבעעליומראיןוהםפ

אלדיםזהכיבאצבעמראיםוהםבעלימותלפניוחליםוהםש

הבאובעולםהזהבעולםנהגנועולמותבשניועדעולםאלהינוו

א"דהבאובעולםהזהבעולםינהגנועולמותבשניעלמותינהגנוהואועדעולםינו'אלד 

הבאובעולםז"בעהעולמות'בבעלמותינהגנוהואועדעולםאלהינוט

הבאובעולםהזהבעולםינהגנועולמותבשניעלמותינהגנוהואועדעולםאלהינומ

א

ר

זהאלהינופ

מותעלינהגנוהואאלדינוש

בתוךבתוךא"המדעולמתאבאיליןעלמותובזריזותבעלמותעלמותינהגנוהואו

בתוךא"המדעולימתאכאיליןעלמותא"דובזריזותבעלימותעלמותינהגנוהואד 

בתוךא"כדעולימתאוכאליןובזריזותבעלמותעלמותינהגנוהואט

בתוךאמרדאתכמהעולימתאכאיליןובזריזותבעלמותעלמותינהגנוהואמ

א

ר

בתוךאמרדאתמההאבעולימותפ

בתוךדאתמרכמאבעלימותש

יַאעוקילס'תירגעלמותא"דתופפותעלמותו ַאנְֿסְֿ מותבושאיןעולםַאתְֿ

מותבושאיןעולםאתא נסייאעקילסתירגםעלמותא"דתופפותעלמותד 

תופפותעלמותט

מותשאיןעולםאתא נסיאעקילסתרגםעלמותאחרדברתופפותעלמותמ

והןמותבושאיןעולםאתא כיסייאעקילסתרגםעלמותא"דא

ר

מות(ע)בושאיןעולםאת נסייהעקילסתרגוםתופפוסעלמותפ

מיתהבושאיןעולםמותעלאחרדברתופפותעלמותש

ועדעולםאלהינואלהיםזה'ואומבאצבעלאלואלוומרמזיןו

עלמותינהגנוהואועדעולםינו'אלאלדיםזהכי'ואומבאצבעלאלואלוומרמזיןד 

ט

בשםועדעולםאלהינואלהיםזהכיואומריםבאצבעלאלואלוומרמזיןמ

ועדעולםאלהינואלהיםזהכיואומריםבאצבעלאלואלומרמזיןא

ר

עלמותפ
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י'ייכיהזהבעולםהבאובעולם[זה](עולם)הבעולםנהגנועולמותבשניו

ייכי'דכתיהזהבעולםהבאובעולםהזהבעולםינהגנועולמותבשניד 

י'יכיז"בעהט

הבאובעולםהזהבעולםינהגנועולמותבשנימ

ייכיהזהבעולםלבאלעתידינהגנווהואהזהבעולםניהגנוהואעולמותבשניא

ר

הבאבעולםינהגינוהזהבעולםנהגנועלמותבגופ

תמידי'ייונחךהבאבעולםברכךאלהיךו

תמידייונחך'דכתיהבאובעולםברכךיך'אלד 

תמידי'יונחךב"לעהברכךאלהיךט

מ

ונחךאומרמהוהבאלעולםברכךאלהיךא

ר

פ
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