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יהודה?'ר?ורבניןנחמיה'וריהודה'רבאזההנהדודיקולתנינאסידראו

יהודה'רורבנןנחמיה'וריהודה'רבאזההנהדודיקולתנינאסדראד

יהודה'רנחמיה'וריהודה'רבאזההנהדודיקולט

יהודארבי'נחמיורבייהודארביבאזההנהדודיקולמ

יהודה'רורבניןנחמיא'וריהודה'רבאזההנהדודיקולתניינאסדראא

יהודה'רורבנן'נחמי'וריהודה'רבאזההנהדודיקולר

יהודה'רורבניןנחמיה'וריהודה'ר'וגבאזההנהדודיקול10ג

יהודה'רורבניןנחמיה'וריהודה'רבאזההנהדודיקולש

זהבחדשלישראל'ואמשבאבשעהמשהזהבאזההנהדודיקול'אומו

זהבחדשלישראלואמרשבאבשעהמשהזהבאזההנהדודיקול'אומד

הזהבחדש'ואמשבאבשעהמשהזהדודיקול'אומט

הזהבחדשנאמרשבאבשעהמשהזהבאזההנהדודיקולאומרמ

הזהבחדשלישראלואמרשבאבשעהמשהזהבאזההנהדודיקולאומרא

הזהבחדשלישראל'שאמבשעהמשהזהא"הזבדודיקול'אומר

הזהבחדש'לישלהן'ואמשבאבשעהמשהזהבאזה'הנדודיקול'א10ג

בחדשואמרשבאבשעהמשהזהבאזההנהדודיקולאומרש

ה"הב'אמוהלאנגאליןאנוהיאךמשהרבינולואמרונגאליןאתםו

ה"הקב'אמוהלאנגאליןאנוהיאךרבנומשהלואמרונגאליןאתםד

ה"הב'אמוהלאנגאליןאתםט

הואברוךהקדושאמרוהלאנגאליםאתםמ

ה"הקבנשבעהיאך'רבימשהל"א]נגאליןאתםא

ה"הקבנשבעכברוהלאנגאליןאנוהיאךמשהרבנולואמרונגאליןאתםר

ה'ב'הקנישבעכברלאניגאליןאנוהיאךמשהרבינולו'אניגאליןאתם10ג

הואברוךהקדושאמרכךלאנגאליםאנווהיאךמשהרבינולואמרונגאליםאתםש

ועשרמאתיםאלאבידנואיןועדייןשנהמאותארבעאותםוענוועבדוםלאברהםו

ועשר'מאתיאלאבידינואיןועדיןשנהמאותארבעאותםוענוועבדוםלאברהםד

ו"רדאלאבידינואיןועדייןשנהמאותארבעאותםוענוועבדוםלאברהםט

ועשרמאתיםאלאבידינואיןועדייןשנהמאותארבעאותםוענוועבדוםלאברהםמ

ועשרמאתיםאלאבידינואיןוהלאשנהמאותארבעאותםוענוועבדוםאברהםאתא

ו"רדאלאבידינוואיןשנה'תא"וע'ועבדו'אבילאברהםר

ועשר'ראלאבידינואיןוהלאשנהמאות'ד'אוענוועבדוםאברהם'לאבינ10ג

ומאתיםעשראלאבידינואיןוהלאשנהמאותארבעאותםוענוועבדוםלאברהםש

1
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ההריםעלמדלגאלאבחשבונותיכםמביטאינובגאולתכםחפץוהואהואיללהם'אמשניםו

ההריםעלמדלגאלאבחשבונותיכםמביטאינובגאולתכםחפץוהואהואיללהם'אמשניםד

ההריםעלמדלגאלאבחשבוןמביטאינובגאולתכםוחפץהואיללהם'אמשניםט

ההריםעלמדלגאלאבחשבונותיכםמביטאינובגאולתכםחפץוהואהואיללהםאמרשנהמ

אלאבחשבונותיומביטאינובגאולתםחפץוהואהואיללהםאמרשניםא

החריםעלמדלגאלאבחשבונותיומביטאינובגאולתכםחפץוהואהואיללהם'אמשניםר

'וגההריםעלמדלגאלאֵבחשבונותיכןמביטאינובגֻאלתכןחפץוהואהואיללהן'אשנים10ג

ההריםעלמדלגאלאבחשבונותמביטאינובגאולתכםחפץוהואהואיללהםאמרש

הקציםועלהחשבונותעלמדלגועיבוריםקציםאלאכאןהאמוריםוגבעותהריםאיןו

הקציםועלהחשבונותעלמדלגועיבוריןקציםאלאכאןהאמוריןוגבעותהריםאיןד

הקיציםועלהחשבונותעלמדלגועיבוריןקיציןאלאכאןהאמורותוגבעותהריםואיןט

הקציםועלהחשבונותעלמדלגועבוריםקציםאלאכאןהאמוריםוגבעותהריםואיןמ

הקיציםועלהחשבונותעלמדלגא

הקצים(ו)ועלהחשבוןעלמדלגהואהרי'ועבוריקציםאלאכאןהאמוררים[ה](ח)ואיןר

הקיציםעלהחשבונותעלמדלגועיבוריםקיציםאלאכןהאמורוגבעותהריםאין10ג

הקציםעלמדלגש

הזההחדש'שנאתםהזהובחדשוהעיבוריןו

הזההחדש'שנא'נגאליאתםהזהובחדשוהעיבוריןד

הזההחדש'שנאנגאליןאתם'הזוהחדשוהעיבוריםט

הזההחדששנאמרנגאליםאתםהזהובחדשוהעבוריםמ

הזההחדש'שנאנגאליםאתםהזהובחדשהעבוריםועלא

הזה'החד'שננגאליןאתםהזהובחדש'העבוריועלר

הזההחדשניגאליןאתםהזהובחדשהעיבוריםועל10ג

הזההחדששנאמרנגאליםאתםוהחדשהעיבוריםועלהחשבונותעלהגבעותעלמקפץש

בשעהמשהזהבאזההנהדודיקול'אמנחמיה'רלכםו

בשעהמשהזהבאזההנהדודיקול'אמנחמיא'רחדשיםראשלכםד

בשעהמשהזהבאזההנהדודיקול'אומנחמיה'רחדשיםראשלכםט

בשעהמשהזהבאזההנהדודיקולאומרנחמיארביחדשיםראשלכםמ

בשעהמשהזהבאזההנהדודיקולאמרנחמיא'רא

בשעהמשהזהבאזההנהדודיקול'אומ'נחמי'רר

בשעהמשהזהבא'זהנהקול'אנחמיה'ר'וג'חדש'רא'לכ10ג

משהזהדודיקולאומרנחמיה'רלכםש
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היאךמשהרבינולואמרונגאליןאתםהזהבחדשלישראללהם'שאמו

היאךרבינומשהלואמרונגאליןאתםהזהבחדשלישראלשאמרד

היאך'רבימשהלואמרונגאליןתם[א]()הזהבחדשלמשה'שאמט

היאךרבינומשהלואמרונגאליםאתםהזהבחדשלישראלמשהלהםשאמרמ

היאךלואמרונגאליםאתםהזהבחדשלישראלואמרמשהשבאא

היאךמשהרבנולואמרונגאליןאתםהזהבחדשלישראללהם'שאמר

היאךמשהרבינולו'אניגאליןאתםהזהבחדש'ליש'ואמשבא10ג

והיאךמשהרבינולואמרוש

מביטאינובגאלתכםוחפץהואיללהם'אמטוביםמעשיםבידינואיןוהלאנגאליןאנוו

מביטאינובגאולתכםוחפץהואיללהם'אמטוביםמעשיםבידינואיןוהלאנגאליןאנוד

מביטאינובגאולתכםחפץוהואהואיללהם'אמטובים'מעשיבידינוואיןנגאליןאנוט

מביטאינובגאולתכםחפץוהואהואיללהםאמרטוביםמעשיםבידינואיןהלאנגאליםאנומ

מביטאינובגאולתכםוחפץהואיללהםאמרטוביםמעשיםבידינואיןוהלאנגאליןאנוא

מביטאינובגאולתכםוהפץהואללהם'אמטוביםמעשיםבידינואיןוהלאנגאליןאנור

מביטאינובגאולתכןחפץוהואהואיללהם'אטוביםמעשיםבידינוואיןניגאליןאנו10ג

מביטאינובגאולתכםחפץוהואהואיללהםאמרטוביםמעשיםבידינוואין}*נגאליםאנוש

.והוחלף כאן לצורך השוואה, {יקטרו...וארץ}ובמקומו כאן הקטע , 4' מופיע בכתב היד להלן בעמ {ההרים...ואין}קטע זה *: ש

וביתעמרםכגוןובמעשיהםשבכםבצדיקיםמביטהואובמיהרעיםבמעשיםו

וביתעמרםכגוןובמעשיהםשבכםבצדיקיםמביטהואובמיהרעיםבמעשיכםד

וביתעמרם'כגוטוביםמעשיםובעלישבכםבצדיקיםמביטהואובמיהרעיםבמעשיכםט

וביתעמרםכגוןשבכםבצדיקיםמביטהואובמההרעיםבגאולתכםמ

וביתעמרםכגוןשבהםובמעשיהםבצדיקיםמביטהואובמיים[ע](?ב?)הרבמעשיכם(בג)א

וביתעמרםכגוןובמעשיהםשבכםבצדיקיםמביטהואובמי'הרעיבמעשיכםר

וביתעמרםכגוןשבכןהצדיקיןבמעשהמביטהואובמההרעיםבמעשיכן10ג

וביתעמרםכגוןשבכםבצדיקיםמביטובמיהרעיםבמעשיכםש

א"המדדיניםבתיאלאהריםאיןהגבעותעלמקפץההריםעלמדלגדינוו

א"המדדיניםבתיאלאהריםאיןהגבעותעלמקפץ'ההריעלמדלגדינוד

א"כדדיניןבתיאלאהריםאיןהגבעותעלמקפץההריםעלמדלגדינוט

כמהדיניןבתיאלאהריםאיןהגבעותעלמקפץההריםעלמדלגדינומ

כמאהאדיניםבתיאלאהריםואיןהגבעותעלמקפץההריםעלמדלגדינוא

א"כדדיניןבתיאלאהריםואיןה"עמקפץהחריםעלמדלגדינור

'כמדיניםבתיאלאוגבעותהריםאין'ה'עמקפץ'ה'עמדלגדינו10ג

כמהדיניןבתיאלאוגבעותהריםואיןדינוש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ח, פרק ב

לכםהזההחדש'שננגאליןאתםזהובחדשואבכהההריםאלוירדתיאלכהו

לכםהזההחדש'שנאמנגאליןאתםהזהובחדשההריםעלוירדתיואלכהד

לכםהזההחדש'שנאנגאליןאתםהזהובחדשההריםעלוירדתיואלכהט

לכםהזההחדששנאמרנגאליםאתםהזהובחדשההריםעלוירדתיואלכהאמרדאתמ

לכםהזההחדש'שנאנגאליןאתםהזהובחדשההריםאלוירדתיאלכהאמרדאתא

לכםהזההחדש'שננגאליןאתםהזהובחדשהחריםעלוירדתיאלכהר

לכם'הזהחדשניגאליןאתםהזהובחדש'וגההריםֵאלוירדתיואלכה'דתמ10ג

*{ההריםעלוירדתיואלכהדאתמרש

.(3' ראו לעיל עמ)עד כאן *: ש

'וכושבאבשעהמשהזהדודיקולאמרירבנןו

לישראלואמרשבאבשעהמשהזהבאזההנהדודיקולאמרירבנןחדשיםראשד

'וכושבאבשעהמשהזהדודיקולאמרירבנןחדשיםראשט

'וגושבאבשעהמשהזהדודיקולאמרירבניןמ

'וכומשהזהבאזההנהדודיקולאמרירבניןא

'וכושבאבשעהמשהזהבאזההנהדודיקולאמרירבנןר

'ליש'ואא?ב?שבשעהמשהזה'ב'זהנהדודיקול'אורבנין'חדש'ר10ג

משהזהדודיקולאמריןורבניןש

מצריםוכלנגאליןאנואיךו

מצריםוכלנגאליןאנוהיאךרבינומשהלואמרונגאליןאתםהזהבחדשד

וכלנונגאליןאנואיךט

מצרייםוכלנגאליןאנואיןמ

מצריםארץכלוהלאנגאליןאנוהיאךלואמרוא

מצריםארץכלוהלאניגאליןאנוהיאךר

'מצרארץוכלניגאליןאנוהיאךמשהרבינולו'אניגאליןאתן'הזבחדש10ג

מצריםוארץ}*נגאליםאנווהיאךמשהרבינולואמרוש

.והוחלף כאן לצורך השוואה, {ההרים... ואין}ובמקומו כאן הקטע , 3' מופיע בכתב היד לעיל בעמ {יקטרו...וארץ}קטע זה *: ש

הואיללהם'אמשלנוז"עמטנופתמלאהו

הואיללהם'אמשלנוז"מעמטונפתד

הואילל"אמצריםשלז"מעמטונפיןט

הואיללהםאמרשלכםזרהבעבודהמטונפיםהםישראלואףזרהבעבודהמלוכלכיםהםמ

הואיללהםאמרשלנוז"עמטנופתמלאהא

הואיללהם'אמשלנוז"עמטונפתמלאהר

הואיללהן'אשלנוזרהעבודהמטנופתמליאה10ג

הואיללהםאמרשלנוזרהעבודהמטנופתמלאהש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ח, פרק ב

ההריםעלמדלגאלאשלכםז"בעמביטאינובגאלתכםחפץוהואו

ההריםעלמדלגאלאשלכםזרהבעבדהמביטאינובגאולתכםחפץוהואד

ההריםעלמדלגאלאשלכםז"בעמביטאינובגאולתכםחפץוהואט

ההריםעלמדלגאלאשלכםזרהבעבודהמביטאינובגאולתכםחפץוהואמ

ההריםעלמדלגאלאשלכםז"בעמביטאינובגאולהחפץוהואא

ה"עמדלגאלאשבכםז"בעמביטאינובגאולתכםחפץוהואר

'הגעל'מ'ההרעלמדלגאלאשלכם'זרבעבודהמביטאינובגאולתכןחפץוהוא10ג

ההריםעלמדלגאלאשלכםזרהבעבודהמביטאינובגאולתכםחפץוהואש

ההריםראשיעלא"המדז"עאלאהריםואיןו

ההריםראשיעלא"המדזרהעבדהאלאהריםואיןד

ההריםראשיעל'שנאז"עאלאהריםואיןט

ההריםראשיעלאמרדאתכמהזרהעבודהאלאהריםואיןמ

ההריםראשיעל'שנאז"עאלאהריםואיןא

'החריראשיעל'שנז"עאלאחריםואיןר

ההריםראשיעל'דתמ'כמזרה'עבודבתיאלא'וגו'וגבעהריםאין10ג

ההריםראשיעלדאתמרכמהשלכםזרהעבודהעלש

'רלכםהזההחדש'שננגאליןאתםזהובחדשיקטרוהגבעותועליזבחוו

'רלכםהזההחדש'שנאנגאליםאתםהזהובחדשיקטרוהגבעותועליזבחוד

'רחדשיםראשלכםהזההחדש'שנאנגאליןאתםהזהובחדשיקטרוהגבעותועליזבחוט

רביחדשיםראשלכםהזההחדששנאמרנגאליםאתםהזהובחדשיקטרו'הגבעוועליזבחומ

'רלכםהזההחדש'שנאנגאליןאתםהזהובחדשיקטרוהגבעותועליזבחוא

'רלכםהזההחדש'שננגאליןאתםהזהובחדשיקטרוהגבעותועליזבחור

'ר'ח'ר'לכ'הזהחדשניגאליןאתןהזהובחדש'וגויזבחו10ג

*{יקטרוהגבעותועליזבחוש

.(4' ראו לעיל עמ)עד כאן *: ש

'ורהגלילייוסי'רשלבנואליעזר'רבשםיודן'רחונא'וריודןו

'ורהגלילייוסי'רשלבנואליעזר'רבשםיודן'רחוניא'וריודןד

יודן'רהונא'וריודןט

ורביאומרהגלילייוסירבישלבנואלעזררביבשםיודןרביהונאורבייודןמ

'ורהגלילייוסי'רשלבנואליעזר'רבשםיודן'ורהונא'וריודןא

'ורהגלילייוסי'רשלבנואליעזררביבשםיודןרביהונא'וריודןר

'ורהגלילייוסה'רשלבנואליעזר'ר'בשיודן'רחונה'וריודן10ג

'רהגלילייוסי'רשלבנואליעזר'רבשםיודן'רש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ח, פרק ב

המשיחמלךזהבאזההנהדודיקול'אומיעקבבןאליעזר'רבשםחונאו

המשיחמלךזהבאזההנהדודיקול'אומיעקבבןאליעזר'רבשםחוניאד

המשיחמלךזהבאזההנהדודיקול'אמט

המשיחמלךזהבאזההנהדודיקולאומראלעזרבןיעקברביבשםהונאמ

המשיחמלךזהבאזההנהדודיקולאמריעקבבןאליעזר'רבשםהונאא

המשיחהמלךזהבאז"הדודיקולאמרי'יעקבןאליעזרבשםהונאר

המשיחמלךזה'בזההנהדודיקול'יעקבןאליעזר'ר'בשֻחונה10ג

משיחזהדודיקוליעקבבןאליעזר'רבשםהונאש

'אומנגאליןאתםזהבחדשלישראללהם'ואומשבאבשעהו

'אומנגאליןאתםהזהבחדשלישראלאומרשהואבשעהד

ואומריםנגאליןאתםהזהבחדשלישראל'ואומבאשהואבשעהט

אומריןנגאליםאתםהזהבחדשלישראלואומרבאשהואבשעהמ

אמרונגאליןאתםהזהבחדשלישראלואומרהזהבחדשלישראלואומרבאשהואבשעהא

'אומנגאליןאתםהזהבחדש'ליש'אומבאשהואבשעהר

'אניגאליןאתםהזהבחדש'לישר'ואובאשהואבשעה10ג

אמרונגאליםאתםבחדשלישראללהםואומרבאשהואבשעהש

שהואה"הקבנשבעכברוהלאנגאליןאנוהיאךלוו

שהואה"הקבנשבעכברולאנגאליןאנוהיאךלוד

שהואה"הבנשבעוכברנגאליןאנוהיאךלוט

שהואהואברוךהקדושנשבעכברוהלאנגאליןאנווהיאךלומ

שהואה"הבנשבעכברולאנגאליןאנוהיאךהמשיחמלךרבינולוא

שהואה"הקבנשבעכברוהלאניגאליןאנוהיאךהמשיחמלךרבנןלור

שהואה'ב'הקנישבעכברלאניגאליןאנוהיאך'המשמלךרבינולו10ג

שהואלנוהואברוךהקדושאמרכךלאלוש

ְלַבְרְבִריַיהגולהמכםאחדלהם'ואומתשובותשתימשיבןוהואאומותבשבעיםמשעבדנוו

לברבריהגולהמכםאחדלהםואומרתשובותשתימשיבןוהואאומות'בעמשעבדנוד

לברבריאגולהמכםאחד'ואומתשובות'במשיבןוהואאומות'בעמשעבדנוט

ברבריאהאלגולהמכםאחדלהםואומרתשובותשתימשיבןוהואאומותושתיםבשבעיםמשעבדינומ

לברבריאגולהמכםאחדלהםואומרתשובותשתייבן?ש?מוהואאומותבשבעיםמשעבדנוא

לברבריאגולהמכם'אלהם'ואומ'תשובו'במשיבןוהוא'אומו'בעמשעבדנור

לברבריהגולהמכםאחדלהן'ואותשובותשתימשיבןוהואאומותבשבעיםמשעבדינו10ג

לברבריאגלהמכםאחדלהםואומרתשובותשתימשיבןוהואאומותבשבעיםמשעבדנוש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ח, פרק ב

שהמלכותאלאעודולאכלכםשגליתםכמודומהיה [ִריָ?.ְְ.?](ט..)ַטְר[ְל]()גולהמכםואחדו

שהמלכותאלאעודולאכלכםשגליתםכמודומהלסמטריהגולהמכםואחדד

שמלכותאלאעודולאכלכםשגליתםכמודומהלסרמטיאגולהמכם'ואט

שמלכותאלאעודולאכלכםשגליתםכמידומהלסמרטיאהגולהמכםואחדמ

שמלכותאלאעודולאלכלכםשהגלהכמידומהלסרמטיאגולהמכםואחדא

'שהמלכואלא'עוולאלכלכםשהגלהכמודומהלסרמטיה[גולהמכם](גולהמכם)'ואר

שהמלכותאלאעודולאכולכןשגליתןכמידומהה[י]לסרמטיגולהמכםואחד10ג

שמלכותאלאעודולאכלכםגליתםכאלולמרטניאואחדש

ומשעבדבא:אחדכותיואומהמה?ו?אמכלהעולםמכלִטיַרֵניַיהמכתבתהזאתהרשעהו

ומשעבדבאאחדכותיואומהאומהמכלהעולםמכלטירנייהמכתבתהזאתהרשעהד

ומשעבדבא'אכותיואומהמאומההעולםמכלטרוניאמכתבתהזאתהרשעהט

ומשעבדבאאחדכותיהאומותמכלטירניאה(טיֹנ)מכתבתהזאתהרשעהמ

ומשעבדבאאחדכותיואומהאומהמכלהעולםאומותמכלטרונייאמכתבתהרשעהא

ומשעבדבא'אכותיהאומותמכלטירנייאמכתבתהזאתהרשעהר

ומשעבדבאאחדכותיואומהאומהמכלטירוניןמכתבתהזאתהרישעה10ג

ומשעבדבאאחדכותיהאומותמכלטירוניןמכתבתהרשעהש

בכםומשעבדבאאחדכושיבכםומשעבדבאאחדַסְרִקיבכםו

בכםד

כם[בד](ע)ב[ע]ומשבא'אסירתיבכםומשעבדבא'אפרסיבכםט

ומשעבדבאאחדכותיבכםומשעבדבאאחדסירתיבכםומשעבדבאאחדפרסיבכםמ

בכםומשעבדבאאחדפרסיבכםומשעבדבאאחדכושיבכםא

ב"ומשעבבא'אפרסיב"ומשעבבא'אכושיבכםומשעבדבא'אסרקיבכםר

'ומשבא'אפרסיבכם'ומשבא'אכושיבכם'ומשעבבאאחדסרקיבכם10ג

הזהובחדשדומהאומותבשבעיםנשתעבדתםוכאלואומתיכלבהןששיעבדהכגוןו

הזהובחדשאומותבשבעיםנשתעבדתםוכאילואומתיכלבהםששעבדהכגוןד

אומות'בענשתעבדתםוכאלואומהכלבהםששעבדהכגוןט

הזהובחדשאומותבשבעיםנשתעבדתםוכאלואומתוכלבכםשעבדהכאילואנימעלהבכםמ

הזהובחדשאומותבשבעיםשנשתעבדתםוכאלואומתוכלבכםשיעבודעדא

הזהובחדש'אומו'בע'נשתעבדתוכאלואומתוכלבכםשיעבדעדר

הזהובחדשאומותבשבעיםשנישתעבדתןוכגוןאומתוכלששיעבדהכגון'בכ10ג

הזהובחדשאומתוכלשעבדוכאלוש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב א, פסוק ט- ב , פסוק ח, פרק ב

לכםהזההחדש'שננגאליןאתםו

חדשיםראשלכםהזההחדשד"ההנגאליןאתםד

לכםהזההחדשד"ההט

חדשיםראשילכםהזההחדשד"ההנגאליםאתםמ

לכםהזההחדששנאמרנגאליןאתםא

לכםהזההחדש'שננגאליןאתםר

'ח'ר'ל'הזהחדש'ניגאאתם10ג

לכםהזההחדששנאמרנגאליםאתםש

רבונוה"הקבלפניישראלכנסתאמרהיצחקר"אמלצבידודידומהו

רבונוה"הקבלפניישראלכנסתאמרהיצחק'ר'אמלצבידודידומהד

ע"רבשה"הבלפניישראלכנסתאמרהיצחקר"אלצבידודידומהט

רבונוהואברוךהקדושלפניישראלכנסתאמרהיצחקרביאמרלצבידודידומהמ

רבונוה"הקבלפניישראלכנסתאמרהיצחק'ראמרלצבידודידומהא

ר

'רבה'ב'הקלפני'יש'כניס'אמיצחק'ר'א'וג'לצדודידומה10ג

יצחקר"אלצבידודידומהש

דומהתחלהלגבןאתֵדיאּוִדאּוִדאּו'פיַדיּוַדיֹולנו'אומאתהעולםשלו

דומהתחלהלגבןאתדיאודיאודיאו'פידיודיולנו'אומאתהעולםשלד

דומהתחלהלגבןאתדידילנו'אומאתהט

דומהתחלהלגבןאתריאודיאוריאו'פיוריאודילנואומראתהעולםשלמ

[דומה]תחלהלגבןאתדיאוידיאודיאו'פידיודיולנואומראתעולםשלא

ר

דומהתחילהלגבןאתדיודיולנו'אואת'העו10ג

ומאילןלבקעהומבקעהלהרמהרמדלגזהצבימהלצבידודיו

מאילןלבקעהומבקעהלהרמהרמדלגזהצבימהלצבידודיד

מאילןלבקעהעה[ק](כ)ומבלהרמהרמדלגזהצבימהלצבידודיט

ומאילןלבקעהבקעהומןלהרמהרמדלגזהדודימהלצבידודימ

מאילןלבקעהמבקעהלגבעהומגבעהלהרמהרומקפץדולגהצבימהלצבידודיא

ר

מאילןלבקעהמבקעהלהרמהרומקפץמדלגהזההצבימה'לצ'דו10ג

מאילןמקפץמדלגהזההצבימהש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב א, פסוק ט, פרק ב

לסיניומיםליםממצריםקפץה"הקבכךלגדרומגדרלסוכהומסוכהלאילןו

לסיניומיםליםממצריםקפץה"הקבכךלגדרמגדרלסוכהומסוכהלאילןד

לסיניומיםליםממצריםמקפץה"הבכןלאילןט

לסיניומיםליםממצריםמקפץהואברוךהקדושכךלגדרומגדרלסוכהומסוכהלאילןמ

לסיניומיםליםממצריםקפץה"הבכךלסוכהומסוכהלאילןא

ר

לסינימיםליםממצריםוקיפץדילגה'ב'הקכך'לגדמגדר'לסוכמסוכהלאילן10ג

לסיניומיםליםממצריםמקפץמדלגה"הבכךלגדרומגדרלסוכהומסוכהלאילןש

אותוראוביםמצריםבארץועברתי'שנאותוראובמצריםלבאלעתידומסיניו

אותוראוביםמצריםבארץועברתי'שנאמאותוראובמצריםלעתידומסיניד

אותוראוביםמצריםבארץועברתי'שנאאותוראובמצריםט

אותוראוביםמצריםבארץועברתישנאמראותוראובמצריםמ

ראוביםהזהבלילהמצריםבארץועברתי'שנאאותוראובמצריםלעתידומסיניא

ר

אותוראובים'וג'מצבארץועברתיאותוראובמצרים10ג

אותוראוביםמצריםבארץועברתיאותוראובמצריםש

אותוראובסיניואנוהואליזההגדולההידאתישראלוירא'שנו

אותוראובסיניואנוהואליזה'וגוהגדולההידאתישראלוירא'שנאמד

אותוראובסיניואנוהואליזה'וכתיהגדולההידאתישראלוירא'שנאט

אותוראובסיניואנוהואליזההגדולההידאתישראלויראשנאמרמ

אותוראובסיניואנוהואליזההגדולההידאתישראלוירא'שנאא

ר

אותוראובסיני'וגואנוהואליזה?'וג?'הגהיד'א'ישוירא10ג

אותוראובסיניהגדולההידאתישראלויראש

אובאמסיניי'ייויאמר'וכתבהרעמכםי'יידברבפניםפנים'שנו

אובאמסיני'וכתיבהרעמכםיידברבפניםפנים'דכתיד

אובאמסיניי'י'וכתיעמכםי'ידברבפניםפנים'שנאט

אובאמסיניייויאמרוכתיבעמכםיידברבפניםפניםשנאמרמ

אובאמסיניייויאמר'וכתיבהרעמכםיידברבפניםפניםא

ר

או<..?>י?מסיייויאַמר'וגי'י'דבבפניםפנים'דכבפניםפנים10ג

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

כתלנואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזליהן'אמחנינא'בריוסי'רהאיליםלעופרו

כתלנואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזליהן'אמחנינאבריוסי'רהאיליםלעופרד

כתלנואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזליהון'אמחנינאבריוסי'רהאיליםלעופרט

כתלינואחרעומדזההנהדאילתאלעוילהוןאמרחנינאבריוסירביהאיליםלעופרמ

כתלינואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזליהוןחנינא'בריוסי'רהאיליםלעפרא

ר

'וגכתלנו'אח'עמזההנהדאיילתהלעוזליהן'אחנינהבןיוסה'רהאיליםלעפר10ג

עומדזההנהדאיילתאלעוזליהוןאמרחנינאבריוסי'רהאיליםלעופרש

וירדהחלונותמןמשגיחי'ייירדהשלישיביוםכיד"ההסינישלכתלנואחרו

וירדהחלונותמןמשגיחייירדהשלישיביוםכיד"ההסינישלכתלנואחרד

וירדהחלונותמןמשגיחי'יירדהשלישיביוםכיד"ההסיניזהט

וירדהחלונותמןמשגיחייהזהביוםכיד"ההסיניזהמ

וירדהחלונותמןמשגיחייירדהשלישיביוםכיד"ההסינישלכתלינואחרא

ר

וירד'החמןמשגיח'וגיייירד'השלביוםכישלסיניכותלואחר10ג

וירדהחלונותמןמשגיחירדהשלישיביוםכיש

הדבריםכלאתאלהיםוידברהחרכיםמןמציץההרראשאלסיניהרעלי'ייו

הדבריםכלאתים'אלוידברהחרכיםמןמציץההרראשאלסיניהרעלייד

הדבריםכלאתאלהיםוידברהחרכיםמןמציץסיניהרעלי'יט

הדבריםכלאתאלהיםוידברהחרכיםמןמציץסיניהרעליימ

הדבריםכלאתאלהיםוידברהחרכיםמןמציץסיניהרעלייא

ר

'הדבכלאתים'אוידברהחרכיםמןמציץ'וגסיניהרעלייי10ג

החרכיםמןמציץסיניהרעלייש

דומהא"דאלהיךי'ייאנכיליאמרמהליואמרדודיענהו

דומהא"דיך'אלייאנכיליאמרמהליואמרדודיענהד

דומהא"דאלהיךי'יאנכילי'אממהליואמרדודיענההאלהט

דומהאחרדבראלהיךייליאמרמהליואמרדודיענההאלהמ

דומהא"דאלהיךייאנכיאמרמהליואמרדודיענההאלהא

ר

דומה'א'ד'וגיך'א?ייי?אנכילי'אממהלי'ואדודיענה'וג10ג

דומהא"דאלהיךייאנכישאמרבשעהש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ט, פרק ב

עולםשלרבונוה"הבלפניישראלכנסתאמרהלצבידודיו

עולםשלרבונוה"הקבלפניישראלכנסתאמרהלצבידודיד

ע"רבשה"הבלפניישראלכנסתאמרהלצבידודיט

עולםשלרבונוהואברוךהקדושלפניישראלכנסתאמרהלצבידודימ

עולםשלרבונוה"הבלפניישראלכנסתאמרהיצחק'ראמרלצבידודיא

ר

ה'ב'הקלפני'יש'כניס'אמיצחק'ר'א'לדודי10ג

יצחקר"אלצבידודיש

זהצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתדיאודיודיוליאמראתו

זהצבימהלצבידודי'דומתחלהלגבןאתדיאודיודיוליאמרתאתד

זהצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתדיאודיודיולי'אומאתט

זהצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתריאודיאודיוליאומראתמ

'וכוצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתדיאודוידויא

ר

הזההצבימה'לדודידומהתחילהלגבןאתדיודיולנו'אאת10ג

הזההצבימהש

כך'וכוו

כךלגדרמגדרלסכהומסכהלאילןמאילןלבקעה'מבקעלהרמהרמדלגד

כך'וכוט

כךלהרומהר'לגבעמגבעהלקפוץיכולמ

כךא

ר

כךקדמיאהיך'וגומקפץמדלג10ג

כךלגדרומגדרלסוכהומסוכהלאילןמאילןמקפץמדלגש

לביתזהמדרשמביתזההכנסתלביתזההכנסתמביתמקפץה"הקבו

לביתזהמדרשמביתזההכנסתלביתזההכנסתמביתמקפץה"הקבד

לביתהמדרשומביתה"לבהכנסתמביתמקפץה"הבט

לביתהמדרשומביתהכנסתלביתהכנסתמביתמקפץהואברוךהקדושמ

לביתזוהמדרשומביתזוהכנסתלבית?זו?הכנסתמביתמקפץה"הקבא

ר

לביתזהמידרשמביתזוכניסתלביתזוכניסתמביתומקפץמדלגה'ב'הק10ג

לביתזההמדרשמביתזההכנסתלביתזההכנסתמביתמדלגה"הבש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ט, פרק ב

אברהםשלבזכותוזכותזוובאיישראלאתלברךכדילמהכךכלזהמדרשו

אברהםשלבזכותוזכותזוובאיישראללברךכדילמהכךכלזהמדרשד

אברהםבזכותזכותזהבאי'ישרלברךכדילמהכךוכלהמדרשט

אברהםבזכותזכותזהובאיישראלאתלברךלמהכךכלהמדרשמ

אברהםשלבזכותוזכותזובאיישראלאתלברךכדילמהכךכלזוהמדרשא

ר

אברהםשלאבינובזכותוזכותבאיזה'ישראתלברךבשביללמהכךכלזהמידרש10ג

ישראלאתלברךבשבילזההמדרשש

'אמלוי'רבשםברכיא'רממראבאלוניי'ייאליוויראד"ההו

לוי'רבשםברכיה'רממראבאלוניייאליוויראד"ההד

'אומלויר"בשברכיה'רי'יאליוויראד"ההה"ע'אביט

אומרלוירביבשםברכיהרביממראבאלוניייאליוויראד"ההאבינומ

לוי'רבשםברכיה'רייאליוויראד"ההאבינוא

ר

לוי'ר'בשברכיה'ר'וגבאלונייייאליווירא'ה'הד10ג

אתאברהםשבשבה"הקבלו'אמלעמדאברהםבא'כתישביושבו

אתאברהםשבשבה"הקבלו'אמלעמודאברהםבא'כתיישביושבד

אתאברהםשבה"הבל"אלעמודאברהםבא'כתיישביושבט

אתהאברהםשבהואברוךהקדושליהאמרלעמודאברהםבקשכתיבישביושבמ

אתשבה"הבלואמרלעמודאברהםבאכתיבישביושבא

ר

שאתאברהםישבלו'אלעמודבא'כתישביושב10ג

הכנסתלביתשיכנסובשעהבניךיהיוכךעומדואנייושבאתמהלבניךסימןו

הכנסתלביתשיכנסובשעהבניךיהיוכךעומדואנייושבאתמהלבניךסימןד

הכנסתלביתשיכנסובשעהבניךיהיוכךעומדואנייושבאתמהלבניךסימןט

הכנסתלביתשיכנסובשעהבניךיהיוכךעומדואנייושבאתהמהלבניךסימןמ

כנסיותלבתינכנסיןשבניךבשעהכךעומדואנייושבאתמהלבניךסימןא

ר

כניסיותלבתיניכנסיןשהןבשעהלבניךסימה10ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ט, פרק ב

בעדתנצבאלהיםטעםמהביניהםעומדוכבודייושביןהםשמעקריתוקוריןהמדרשולביתו

בעדתנצבאלהים'טעממהביניהםעומדוכבודייושביןהםשמעקריתוקוריןהמדרשוביתד

בעדתנצבאלהיםט"מביניהםעומדוכבודייושביןוהםש"קוקוריןהמדרשוביתט

בעדתנצבאלקיםטעמאמאיביניהםעומדוכבודויושביןהםשמעקריאתוקוריןהמדרשולביתמ

נצבאלהיםטעםמהביניהםעומדוכבודייושביןהןשמעאתוקוריןמדרשותולבתיא

ר

בעדתניצבים'א'טעממהביניהןעומדוכבודייושביןוהןשמעקיריתוקוראיןמדרשותולבתי10ג

כאןכתובאיןעומדאלהים'אמיצחק'רבשםחגי'ראלו

'כתיאיןעומדים'אל'אמיצחק'רבשםחגי'ראלד

כאן'כתאיןעומדאלהים'אמחגי'ראלט

כאןכתיבאיןעומדאמרחגיבריצחקרביאלמ

א

ר

כן'כתאיןעומדים'אליצחק'ר'בשחגי'ר'וגאל10ג

ראשעלשםליונצבתא"המדֵאיֵטימֹוסנצבמהונצבאלהיםאלאו

ראשעלשםליונצבתא"המדאיטימוסנצבמהונצבאלאד

ראשעלשםליונצבתד"ההצב[נ](צ)אלהיםאלאט

ראשעלשםליונצבתד"ההאיטומוסזהנצבאלאמ

שםליונצבתא"כמדאיטימוסנצבמהוא

ר

'רעלשםליונצבת'דתמ'כמאיטימוסאלבעדתניצבים'אאלא10ג

שמואל'ריקראוטרםוהיה'וכתההרו

שמואל'ריקראוטרםוהיהוכתיבההרד

שמואלר"אאענהואנייקראוטרםוהיה'וכתיההרט

שמואלרביאמראענהואנייקראוטרםוהיהוכתיבההרמ

חייאברשמואל'ריקראוטרםוהיהוכתיבא

ר

יודןברחייהברשמואל'ר'וג'אענואנייקראוטרםוהיה'וכת'ה10ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ט, פרק ב

ה"הקבה"להקבמקלסיןשישראלוקילוסקילוסכל'אמחנינא'רבשםו

ה"הקבה"להקבמקלסיןשישראלוקלוסקילוסכלחנינא'רמשוםד

ה"הבה"הבלפניישראלשמקלסיןוקילוסקילוסכלחנינאר"בשט

ברוךהקדושהואברוךלהקדושאותומקלסיןשישראלוקלוסקלוסכלחנינארביבשםמ

ה"להבמקלסיןשישראלוקילוסקילוסכלחנינא'רמשוםא

ר

ה'ב'הקה'ב'לקומקלסיןשישראלוקילוסקילוסכלחנינה'ר'בש10ג

האיליםלעפראוישראלתהלותיושבקדושואתהד"ההביניהןיושבו

האיליםלעופראוישראלתהלותיושבקדושואתהד"ההביניהםיושבד

האיליםלעופראוישראלתהלותיושבקדושואתהד"ההביניהםיושבט

האיליםלעופראוישראלתהלותיושבקדושואתהד"הההואמ

האיליםלעפראויחיהארקולאיןישראלתהלותיושבקדושואתה'שנאביניהםיושבא

ר

'הא'לעפאו'יש'ת'יושקדושואתה'טעמהביניהןיושב10ג

בתיכתליאחרכתלנואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזליהון'אמחנינא'בריוסי'רו

בתיכתלנואחרכתלנואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזליהוןחנינאבריוסי'רד

בתיכתליאחרכתלנואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזליהוןחנינאבריוסי'רט

ביתכותליאחרכתלינואחרעומדזההנהדאילונאלעוזיליתהוןחנינאבריוסירבימ

בתיכותליאחרכותלינואחרעומדזההנהדאילתאלעוזליהוןחנינא'בריוסי'רא

ר

בתיכותליאחר'כתל'אעמדזההנהדאיילתהלעוזלייהן'אחנינהבןיוסה'ר10ג

בתיכותליאחרכתלנואחרעומדזההנהש

אצבעותיהןמביןהחרכיםמןמציץכהניםשלכתפיהםמביןהחלונותמןמשגיחמדרשותובתיכנסיותו

אצבעותיהםמביןהחרכיםמןמציץכהניםשלכתפיהםמביןהחלונותמןמשגיחמדרשותובתיכנסיותד

אצבעותיהןמביןהחרכיםמןמציץכהניםשלכתפיהםמביןהחלונותמןמשגיחמדרשותובתיכנסיותט

אצבעותיהןמביןהחרכיםמןמציץכהניםשלכתפיהםמביןהחלונותמןמשגיחכניסיותובתיהמדרשמ

אצבעותיהםמבין['החרכימןמציץ..שכתפיהןמבין]'החלונומןמשגיחמדרשותובתיכנסיותא

ר

אצבעותיהןמבין'החרמןמציץשלכהניםכיתפותיהןמבין'החלמןמשגיחמדרשותובתיכניסיות10ג

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

א"דוישמרךי'יייברכךליאמרמהליואמרדודיענהכהניםשלו

א"דוישמרךיייברכךליאמרמהליואמרדודיענהכהניםשלד

א"דוישמרךי'ייברכךליאמרמהלי'ואמדודיענהכהניםשלט

אחרדברוישמרךיייברכךליאמרמהליואמרדודיענהכהניםשלמ

א"דוישמרךיייברכךליואמרדודיענהכהניםשלא

ר

'א'ד'וג'וישייייברכךלי'אמהלי'וא'דודענהשלכהנים10ג

וישמרךיייברכךליואמרדודיענהכהניםשלש

אתעולםשלרבונוה"הקבלפניישראלכנסתאמרהלצבידודידומהו

אתה"להקבישראלכנסתאמרהלצבידודידומהד

אתה"הבלפניישראלכנסתאמרהלצבידודידומהט

אתהואברוךהקדושישראלכנסתאמרהלצבידודידומהמ

אתה"הקבלפניישראלכנסתאמרהלצבידודידומהא

ר

אתה'ב'הקלפני'יש'כנס'איצחק'ר'א'לצ'דודומה10ג

צבימהלצבידודידומהא"דתחלהלגבןדיאואתדיודיולןאמרו

צבימהלצבידודידומהתחלהלגבןדיאודיאואתדיודיולןאמרד

דודימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתדיאודיודיולנו'אומט

דודימהלצבידודידומהתחלהלגבןדיואתדיודיולןאומרמ

צבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתדיודיולןאמרא

ר

הצבימהקדמיאהיך'וגודיוי<..>'א10ג

הצבימהלצבידודידומהא"דש

כךונכסהוחוזרנראהונכסהוחוזהנראהזהו

כךונכסהוחוזרנראהונכסהוחוזרנראהזהד

כךונכסהוחוזרונראהונכסהוחוזרנראהזהט

כךונכסהוחוזרונראהונכסהוחוזרנראהזהמ

ונכסהוחוזרנראהזהא

ר

כךוניכסהוחוזרניראהוניכסהוחוזרניראההזה10ג

כךלגדרומגדרלסוכהומסוכהלאילןמאילןמדלגהזהש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ג, פסוק ט, פרק ב

וכמהלהםונראהוחוזרמהםונכסהוחוזרלהםנראההראשוןגואלו

והמהונראהוחוזרונכסהנראההראשוןגואלד

הואוכמהמהםונכסהוחוזרלהםונראהוחוזרמהןונכסהוחוזרלהםנראהראשוןגואלט

וכמהלהםונראהוחוזרמהםונכסהוחוזרלהםנראהראשוןגואלמ

וכמהלהןונראהוחוזרמהןא

ר

וכמהמיהןוניתכסהוחוזרלהןניראהראשוןגואל10ג

כמהמהםונכסהלהםנגלהראשוןמשיחש

אהרןואתמשהאתויפגעוד"ההחדשיםשלשה'אמתנחומא'רמהןנכסהו

אהרןואתמשהאתויפגעוד"ההחדשיםשלשהאמרתנחומא'רמהםנכסהד

מהםנכסהט

אהרןואתמשהאתויפגעוד"ההחדשיםשלשהאומרתנחומארבימהםנכסהמ

אהרןואתמשהאתויפגעו'שנאחדשיםשלשהאמרתנחומא'רמהןנכסהא

ר

'אהרואת'משאתויפגעו'הי'הדחדשים'ג'אתנחומה'רמהןניכסה10ג

אהרןואתמשהאתויפגעוד"ההחדשיםשלשהאמרר"ביהודה'רמהםנתכסהש

וכמהמהםונכסהוחוזרלהםנגלההאחרוןגואלכךלקירסין'אמ'בריהודהו

וכמהמהןונכסהוחוזרלהםנגלההאחרוןגואלכךלקירסין'אמברבייהודהד

ט

וכמהמהםונכסהוחוזרלהםעלההאחרוןגואלכךלקידשין'אמ'בר ריהודארבימ

וכמהמהםונכסהוחוזרלהםנגלההאחרוןגואלכךלקירסוןאומרברבייהודהא

ר

וכמהמהןוניכסהוחוזרלהןניגלההאחרוןגואלכךלקיסרין'א'ביריהודה'וג10ג

מהםנכסהו

מהןנכסהד

ט

מהםנכסהמ

תנחומא'רמהםנכסהא

ר

ברחמא'ר'בשמנחמה'ריהושעברחמא'ר'בש'תנחומ'רמהןניכסה10ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ג, פסוק ט, פרק ב

שקוץולתתהתמידהוסרומעתד"ההימים'וחמשארבעיםו

שקוץולתתהתמידהוסרומעתד"ההימיםוחמשהארבעיםד

שקוץולתתהתמידהוסרומעתד"ההימיםה"מט

שוקץולקץהתמידהוסרומעתד"ההיוםוחמשהארבעיםמ

שקוץולתתהתמידהוסרומעת'שנאמהםנכסההואימיםוחמשהארבעים'אמא

ר

'וג'התמהוסרומעת'ה'הדמהןניכסההואיום'וָה'מחנינה10ג

וחמשהשלשיםמאותשלשאלףלימיםויגיע[ה](ם)המחכאשריותשעיםמאתיםאלףימיםמשומםו

וחמשהשלשיםמאותשלשאלףלימיםויגיעהמחכהאשרי'וכתיותשעיםמאתיםאלףימיםשומםד

וחמשהשלשיםמאותשלשאלףלימיםויגיעהמחכהאשריותשעיםומאתיםאלףימיםשומםט

וחמשהמאותשלשלאלףויגיעהמחכהאשריותשעיםומאתיםאלףימיםמשומםמ

וחמשהושלשיםמאותשלשאלףלימיםויגיע(י)המחכהאשריותשעיםמאתיםאלףימיםשומםא

ר

'וגויגיעהמחכהאשרי10ג

ה"מאלו'אמיונה'רבשםקצרתהבןיוחנן'ראינוןמאןיתירייאאיליןו

ה"מאלו'אמיונה'רבשםקצרתהבןיוחנן'ראינוןמאןיתיריאאיליןד

ה"מאלו'אמיוחנן'ראינוןמןיתיריאאיליןט

וחמשהארבעיםאלויוחנןרביבשםקרסרתאבןיוחנןרביאינוןמןיתיריןאיליןמ

וחמשהארבעיםאלואמריונה'רבשםקצרתאבריצחק'ראינוןמהיתיראאליןא

ר

וחמשה'מאילויונה'ר'בשקצתהבריצחק'ראיניןמהמותרייהאילין10ג

לים?כ?וארותםושרשימלואיםקוטפיםישראלהימיםואותןמהןנכסהשהואיוםו

ואוכליןרותםושרשימלוחיםקוטפיםישראל'הימיואותןמהםנכסהשהואיוםד

ואכליןלחמםרתמיםושרששיחעלימלוחקוטפיןישראלהימיםואותןמהןנכסהשהואימיםט

ואוכליןלחמםרתמיםושרששיחעלימליחקוטפיןישראלהימיםואותןמהםנכסהשהואיוםמ

רתמיםושרששיחעלימלוחקוטפיםישראלהימיםואותןמהםנכסהשהואימיםא

ר

ואוכליםרתמיםושרשימלוחקוטפין'ישרהימיםאותןמהןניכסהשהואיום10ג

17



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

למדבר'דאממאןמוליכןהואמהיכןלחמםרתמיםושרששיחעלימלוח'הקוטפיד"ההו

למדברדאמרמאןמוליכןהואולאיכןלחמםרתמיםושרששיחעלימלוחהקוטפיםד"ההד

למדבר'דאממאןמוליכןהואולהיכן'וגושיחעלימלוחהקוטפיםד"ההט

למדברדאמריאיתמוליכןהואולהיכןוגומרשיחעלימליחד"ההמ

למדברדאמרמאןמוליכןהואולהיכןלחמםא

ר

למדברדמרמןמוליכןהואן<..>9ג

'וגו'ש'עמלוחהקטפים'ה'הד10ג

באהליםאושיבךעודד"ההיהודהלמדבר'דאממאןועוגסיחןלמדבר'דאמומאןיהודהו

באהליםאושיבךעודד"ההיהודהלמדבר'דאממאןועוגסיחוןלמדבר'דאמומאןיהודהד

באהליםאושיבךעודד"ההיהודהלמדבר'דאממאןועוגלסיחון'דאמומאןיהודהט

באהליםאושיבךעודד"ההיהודהלמדברדאמרמאןועוגסיחוןלמדברדאמריואיתיהודהמ

באהליםאושיבךעודד"ההיהודהלמדברדאמרומאןועוגסיחוןא

ר

באהליםאושיבךד<..>יהודהלמדבר'דממןועוגסיחוןלמדברדמרומןיהודה9ג

מפתיהאנכיהנה'מדכתועוגסיחןלמדבר'דאמומאןמועדכימיו

ודברתיהמדברוהולכתיהמפתיהאנכיהנה'מדכתועוגסיחוןלמדבר'דאמומאןמועדכימיד

והולכתיהמפתיהאנכיהנה'דכתיועוגסיחוןלמדבר'דאמומאןמועדכימיט

'וגולמדברוהולכתיהמפתיהאנכיהנהדכתיבועוגסיחוןלמדברדאמרומאןמועדכימימ

ודברתיהמדברוהולכתיהמפתיהאנכיהנה'דכתיועוגסיחוןלמדברדאמרמאןמעדכימיא

ר

'וגמפתיהאנכיהנהלכןועוגסיחון'למדב'דמומן'מ'כ9ג

אחריווהולךלומאמיןשהואוכלכרמיהאתלהונתתיו

אחריווהולךלומאמיןשהואוכלכרמיהאתלהונתתילבהעלד

אחריווהולךלומאמיןשהואמיוכלמשםכרמיהאתלהונתתיט

אחריווהולךלון[י]מאמשהואמיוכלוגומרמשםכרמיהאתלהונתתימ

אחריווהולךלומאמיןשהואמיוכללבהעלא

ר

אחריווהולךבומאמיןשהואמיכל'וגכרמיהאתלהונתתי9ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ד-ג, פסוק ט, פרק ב

העולםלאומותוהולךלומאמיןשאיןוכלחיההואוממתיןו

העולםלאומותוהולךלומאמיןשאיןוכלחיההואוממתיןד

העולםלאומותוהולךלומאמיןשאינומיוכלחיהואלווממתיןט

העולםלאומותוהולךלומאמיןאיןשהואמיוכלחיההואוממתיןמ

העולםאומותאצללווהולךלומאמיןשאינומיוכלחיההואלווממתיןא

ר

'העואומותאצללווהולךבומאמיןשאינומיוכלוחיֶיהממתין9ג

להםנגלהם[יו](?ש?)וחמשהארבעיםלסוףמריוןבריצחקר"אמאותוהורגיןהןבסוףו

להםנגלהימיםה"מלסוףמריוןבריצחק'ר'אמאותוהורגיןהןבסוףד

להםנגלהימיםה"מלסוףמוריוןבןיצחקר"אאותוהורגיןהםלסוףט

להםנגלהיוםוחמשהארבעיםלסוףמוריןבריצחקרביאמראותוהורגיןהןבסוףמ

להםנגלהימיםוחמשהארבעיםלסוףמריוןבריצחקר"אאותוהורגיןהןבסוףא

ר

להןניגלהיוםוחמשה'מלסוףמריוןבריצחק'ר'אאותוהורגיןהןבסוף9ג

האיליםלעפראוא"דהשמשתחתחדשכלואיןהמןאתלהםומורידו

האיליםלעופראוא"דהשמשתחתחדשכלואיןהמןאתלהםומורידד

האיליםלעופראוא"דהשמשתחתחדשכלואיןהמןלהםומורידט

האיליםלעופראואחרדברהשמשתחתחדשכלואיןהמןלהםומורידמ

'רהאיליםלעופראוא"דהשמשתחתחדשכלדאיןהמןאתלהםומורידא

ר

'רהאיליםלעפראו'הש'תחדשכלואיןהמןאתלהןומוריד9ג

שלמערביכותלאחרכתלינואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזליהןו

שלמערביכתלאחרכתלנואחרעומדזההנהדאיילתהלעוזלהוןד

שלמערביכותלאחרכתלנואחרעומדזההנהדיילתאלעוזליהוןט

שלמערביתכותלאחרכתלינואחרעומדזההנהדאילתאלעוזיליהוןמ

שלמערביכותלזהכותלינואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזליהון'אמחנינא'בריוסיא

ר

המערביכותלאחר'כאחרזההנהדאיילתהלעוזלייהן'אחנינהבריוסה9ג

שלהמערביכותלאחרכתלנואחרעומדזההנהש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ד, פסוק ט, פרק ב

לעולםחרבשאינוה"הקבלושנשבעלמההמקדשביתו

לעולםחרבשאינוה"הקבלושנשבעלמההמקדשביתד

לעולםחרבשאינוה"הבשנשבעלמהה"בט

לעולםחרבשאינוהואברוךהקדוש(הק)שנשבעלמההמקדשביתמ

לעולםחרבשאינוה"הבלושנשבעלמהה"הקבא

ר

לעולםחרבשאינוה'ב'הקלושנישבעלמההמקדששלבית9ג

אומרהואוכןלעולםחרבשאינוהמקדשביתש

לעולםחרבולאחולדהושערהכהןושערו

לעולםחרבולאחולדהושערהכהןושערד

לעולםחרבולאחולדאושערהכהןושערט

לעולםחרבולאהחולדהושערהכהןושערמ

לעולםחרבולאחולדהושערהכהןושער]א

ר

9ג

חרבאינוביןחרבביןקדשובהיכלייש

זורכים?החמןמציץאבותזכותזההחלונותמןמשגיחה"הקבשיחדשםעדו

זוהחרכיםמןמציץאבותזכותזוהחלונותמןמשגיחה"הקבשיחדשםעדד

זוהחרכיםמןמציץאבותזכותזוהחלונותמןמשגיחה"הבשיחדשםעדט

זוהחרכיםמןמציץאבותזכותזוהחלונותמןמשגיחהואברוךהקדוששיחדשםעדמ

זההחרכיםמןמציץ()אבותזכותזההחלונותמןמשגיח[ה"הבשיחדשםעדא

ר

זו'החרמןמציץאבותזכותזה'החמןמשגיח9ג

החרכיםמןמציץאבותבזכותהחלונותמןמשגיחש

אימהותות?זכו

אמהותזכותד

אמהותזכותט

אמהותזכותמ

אבותזכותביןהפרשישכךלחלוןחלוןביןהפרששישכשםאמהותזכותא

ר

אבותזכותביןהפרשיש?ך?כלחלוןחלוןביןהפרששיישכשםאימהותזכות9ג

אבותזכותביןהפרשישכךלחלוןחלוןביןהפרששיששכשםללמדךאמהותבזכותש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ה-ד, פסוק ט, פרק ב

חדשיםראשלכםהזההחדשליאמרמהליואמרדודיענהו

'חדשיראשלכםהזההחדשלי'אממהליואמרדודיענהד

חדשיםראשלכםהזההחדשליאמרמהלי'ואמדודיענהט

חדשיםראשהזההחדשליאמרמהליואמרדודיענהמ

חדשיםראשלכםהזההחדשליאמרמה]ליואמרדודיענהאמהותלזכותא

ר

'ח'רא'לכ'הזהחדשלי'אממהלי'ואמ'דוענהאימהותזכות:[בן]ל9ג

לאמהותש

אמירההיאולאענייההיאלא'אמעזריה'רליואמרדודיענה[א"ד]ו

אמירההיאולאעניההיאלאאמרעזריה'רלי'ואמדודיענהא"דד

הענייההיאולאהאמירההיאלא'אומ'אלעז'רליואמרדודיענהא"דט

העניההיאולאהאמירההיאלאאמרעזריארביליואמרדודיענהאחרדברמ

אמירההוהולאענייההוהלאאמרעזריא'ר[דודיענהא"דא

ר

אמירההיאולאיה[י]ענהיאלאעזריה'רלי'וא'דוענה9ג

ליואמרדודיענהש

'אמומהאהרןידיעלליואמרמשהידיעלליענהאלאו

אמרומהאהרןידיעלליואמרמשהידיעלליענהאלאד

'אמומאיאהרןי"עלי'ואמה"ע'רבימשהי"עליענהאלאט

אמרומהאהרןידיעלליואמרמשהידיעלליענהאלאמ

אמרמהאהרןידיעלליואמרמשהידיעלליענהאלאא

ר

'אמהאהרןידיעללי'ואממשהידיעלליענהאלא9ג

אהרןידיעלליואמרמשהידיעלש

א"דגרמיךזרוזילךקומייפתירעייתילךקומיליו

א"דגרמיךזרוזילךקומייפתירעיתילךקומיליד

א"דגרמךזרזילךקומייפתירעיתילךקומיליט

אחרדברגרמךזרזילךקומייפתירעיתילךקומילימ

א"דעצמךזרזילךקומילךולכייפתירעיתילךקומיליא

ר

'קומ'א'דגרמיךזרזי'לקומי'וג'יפ'רע'לקומילי9ג

רעיתיגרמיךזרזילךקומיש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ה, פסוק ט, פרק ב

לךביה'דכתאברהםשלבתולךקומיו

לךביה'דכתיאברהםשלבתולךקומיד

לךביה'דכתיאברהםשלבתוגרמךזרזילךקומיט

לךדכתיבאבינואברהםשלבתולךקומימ

לךביהדכתיבאבינואברהםשלבתולךקומיא

ר

לךבה'דכשלאברהםביתולךקומי'ל9ג

בעולמואותישרעהאברהםשלבתוש

אותיויפהאותישריעהיצחקשלבתויפתירעיתיוממולדתךמארצךלךו

אותיוייפהאותישריעהיצחקשלבתויפתירעיתיוממולדתךמארצךלךד

אותישריעהיצחקשלבתויפתירעיתי'וגומארצךלךט

אותיוייפהאותישריעהיצחקשלבתויפתירעיתיוגומרמארצךלךמ

[י](ו)אותוייפה[י](ו)אותשריעהיצחקשלבתויפתירעיתיוממולדתךמארצךלךא

ר

אותיוייפהאותישריעהשליצחקביתו'יפרעיתי'וג'וממארצךלך9ג

בשעהבעולמיאותישיפהיצחקשלבתויפתיש

לאביוששמעיעקבשלבתולךולכיהמזבחגביעלו

לאביוששמעיעקבשלבתולךולכיהמזבחגביעלד

לאביוששמעיעקבשלבתולךולכיהמזבחגביעלט

לאביוששמעיעקבשלבתוזולךולכיהמזבחגביעלמ

אביולקולששמעיעקבשלבתולךולכיהמזבחגביעלא

ר

לאביוששמעשליעקבביתולךולכיהמזבחגביעל9ג

ואלאביואלששמעיעקבשלבתולךולכיהמזבחגביעלאביושעקדוש

אמוואלאביואליעקבוישמע'שנואמוו

ארםפדנהוילךאמוואלאביואליעקבוישמע'שנאמולאמוד

אמוואלאביואליעקבוישמע'שנאולאמוט

ולאמולאביויעקבוישמעשנאמרולאמומ

אמוואלאביואליעקבוישמע'שנאואמוא

ר

'וג'אמואלאביול<.......>ויש'ה'הדולאמו9ג

ארםפדנהלךקום'שנאאמוש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב א, פסוק יא, פרק ב

במצריםאבותינועלשנגזרושנהמאותארבעאלועברהסתוהנהכיו

במצריםאבותינועלשנגזרושנה'תאלועברהסתוהנהכיד

ו"רדכי'במצריאבותינועלשנגזרושנהמאות'דאלועברהסתיוהנהכיט

מאתיםבמצריםאבותינועלשנגזרוה?נ?שמאותארבעאלועברהסתיוהנהכימ

י"ר]במצריםאבותינועלשנגזרשנהמאותארבעאלועברהסתיוהנהכיא

ר

<.....>שנישנהמיאות'דאילו'וג'עב'הסתהנהכי9ג

ו

ד

וימררו'שנאשםעלמריםשנולדהמשעההיושניםט

וימררושנאמרשםעלמריםשנולדהמשעההיושניםועשרמ

וימררושנאמרשםעלמריםשמה'נקשלכךמריםמשנולדההיושנהא

ר

9ג

שניםועשרמאתיםאלולוהלךחלףהגשםו

שניםועשרמאתיםאלולוהלךחלףהגשםד

שניםי"ראלולוהלךחלףהגשםהםמירורלשוןמריםכיחייהםאתט

שניםועשר'מאתיאילולוהלךחלףהגשםהואמירורלשוןמריםכיחייהםאתמ

שניםועשרארבעמאותאלולוהלךחלףהגשם[הואמירורלשוןמריםכיחייהםאתא

ר

שניםועשר'ראילו'ל'הל'חלהגשם9ג

שעבודןעיקרהואמיטראטרחותאעיקרתנחומאר"אמהסתוהואולאהגשםהואולאו

שעבודןעיקרהואמטראטרחותאעיקרתנחומא'ר'אמהסתוהואולאהגשםהואולאד

שעבודןעיקרהואיטרא[מ]()טירחותאעיקרתנחומאר"אהסתיוהואולאהגשםהואולאט

שעבודןעיקרהואמטראטרחותאעיקרתנחומארביאמרהסתיוהואולאהגשםהואולאמ

שעבודןעקר?א?הימטרחטרחותאעיקרתנחומאר"אהסתיוהיאולאהגשםהיאולאא

ר

שיעבודןעיקרמיטרהה<.....>הואולאהגשםהואולא9ג

מריםשנולדהמשעההיושניםוששהשמניםבמצריםישראלשלו

מצריםשנולדהמשעההיושניםושששמנים'במצריישראלשלד

במצריםישראלשלט

במצריםישראלשלמ

ולמהמריםשנולדהמשעהשניםוששהשמניםאלאהיולאבמצריםישראלשלא

ר

הוא<.....?>ה?לאבמצרים'שליש9ג
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נקראהשלכךו

שמהנקראשלכךפירושאד

ט

מ

חייהםאתוימררושםעלשמעוןר"אמריםאותהקוראא

ר

<.....>ביצחק'ר'אמריםלהקורא9ג

הואמירורלשוןמריםכיחייהםאתוימררו'שנשוםעלמריםו

הואמירורלשוןמריםכיחייהםאתוימררו'שנאמשוםעלמריםד

ט

מ

א

ר

9ג

י'ייויאמר'שנואהרןמשהזהזהזהאיבארץנראוהנצוחותבארץנראוהנצניםו

ייויאמר'שנאואהרןמשהזהזהזהאיבארץנראוהנצוחותבארץנראוהנצניםד

י'יויאמר'שנאואהרןמשהאלובארץנראוהנצניםט

ייויאמרשנאמרואהרןמשהזהבארץנראוהנצוחותבארץנראוהנצניםמ

ייויאמר'שנאואהרןמשהזהזהואיבארץנראוהנצחונותבארץנראוהנצניםא

ר

...>הנאצוחות'בא'נראהנצנים9ג

להגאלישראלשלזמנןהגיעהגיעהזמירעתלאמרמצריםבארץאהרןואלמשהאלו

להגאלישראלשלזמנןהגיעהגיעהזמירעתלאמרמצריםבארץאהרןואלמשהאלד

ליגאלישראלשלזמנןהגיעהגיעהזמירעתמצריםבארץאהרןואלמשהאלט

ליגאלישראלשלזמנםהגיעהגיעהזמירעתמצריםבארץאהרןואלמשהאלמ

ליגאלישראלשלזמנןהגיעהגיעהזמירעתמצריםבארץאהרןואלמשהאלא

ר

..>שזמנןהגיע'ההזמירעת'ל'מ'בא<...9ג

ז"עשלזמןהגיעֶשיִָזֵמרּומצרייםשלזמנןהגיעשתזמרערלהשלזמנההגיעו

עבדהזמןהגיעשיזמרומצריםשלזמןהגיעשתזמרערלהשלזמנההגיעד

ז"עשלזמנהוהגיעשיזמרוישראלשלזמנןהגיעשתזמרערלה(גאולה)שלזמנההגיעהט

זמנםוהגיעזמרו[י](ת)שישראלשלזמנםהגיעשתזמרערלהשלזמנםהגיעמ

עבודהזמןהגיעשיזמרומצריםשלזמנןהגיעשתיזמרערלהשלזמנההגיעא

ר

..>זמנהגיעשייזמירושלמצריים<...9ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב א, פסוק יב, פרק ב

שיבקעיםשלזמןהגיעשפטים'אעשמצריםאלהיובכל'שנשתעקרו

שיבקעויםשלזמןהגיעשפטיםאעשהמצריםאלהיובכל'שנאשתעקרשלהןזרהד

שיבקעיםשלזמנוהגיעשפטיםאעשה'מצריאלהיובכל'שנאשתזמרט

שיבקעיםשלזמנוהגיעשפטיםאעשהמצריםאלהיובכלשנאמרשתעקרשלהםמ

שיבקעיםשלזמנההגיעשפטיםאעשהמצריםאלהיובכל'שנאשתיעקרשלהםזרהא

ר

..>שזמנוהגיע'וג'שפ'אעש'מצרהי'א<...9ג

משהישיראז'שנשתאמרשירהשלזמנההגיעהמיםויבקעו'שנו

משהישיראז'שנאמשתאמרשירהשלזמןהגיעהמיםויבקעו'שנאממימיוד

משהישיראז'שנאשירהשלזמנההגיעהמיםויבקעו'שנאט

משהישיראזשנאמרשירהשלזמןהגיעהמיםויבקעו'שנאממ

ישראלובנימשהישיראז'שנאשתאמרשירהשלזמנההגיעהמיםויבקעו'שנאא

ר

'יש'ובנ'מש'ישאזשתיאמר<...9ג

יהוזמרתעזי'שנה"להקבזמירותשתעשוזמןהגיע'אמתנחומא'רו

יהוזמרתעזי'שנאמה"להקבזמירותשתעשוזמןהגיעאמרתנחומא'רד

יהוזמרתעזי'שנאהזמירותזמןהגיע'אומתנחום'רט

זמןהגיעאומרתנחומארבימ

יהוזמרתעזישנאמרה"להקבזמירותשתעשוזמןהגיעמא[ו]תנחר"אא

ר

'וגה'י'וזמעזי<......>'א'וג9ג

ר"אמבארצנונשמעהתורוקולחקיךליהיוזמירותביביר"אמו

'ר'אמבארצנונשמעהתורוקולחוקיךליהיוזמירותביבי'ר'אמיהזמירותד

ר"אבארצנונשמעהתורוקולחקיךליהיוזמירותביביר"איהזמירותט

מ

ר"אבארצינונשמעהתורוקולחוקיךליהיוזמירותביביר"אא

ר

<.....>בי'ר'אה'יוזמירות9ג

משהויאמר'שאמבשעהמשהזהבארצנונשמעטבתיירקוליוחנןו

משהויאמר'שאמבשעהמשהזהבארצנונשמעטבתיירקוליוחנןד

למשה'ה'שאמבשעהמשהזהבארצנונשמעתיירקוליוחנןט

מ

משהויאמרשאמרבשעהמשהזהבארצינונשמעטבהתיירקוליוחנןא

ר

..>זזהזהאי'בא'נשטבתיירקליוחנן9ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק יג- א , פסוק יב, פרק ב

מצריםבתוךיוצאאניהלילהכחצותו

הלילהכחצותייאמרכהד

הלילהכחצותי'י'אמכהט

מ

מצריםבתוךיוצאאניהלילהכחצותייאמרכהא

ר

'וג'הלכחצות<...9ג

אפלהחשךויהי'שנאאפלהימיבשלשתישראלפושעיאילופגיהחנטההתאנהו

'וגוחושךויהי'שנאאפלהימי'בגישראלפושעיאלופגיהחנטההתאנהד

אפלהחשךויהי'שנאאפלהימיבשלשתישראלפושעיאלופגיהחנטההתאנהט

מ

אפלהחשךויהי'שנאאפלהימיבשלשהשכלוישראלפושעיאלופגיהחנטההתאנהא

אפילהחשךויהי'שנאפלהימי'בגשכלוישראלפושעיאלופגיחחנטההתאנהר

'וגאפלהחשךויהיאפילה<......>חנטההתאנה9ג

תשובהשעשוהנשאריםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםאחיואתאישראולאו

תשובהשעשוהנשאריםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםאחיואתאישראולאד

תשובהשעשוהנשאריםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםאחיואתאישראולאט

מ

תשובהשעשוהנשאריםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםאחיואתאישראולאא

תשובהשעשוהנשאריםאלוריחנתנו'סמוהגפניםקמוולאאחיואתאישראולאר

תשובה<..>שהנישאריםאילו'ר'נסמדרוהגפנים'וגאישראולא9ג

הכאיהיביןואתוןגביכוןאיתטבאריחאהדיןכללון'אמלגבןמשהאתאונגאלוו

הכאיתיביןואתוןגביכוןאיתטבאריחאהדיןכללוןאמרלגבןמשהאתאונגאלוד

הכאיתיביןואתוןגביכוןאיתטבאהדיןכללון'אמלגבןמשהאתאונגאלוט

מ

הכאיתביןואתוןגביכוןאיתטבאריחאהדיןכללוןאמרלגבןמשהאתאונגאלוא

הכאיתביןואתוןגביכוןאיתטובאריחאהדיןכללון'אמלגבןמשהאתאונגאלור

הכהיהיבוןואתוןגבכוןטבהריחההדןכללון'אלגבוןמשהאתאוניגאלו9ג

ר"אמליואמרדודיענהא"דיפתירעיתילךקומיו

'אמליואמרדודיענהא"דיפתירעיתילךקומיד

ר"אלי'ואמדודיענהא"דיפתירעיתילךקומיט

מ

ר"אלךקומיליואמרדודיענהא"דלךולכייפתירעיתילךקומיא

לךולכייפתירעיתילךקומיר

'א'וגדודיענה'א'ד'וג'יפרעיתילךקומי9ג
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משהידיעללינה[ע](א)אלאאמירהיא?ה?ולאענייההיאלאעזריהו

ואהרןמשהידיעלענהאלאאמירההיאולאעניההיאלאעזריה'רד

אלאאמירההיאולאענייההיאלאאחאט

מ

משהידיעלליענהאלאאמירההיאולאענייההיאלאעזריאא

ר

משהידיעלליענהאלאאמירההיאולאענייההיאולאעזריה'ר9ג

יפתירעיתילךקומיליאמרמהאהרןידיעלליואמרו

יפתירעיתילךקומיליאמרמהאהרןידיעלליואמרד

יפתירעיתילךקומילי'אממהמשהי"עוענייהאהרןי"עאמירהט

מ

יפתירעיתילךקומיליאמרוומהאהרןידיעלליואמרא

ר

'יפ'רע'לקומילי'אממהאהרןידיעללי'ואמ9ג

חלףהגשםבמדברישראלשעשושנהארבעיםאלועברהסתוהנהכיו

חלףהגשםבמדבר'ישרשעשושנה'מאלועברהסתוהנהכיד

חלףהגשםבמדבר'ישרשעשושנה'מאלועברהסתיוהנהכיט

מ

חלףהגשםבמדברישראלשהיושנהארבעיםאלועברהסתוהנהכילךולכיא

ר

'חלהגשםבמדבר'יששעשושנה'מאילו'וגעברהסתוהנהכי'וג9ג

עםמדברהדיבורהיהולאבמדברכמנודיןישראלשהיוושמנהשלשיםאלוו

עםמדברהדבורהיהולאבמדברכמנודיןישראלשהיושנהושמנהשלשיםאלוד

עםמתיחדהדיבורהיהולאבמדברכמנודיןישראלשהיושנהח"לאלולוהלךט

מ

עםמדברהדבורהיהולאבמדברכמנודיןישראלשהיושנהושמנהשלשיםאלוא

ר

עםמדברהדיברהיהולאבמדברכימנודים'יששהיושנה'וח'לאילולו'הל9ג

ברנעמקדשעברנואשרוהימיםד"הההדוראותוכלשתמועדמשהו

'וגוברנעמקדשהלכנואשרוהימים'דכתיהיאהדאהדוראותוכלשתמועדמשהד

'וגוברנעמקדשהלכנואשרוהימיםד"הההדוראותוכלשתםעדמשהט

מ

עדברנעמקדשהלכנואשרוהימים'שנאהדוראותוכלשתמועדמשהא

ר

'וג'מקהלכנואשרוהימים'ה'הדהדוראותוכלשתמועדמשה9ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק יג, פרק ב

ידוגםו

ידוגםד

ידוגםט

מ

ידוגםוכתיבהדורכלתוםעדשנהושמנהשלשיםזרדנחלאתעברנואשרא

ר

ידוגם9ג

לאמראליי'ייויאמרמידתמוכאשרויהיבםהיתהי'ייו

לאמראליייויאמרמידתמוכאשרויהיבםהיתהייד

לאמראליי'יויאמרמיד'וגותמוכאשרויהי'וגובםהיתהי'יט

מ

אליייויאמרמידאנשיכלתמוכאשרויהי'וכתיבםהיתהייא

ר

'לאמאלי'יי'ויאמיד'וגתמו'כאשויהי'וגבםהיתהייי9ג

אחדנשיאאחדונשיא'שנהנשיאיםאלובארץנראוהנצוחותבארץנראוהנצניםו

אחדנשיאאחדונשיא'שנהנשיאיםאלובארץנראוהנצוחותבארץנראוהנצניםד

אחדנשיאאחדנשיא'שנאהנשיאיםאלובארץנראוהנצוחותבארץנראוהנצנים'וגוט

מ

ליוםאחדונשיא'שנאהנשיאיםאלובארץנראוהנצחונותבארץנראוהנצניםא

ר

'א'נשאחדונשיאהנשיאיםאילובארץניראוהנאצוחות'בא'נראהנצנים9ג

הגיעֶשיְָזֵמרּוכנעניםשלזמנןהגיעשתזמרערלהשלזמנההגיעהגיעהזמירעתו

הגיעשיזמרוכנעניםשלזמנןהגיעשתזמרערלהשלזמנההגיעהגיעהזמירעתד

הגיעשיזמרו'כנעניישלזמנםהגיעשתזמרערלהשלזמנההגיעהגיעהזמירעתט

מ

הגיעשיזמרוכנענייםשלזמנןהגיעשתזמרערלהשלזמנההגיעהזמירעתא

ר

'הגשיזמירושלכנעניםזמנןהגיעשתיזמרעורלהשלזמנההגיע'הג'הזמעת'וג9ג

נשמעהתורוקולְבַנְחָלההארץתחלקלאלה'שנלישראלשיחלקישראלארץשלזמנהו

נשמעהתורוקולהארץתחלקלאלה'שנאלישראללהחלקישראלארץשלזמנהד

נשמעהתורוקולהארץתחלקלאלה'שנאלישראלשתחלקישראלארץשלזמנהט

מ

נשמעהתורוקולהארץתחלקלאלה'שנאמהארץלהםשיחלקישראלשלזמנןא

ר

'נש'התוקול'וג'האתחלקלאלה'ליששתתחלק'ישרשלארץזמנה9ג
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קולוזהבארצנונשמעַטב̄תיירקוליוחנןר"אמבארצנוו

קולוזהבארצנונשמעטבתיירקוליוחנןר"אבארצנוד

קולוזהבארצנונשמעטובגדולתיירקוליוחנןר"אבארצנוט

מ

קולוזהטבהתיירקול[יוחנן]ר"אבארצינוא

ר

קולוזהזהזהאי'ב'נטובתיירקוליוחנן'ר'א'ב9ג

רּוהעםאתיהושעויצו'שאמבשעהיהושעשלו המחנהבקרבִעב ְ

המחנהבקרבעברו'שאמבשעהיהושעשלד

המחנהבקרבעברולאמרהעםשוטריאתיהושעויצו'שאמבשעהיהושעשלט

מ

אתוצווהמחנהבקרבעברויהושעויצושאמרבשעהיהושעשלא

ר

'וג'המחנבקרבעברו'וג'איהושעויצו'שאמבשעהשליהושע9ג

א"דהנסכיםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםהבכוריםכליאלופגיהחנטההתאנהו

א"דהנסכיםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםהבכוריםסליאלופגיהחנטההתאנהד

א"דהנסכיםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםהבכוריםאלופגיהחנטההתאנהט

מ

א"דהנסכיםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםהבכוריםסליאלופגיהחנטההתאנההעםא

ר

'א'דהנסכיםאילו'ר'נ'ס'הגפנכורים?י?הבסלילו<.......>התא9ג

א"דהנסכים13ג

ענהליואמרדודיענהו

ענהליואמרדודיענהד

ליואמרדודיענהט

מ

ענהליואמרדודיענהא

ר

ענהאלאאמירההיאולאענייההיאולא<......>ענה9ג

ענהאלא'וכואמירההיאולאענייההיאלאעזריהר"א'וגודודיענה13ג
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לךקומיליאמרמהעזראידיעלליואמרדניאלידיעלליו

ליאמרמהעזראידיעלליואמרדניאלידיעלליד

לךקומילי'אממהעזראי"עלי'ואמדניאלי"עט

מ

לךקומיליאמרמהעזראידיעלליואמרדניאלידיעלליא

ר

'לקומילי'אה?מ?<......>ידיעללי9ג

לךקומיליאמרומהעזראי"על"ואדניאלי"עדודילי13ג

הגשםבגולהישראלשעשושנהשבעיםאלועברהסתוהנהכילךולכייפתירעיתיו

הגשםבגולהישראלשעשושנהשבעיםאלועברהסתוהנהכילךולכייפתירעיתיד

הגשםבגולהישראלשעשושנים'עאלועברהסתוהנהכילךולכייפתירעיתיט

מ

הגשםבגולהישראלשעשושנהשבעיםאלועברהסתוהנהלךולכייפתירעיתיא

ר

...>'עב'הסהנהכי'וג'יפ'רע9ג

הגשםבגולהישראלשעשושנהשבעיםאלו'וכורעיתי13ג

כשדיםמלכותשנעקרהעדהמקדשביתמשחרבשנהושניםחמשיםאלולוהלךחלףו

כשדיםמלכותשנעקרהעדהביתמשחרבשנהושתיםחמשיםאלולוהלךחלףד

כשדיםמלכותשנעקרהעדהביתמשחרבשנאב"נאלולוחלףט

מ

כשדיםמלכותשנעקרהעדהביתמשחרבשנהושתיםחמשיםאלולוהלךחלףא

ר

...>משחרבשנה'וב'נאילו'ל?ך?ל<..9ג

המלכותשנעקרהעדהביתשחרבמשעהשנהוחמשיםשתיםאלוחלף13ג

בתשהיתהשנהשמניםמהןצאלויר"אמהןשנהשבעיםולאו

בתשהיתהשנהעשרהשמנהמהןצאלוי'ר'אמהןשנהשבעיםולאד

שהיתהשנהח"ימהםצאלויר"אהםשנים'עוהלאט

מ

בת]שהיהשנהעשרהשמנהמהםצאלויר"אשנהשבעיםהיוולאא

ר

...>ח"ימהןצאלוי'ר'אהןשנה<...9ג

בתהיתהשנהח"ילויר"דא13ג
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ִדְבנֹוידמרךביתאחרובסוקבישאעבדאלנבוכדנצרואומרתמפוצצתקולו

דבנוידמרךביתאחרובסוקבישאעבדאלנבוכד נצרואומרתמפוצצתקולד

דבנוידמארךביתךחרובבישאעבדאלנבוכד נאצר'ואוממפוצצתהקולט

מ

דבנוידמארךביתאריב?ח?סוקבישאעבדאלנבוכדנאצרואומרמפוצצת[קולא

ר

...>עבדאלן'ואומ'שלנבוכדנצ<...9ג

דבנידמרךביתאוהחריבקוםבישאעבדאואומרתנבוכד נצרשלבפלטיןומכרזתיוצאהקול13ג

בארץנראוהנצניםליהשמעיןלאדמרךו

בארץנראוהנצניםליהשמעיןלאדמרךד

בארץנראוהנצנים]ליהשמעוןלאדמארךט

מ

נראוהנצניםליהשמעולאדמרךא

ר

<......>'ב'נהנצניםליהשמעין<...9ג

הנצחוניםהנצניםליהשמעיןלאביתיה13ג

הגיעהזמירעתוחבורתועזראוחבורתוָמְרָדַכ̄יכגוןו

הגיעהזמירעתוחבורתועזראוחבורתומרדכיכגוןד

הגיעהזמירעת[ואסתרמרדכיכגוןט

מ

הגיעהזמירעתוחבורתועזראוחבורתומרדכיכגוןא

ר

...>וחבורתומרדכיכגון'ב'נר9ג

הגיעהזמירעתוחבורתומרדכירת[ו]וחבעזראוחבורתודניאלהןואלונראו13ג

ֶשִתָזֵמרערלהשלזמןהגיעו

שתזמרערלהשלזמןהגיעד

שתזמרערלהשלזמנההגיעט

מ

א

ר

...>הגיעשתיזמרלה[ר](ו)שלעזמנה<...9ג

שתזמרז"עשלזמנההגיעשתזמרערלהשלזמנההגיעלהזמרבבלייםשלזמנןהגיע13ג
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בבלייםשלזמןהגיערשעיםמטהי'ייִשֶבר'שנשישבררשעיםשלזמןהגיעו

בבלייםשלזמןהגיערשעיםמטהיישבר'שנשישבררשעהשלזמןהגיעד

רבליםשלזמןהגיערשעיםמטהי'ישבר'שנאשתשבררשעהשלזמןהגיעט

מ

א

ר

'וג'רשמטהייישברשיישבר<...9ג

13ג

גדול'וכתציוןבהרמושיעיםועלו'שנֶשיִָבנֶההמקדשביתשלזמןהגיעלהשמדו

גדולוכתיבציוןבהרמושיעיםועלו'שנשיבנההמקדשביתזמןהגיעלהשמדד

גדול'וכתיציוןבהר'מושיעיועלו'שנאשיבנהה"בזמןהגיעלהשמדט

מ

גדולוכתיבא

ר

גדול'וכת'וגעים<.....>9ג

גדולשיבנהשניביתבניןזמןהגיע13ג

ַתיַירקוליוחנןר"אמבארצנונשמעהתורוקולהזההביתכבודיהיהו

תיירקוליוחנןר"אבארצנונשמעהתורוקולהזההביתכבודיהיהד

תיירקוליוחנןר"אבארצנונשמעהתורוקולהראשוןמןהאחרוןהזההביתכבודיהיהט

מ

תיירקוליוחנןר"אבארצנונשמעהתורוקולהראשוןמןהאחרוןהביתכבודיהיהא

ר

...>'וגד?כבו?יהיה9ג

יוחנןר"אהתורוקולהזההביתכבודיהיה13ג

מלךכורשאמרכהד"ההכורששלקולוזהזהזהאיבארצנונשמעטבו

מלךכורשאמרכהד"ההכורששלקולוזהזהזהאיבארצנונשמעטבד

מלךכורשאמרכהד"ההכורששלקולוזהזהואיבארצנונשמעטובט

מ

מלךכרשאמרכה'שנאכורששלקולוזהזהאיטבא

ר

כה'דכשלכורשקולזהזהה<..9ג

מלךכורש?ר?אמכהכורשזה13ג
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התאנהעמומכלבכםמיפרסו

התאנהעמומכלבכםמי'וגוהארץממלכותכל'וגופרסד

התאנה'וגועמומכלבכםמיפרסט

מ

התאנהויעלעמואלהיויהיעמומכלבכםמיפרסא

ר

התאנהפרס13ג

ענהא"דהנסכיםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםביכוריםשלהסליםאלופגיהחנטהו

ענהא"דהנסכיםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםבכוריםשלהסליםאלופגיהחנטהד

ענהא"דהנסכיםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםבכוריםשלסליםאלופגיהחנטהט

מ

ענהא"דהנסכיםאלוהריריחנתנוסמדרוהגפנים'בכורישלהסליםזופגיהחנטהא

ר

ענהא"דהנסכיםאלו(נתנו)סמדרוהגפניםבכוריםסליאלופגיהחנטה13ג

מההמשיחמלךידיעלילי'ואמאליהוידיעלליענהליואמרדודיו

מההמשיחמלךידיעלליואמראליהוידיעלליענהליואמרדודיד

מההמשיחמלךי"עליואמרדודיט

מ

מההמשיחמלךי"עליואמראליהוידיעלדודיא

ר

ומההמשיחמלךי"על"ואדודי13ג

כיעזריהר"אמלךולכייפתירעיתילךקומיליאמרו

כיעזריהר"א'ל'ו'ירעיתילךקומיליאמרד

כיעזריהר"אלךקומיליאמרט

מ

כי]א[י]עזרר"אעברהסתיוהנהכילךולכייפתירעיתילךקומיליאמרא

ר

עברהסתיוהנהכילךקומיל"א13ג

א"המדכזביה[בו]()אותומתעתהעולםאתשמסיתההרשעהמלכותזועברהסתוהנהו

א"המדבכזביהאותוומטעתהעולםאתשמסיתההרשעהמלכותזועברהסתוהנהד

א"[ד]()כבכזביהאותוומתעתהעולםאתשמסיתההרשעהמלכותזועברהסתיוהנהט

מ

א"הכמדבכזביהאותם[ת](ה)ומתעכלוהעולםכלשמסיתההרשעהמלכותזו[עברהסתיוהנהא

ר

ד"ההבעולםמטעהשהיאהרשעהמלכותזו13ג
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בארץנראוהנצניםהשעבודזהלוהלךחלףהגשםאמךבןאחיךיסיתךכיו

בארץנראוהנצניםהשעבודזהלוהלךחלףהגשםאמךבןאחיךיסיתךכיד

בארץנראוהנצניםהשעבודזהלוהלךחלףהגשםאמךבןאחיךיסיתךכיט

מ

בארץנראו'הנצניהשעבודזהלוהלךחלףהגשםאמךבןאחיךיסיתךכיא

ר

בארץנראוהנצניםהשעבודימיאלולוחלףהגשםאחיךיסיתךכי13ג

ארבעהי'ייויראני'כת'אמיצחק'רבשםברכיה'רהןמיבארץנראוהנצוחותו

ארבעהייויראני'כתיצחקבשםברכיה'רהםמיבארץנראוהנצוחותד

ארבעהי'יויראני'אמיצחקר"בשברכיה'רהםמיבארץנראוהנצחותט

מ

ארבעהויראניאמרברכיא'רהםמיבארץנראוהנצחונותא

ר

ארבעהויראני'כתייצחק'רבשםברכיה'ר13ג

הגיעהגיעהזמירעתהמשחהבשמןומשוחצדקומלכיהמשיחומלךאליהוהןואלוחרשיםו

הגיעהגיעהזמירעתמלחמהומשוחצדקומלכיהמשיחומלךאליהוהןואלוחרשיםד

הגיעהגיעהזמירעתמלחמהבשמןומשוחצדקומלכיהמשיחומלךאליהוהןואלוחרשיםט

מ

הגיעהגיעהזמירעתמלחמהומשוחצדקומלכיהמשיחומלךאליהוהםואלוחרשיםא

ר

הגיעהזמירועתמלחמהומשוחצדקומלכיהמשיחומלךאליהוהןואלוחרשים13ג

זמנההגיעלהזמרערלהשלזמנההגיעלהגאלישראלשלזמנןו

זמנההגיעלהזמרערלהשלזמנההגיעלהגאלישראלשלזמנןד

זמנההגיעלהזמרערלהשלזמנההגיעליגאלישראלשלזמנםט

מ

זמנההגיעשתזמרערלהשלזמנההגיעליגאלישראלשלזמנןא

ר

זמןהגיעשתעקרז"עזמןהגיעשתזמרערלהשלזמןהגיע13ג

'שנשנגלהשמיםמלכותשלזמנההגיעשתכלההרשעהמלכותשלו

'שנשתגלהמלכותשלזמנההגיעשתכלההרשעהמלכותשלד

'שנאשתגלהשמיםמלכותשלזמנההגיעשתכלההרשעהמלכותשלט

מ

'שנאשתגלהשמיםמלכותשלזמנההגיעשתכלההרשעהמלכותשלא

ר

שהגיעומלכותשלזמןהגיערשעיםמטהי'ישברשתשברהרשעהמלכותשל13ג
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בארצנונשמעהתורוקולהארץכלעללמלךי'ייוהיהו

בארצנונשמעהתורוקולהארץכלעללמלךייוהיהד

בארצנונשמעהתורוקולהארץכלעללמלךי'יוהיהט

מ

בארצנונשמעהתורוקול['וגו]למלךייוהיהא

ר

ר"אבארצנונשמעהתורוקולציוןבהרמושיעיםועלו13ג

ההריםעלנאוומהואומרשמכריזהמשיחמלךשלקולוזהזהזהאיו

ההריםעלנאוומהואומרשמכריזהמשיחמלךשלקולוזהזהזהאיד

ההריםעלנאוומה'ואומשמכריזהמשיחמלךשלקולוזהזהאיט

מ

ההריםעלנאוומהואומרשמכריזהמשיחמלךשלקולוזהזהאיא

ר

ההריםעלנאוומההמשיחהמלךזהיוחנן13ג

רַח[ִשי](ע)ַהָמלימותסמוךבאברחייאר"אמפגיהחנטההתאנהמבשררגליו גדולֶדב ֶ

גדולדברהמשיחלימותסמוךבאברחייאר"אפגיהחנטההתאנהמבשררגליד

גדולדברהמשיחלימותסמוךאבאברחייאר"אפגיהחנטההתאנהמבשררגליט

גדולדברהמשיחמ

גדולדברהמשיחלימותסמוךאבאברחייאר"אפגיהחנטההתאנהמבשררגליא

ר

גדולדברהמשיחלימותסמוךברבאחייאר"א}**{   }*פגיהחנטההתאנהמבשררגלי13ג

. לצורך השוואה39-38' והובא בסינופסיס להלן עמ, {ונסמכה לה...ורבנן}אחריו הקטע ; 41-40' והובא בסינופסיס להלן עמ, {ואמן...ר אבהו"א}ג מופיע כאן הקטע "בקט *:13ג

.והובא כאן לצורך השוואה, 38' ג להלן בעמ"מופיע בקט {(36' עמ)בציון ...ר חייא"א}קטע זה  **:13ג

הנשארוהיהנאמרועליהםהנשאריםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםכליםוהרשעיםלעולםבאו

הנשארוהיה'נאמועליהםהנשאריםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםכליםוהרשעיםלעולםבאד

הנשארוהיה'נאמועליהםהנשאריםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםכליםוהרשעיםלעולםבאט

הנשארוהיהנאמרועליהםהנשאריםאלוריחנתנוסמדרוהגפניםכליםוהרשעיםבעולםמ

הנשארוהיהנאמרועליהם'הנשאריאלוריחנתנוסמדרוהגפניםכליםוהרשעיםלעולםבאא

ר

הנשארוהיהנאמרעליהםוהנשאריםכליםרשעיםובולעולםבא13ג
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שנהבאדודשבן:שבועיוחנןר"אמבירושלםוהנותרבציוןו

שנהבאדודשבןשבועיוחנןר"אבירושלםוהנותרבציוןד

שנהבאדודשבןשבועיוחנןר"א'וגובירושלםוהנותרבציוןט

שנהבאדודשבןשבועיוחנןרביאמרוגומרבציוןמ

ה[נ](ע)בשבאדודשבןשבועיוחנןר"אלויאמרקדושבירושלםוהנותרבציוןא

ר

שנהבובאדודשבןשבועיוחנןר"א*{בציון13ג

.(35' ראו לעיל עמ)עד כאן *: 13ג

חציבשנייהאחתעירעל[י](ו)והמטרת'שנאממהמתקייםראשונהו

חציבשניהאחתעירעלוהמטרתי'שנאמהמתקייםראשונהד

חציבשנייה'וגואחתבעירוהמטרתי'שנאמהמתקייםראשונהט

חציבשניהאחתעירעלוהמטרתישנאמרמהמתקייםראשונהמ

חציבשניהאמטירלאאחתעירועלאחתעירעלוהמטרתי'שנאמהמתקייםהראשונהא

ר

חציבשניהאמטירלאת[ח]אעירועלת[ח]אעירעלוהמטרתיראשונה13ג

מתמעטיןמעשהואנשיוחסידיםוטףונשיםאנשיםבוומתיםגדולרעבבשלישיתבהמשתלחיןרעבו

'מתמעטימעשהואנשיוחסידיםוטףונשים'אנשיבוומתיםגדולרעבבשלישיתבהמשתלחיןרעבד

'מתמעטימעשהואנשיוחסידיםוטףונשיםאנשיםבוומתיםגדולרעב'בשלישיבהמשתלחיםרעבט

מתמעטיםמעשיםואנשיוחסידיםוטףונשיםאנשיםבוומתיםגדולרעבשלישיבהמשתלחיםרעבמ

נמעטיןמעשהואנשיוהחסידיםוטףונשיםאנשיםבוומתיםגדולרעבבשלישיתמשתלחיןרעבא

ר

המעשהובטלוטףונשיםאנשיםבומתיםגדולרעבבשלישיתבהמשתלחיםרעב13ג

גדולשובעבחמישיתשובעולאשובערעבולארעבברביעיתמישראלמשתכחתוהתורהו

גדולשובעבחמישיתשובעולאשובערעבולארעבברביעיתמישראלמשתכחתוהתורהד

גדולשובעבשביעישובעולאשובערעבולארעבברביעימישראלמשתכחתוהתורהט

גדולשובעמלחמותבחמישישובעולאשובערעבולארעבברביעימישראלמשתכחתוהתורהמ

גדולשובעבחמשיתשובעולאשובערעבולארעבברביעיתמישראלמשתכחתוהתורהא

ר

מתוךגדולשבעבחמישיתשובעולאשבערעבולארעבברביעיתמישראלמשתכחתוהתורה13ג
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מלחמותבשביעיתקולותבששיתלישראלומתחדשתלחידושהחוזרתוהתורהושמחיןושותיןואוכליןו

מלחמותבשביעיתקולותבששיתלישראלומתחדשתלחדושהחוזרתוהתורהושמחיםושותיןואוכליןד

מלחמותבשביעיקולותבששיישראלעלומתחדשתלחדושהחוזרתוהתורהושמחיםושותיןואוכליןט

מלחמותבשביעיקולותבששילישראלומתחדשתחדושהאלחוזרתוהתורהושמחיןושותיןואוכליןמ

מלחמותבשביעיתקולותבששית'לישומתחדשתלחדושהחוזרתוהתורהושמחיןושותיןאוכליןא

ר

מלחמותבשביעיתקולותבששיתלהםמתחדשתוהתורהושמחיםושותיםאוכליםשהן13ג

אתאולאכהדאאתאשבועיןכמהאביןר"אמבאדודבןשביעיתבמוצאיו

אתיולאאתאולאכהדאאתתשבועיןכמהאביי'אמבאדודבןשביעיתבמוצאיד

אתיולאכהדאאתיאשבועיןכמהאביי'אמבאדודבןשביעיתבמוצאיט

אתאולאאתיאולאכהדאאתתשבועיןכמהאבייאמרבאדודבןשביעיתבמוצאימ

אתיולאאתאולאכהדאאתאשבועיןכמהאבייאמרבאדודבןשביעיתבמוצאיא

ר

אתייהולאאתאולאכהדאשבועיןכמהאבייאמרבאדודבןשביעיתבמוצאי13ג

ות[נ](כ)לזיהיההוועדביתבאדודשבןדורלקישריש'דאמ'כההיאאלאו

לזנותיהיההוועדביתבאדודשבןדורלקישריש'דאמכההיאאלאד

לזנותיהיההועדביתבאדוד[ן](א)שבדורלקישר"דאכההיאאלאט

לזנותיהיהוערביתבאדודשבןדורלקישרישדאמרכההיאאלאְ ()מ

לזנותיהיההוועדביתבאדודשבןדורלקישרישדאמרכההיאאלאא

ר

נות?ז?ליהאועדביתבובאדודשבןדורלקישריש?דא?כההיאלא13ג

תסרחהסופריםוחכמתיחוננוולאלעירמעיריסובבוהגלילואנשיישוםוהגבלןב(ו)יחרוהגלילו

תסרחהסופריםוחכמתיוחננוולאלעירמעיריסבבוהגלילואנשיישוםוהגבלןיחרבוהגלילד

תסריחהסופריםוחכמתיחוננוולאלעירמעיריסובבוהגלילואנשייחרבוהגלילט

תסריחהסופריםוחכמתיוחננוולאלעירמעיריסובבוהגלילואנשיוישוםיחרובוהגלילמ

תסרחהסופריםוחכמתיחוננוולאלעירמעיריסובבוהגלילוחכמיישוםוהגבוליחרבוהגלילא

ר

והגפןתסרחהסופריםחכמתיתחוננוולאלעירמעיריסובבוהגלילואנשיישוםוהגבלייחרבוהגליל13ג
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כפניהדורופנינעדרתוהאמתנאספיםחסדואנשיחטאויריאיו

כפניהדורופנינעדרתוהאמתנאספיםחסדואנשיחטאויראיד

כפניהדורופנינעדרתוהאמתנאספיםחסדואנשיחטאויראיט

כפניהדורופנינעדרתוהאמתנאספיםחסדואנשיחטאויראימ

כפניהדורופנינעדרתוהאמתנאספיםחסדואנשיחטאויראיא

ר

נאספיםאמתואנשי{   }*יבאישוהייןפריהתתן13ג

. לצורך השוואה39' והובא בסינופסיס להלן עמ, {בחמותה...ר נהוראי"א}ג מופיע כאן הקטע "בקט*:  13ג

הולכתלהיכןמסתוללמרעוסרנעדרתהאמתותהי'שננעדרתשאמתומניןהכלבו

הולכתלהיכןמשתוללמרעוסרנעדרתהאמתותהי'שנאמנעדרתשאמתומניןהכלבד

הולכתלהיכןמשתוללמרעוסרנעדרתהאמתותהי'שנאנעדרתשהאמתומניןהכלבט

הולכתלהיכןמשתוללמרעוסרנעדרתהאמתותהישנאמרנעדרתשהאמתומניןהכלבמ

הולכתהיאלהיכןמסתוללמרעוסר'שנאנעדרתוהאמתהכלבא

ר

לההלכהולהיכןנעדרתהאמתותהי'דכתי13ג

דוראמריורבניןבמדברעדריםעדריםלהויושבתהולכת'אומינאי'רדביו

דוראמריורבניןבמדברעדריםעדריםלהויושבתהולכת'אומינאי'רדביד

דוראמריורבנןבמדברעדריםעדריםלהויושבתהולכת'אומינאי'רדביט

דוראמריורבניןבמדברעדריםעדריםלהויושבתהולכתאומרינאירבי(דברי)מ

דוראמריורבניןבמדברעדריםעדריםלהויושבתהולכתינאי'רדביאמריא

ר

דוראמריורבנן}**{   }*במדברעדריםעדריםנעשיתאמריינאי'רדבי13ג

. לצורך השוואה36-35' והובא בסינופסיס לעיל עמ, {בציון...ר חייא"א}ג מופיע כאן הקטע "בקט*:  13ג

.והובא כאן לצורך השוואה, 35' ג לעיל בעמ"מופיע בקט {(39' עמ)ונסמכה לה ...ורבנן}קטע זה **: 13ג

רבותוצרות'ואנחביגוןכלותעיניהםוהנותריםמתיםהדורחכמיבאדודשבןו

רבותוצרותואנחהביגוןכלותעיניהםוהנותריםמתיםהדורחכמיבאדודשבןד

רבותוצרותואנחהביגוןכלותעיניהםוהנותריםמתיםהדור(הנותרים)חכמיבאדודשבןט

רבותוצרותואנחהביגוןכלותעיניהםוהנותריםמתיםהדורחכמיבאדודשבןמ

רבותוצרותואנחהביגוןכלותעיניהםוהנשאריםמתיםהדורחכמיבאדודשבןא

ר

רבותוצרותואנחהביגוןכלותם?יניה?עוהנשאריםמתיםח"תבובאדודשבן13ג
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אחרתקיימתשהראשונהעדומשתלחותמתחדשותקשותוגזרותהצבורעלבאותורעותו

אחרתקיימתשהראשונהעדומשתלחותמתחדשותקשותוגזירותהצבורעלבאותרבותורעותד

אחרתקיימתשהראשונהעדומשתלחותמתחדשותרעותוגזירותהצבורעלבאותורעותט

אחרתקיימת(מ)שהראשונהעדומשתלחתמתחדשותרעותגזירותגםהצבורעלבאותרבותורעותמ

חברתהקיימתשהראשונהעדמשתלחותקשותוגזרותהצבורעלומתחדשותבאותרבותורעותא

ר

אחרתת?מ<?..>קשהראשונהעדמתחדשותחדשותוגזירותהעלבאות13ג

לזקניםילבינוהנעריםבאדודשבןדורנהוראיר"אמלהונסמכהבאהו

לזקניםילבינוהנעריםבאדודשבןדורנהורי'ר'אמלהונסמכהבאהד

'לזקניילבינוהנעריםבאדודשבןדורנהוראיר"אלהונסמכתבאהט

לזקניםילבינוהנעריםבאדודשבןדורנהוראירביאמרלהונסמכה[באה]מ

הזקניםפניילבינוהנעריםבאדודשבןדורנהוראיר"אלהונסמכהבאא

ר

ילבינוהנעריםבובאדודשבןדורנהוראיר"א}***{להונסמכהבאה13ג

.(38' ראו לעיל עמ)עד כאן *: 13ג

.והובא כאן לצורך השוואה, 38' ג לעיל בעמ"מופיע בקט {בחמותה...ר נהוראי"א}קטע זה **:  13ג

ובןביתואנשיאישאויביבחמותהכלהבאמהקמהבתהנעריםמפניהזקניםויעמדוו

ובןביתואנשיאישאויביבחמותהכלהבאמהקמהבתהנעריםמפניהזקניםויעמדוד

ביתואנשיאישואויביבחמותהכלהבאמהקמהבתהנעריםמפנייעמדווהזקניםט

ביתואנשיאישאויביבחמותהכלהבאמהקמהבתהנעריםמפנייעמדווהזקנים(והנע)מ

ן[וב]ביתואנשיאישאויביבחמותהכלהבאמהקמהבתהנעריםמפנייעמדווהזקניםא

ר

{בחמותהכלהבאמהקמהבתהנעריםמפנייעמדווהזקנים13ג

והגפןיְַעוֶת̄וְיָָקרירבהעונותהמשיחימותקודם'אמנחמיה'רמאביומתביישאינוו

והגפןהווהויקרירבהעניותהמשיחימותקודם'אומנחמיה'רמאביומתביישאינוד

לאוהגפןהרבהעניותהמשיחלימותקודם'אומנחמיה'רט

והגפןהרבהעניותהמשיחימותקודםאומרנחמיארבימ

הגפןיעותויקרתרבהעזותהמשיחלימותקודםאומרנחמיא'רמרבומתבייש[נו](ש)איא

ר

13ג
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אבאר"אמתוכחתואיןלמינותתהפךשלההמלכות?ו?יסריחוהייןפריהתתןו

אבא'ראמרתוכחותואיןלמינותתהפךכלהוהמלכותיסריחוהייןפריהתתןד

אבאר"אתוכחותואיןלמינותתתהפךכולהוהמלכותיסריחוהייןפריהתתןט

אבארביאמרתוכחותואיןלמינותתתהפךכלהוהמלכותיסריחוהייןפריהתתןמ

אבאר"אתוכחתואיןלמינותותהאתהפךכלההמלכותוכליסריחוהייןפריהתתןא

ר

אבהור"א}*13ג

.והובא כאן לצורך השוואה, 35' ג לעיל בעמ"מופיע בקט {(41' עמ)ואמן ...ר אבהו"א}קטע זה  *:13ג

בדוראלאבאדודבןאיןכהנאברו

בדוראלאבאדודבןאיןכהנאברד

בדוראלאבאדודבןאיןכהנאברט

בדוראלאבאדודבןאיןמ

בדוראלאבאדודבןאיןכהנאברא

ר

בדוראמרלוי'רכליהראוישהואבדוראלאבאדודבןאין13ג

שפניובדוראלאבאדודבןאיןלור"אמלכלבדומיןשפניוו

שפניובדוראלאבאדודבןאיןלוי'ר'אמלכלבדומיןשפניוד

שפניובדראלאבאדודבןאיןלויר"אהכלבלפנידומיןשפניוט

שפניובדוראלאבאדודבןאיןלוירביאמרלכלבדומיןשפניומ

שפניובדוראלאבאדודבןאיןלויר"אלכלבדומותשפניוא

ר

ככלבשפניו13ג

צפהומגדףמחרףדוראחרדורתראהאםינאיר"אמכלייהוחייבחצופותו

צפהומגדףמחרףדוראחרדורתראהאםינאיר"אכלייהוחייבחצופותד

צפהומגדףמחרףדוראחרדורתראהאםלויר"אכלייהוחייבחצופותט

צפהומגדףמחרףדוראחרדורתראהאםינאירביאמרכלייהוחייבחצופותמ

צפהומגדףמחרףדוראחרדורראיתאםינאיר"אכלייהחייבושהואת[ו][פ](?ב?)חצוא

ר

צפהמחרףדורראיתאםינאיר"א13ג
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'כתמהמשיחךעקבותחרפואשרי'ייאויבךחרפואשרד"הההמשיחמלךלרגליו

'כתימהמשיחךעקבותחרפואשרייאויביךחרפואשרד"הההמשיחמלךלרגליד

'כתימהמשיחךעקבותחרפואשרי'יאויביךחרפואשר'דכתיהמשיחמלךלרגליט

כתיבמהמשיחךעקבותחרפואשרייאויביךחרפואשרד"הההמשיחמלךלרגלימ

כתיבמהמשיחךעקבותחרפואשרייחרפוךאשרד"ההמשיחשללרגליןא

ר

'כתימהמשיחיךעקבותחרפואשראויבךחרפואשרטעמאמהלרגליו13ג

ואמןאמןלעולםי'ייברוךבתריהו

ואמןאמןלעולםייברוךבתריהד

ואמןאמןלעולםי'יברוךבתריהט

ואמןאמןלעולםייברוךבתריהמ

ואמןאמןלעולםייברוךבתריהא

ר

*{ואמןאמןלעולםי'יברוךבתריה13ג

.(40' ראו לעיל עמ)עד כאן *: 13ג

יוחנןר"אמהסלעבחגוייונתימהוהסלעבחגוייונתיו

'יוחנר"אהסלעבחגוייונתימהוהסלעבחגוייונתיד

יוחנןר"אהסלעבחגוייונתיט

יוחנןרביאמרסלעבחגוייונתימהוסלעבחגוייונתימ

אלאהסלעבחגוייונתימהויוחנןר"אהסלעבחגוייונתיא

ה"בהגיונתימהויוחנןר"אהסלעבחגוייונתיר

הןאצלילבאיןפותהכיונהאפריםויהי'דכתיונהלישראלאניקוראה"הקב'אמו

הםאצלילבאיןפותהכיונהאפריםויהי'דכתייונהלישראלאניקוראה"הקבאמרד

הםאצלילבאיןפותהכיונהאפריםויהי'דכתייונהלישראלאניקוראה"הב'אמט

הםאצלילבאיןפותהכיונהאפריםויהידכתיביונהלישראלאניקוראמ

הןאצלילבאיןפותהכיונהאפריםויהידכתיביונהלישראלאניקוראה"הבאמרא

הןאצלילבאיןפותחכיונהאפריםויהי'דכתייונהלישראלאניקוראה"הקב'אמר

שלוחהאילהנפתלייהודהאריהגור'דכתהםחיותכמןהעולםאומותאצלאבליונהו

שלוחהאילהנפתלייהודהאריהגור'דכתיחיותכמיןהעולם'אומואצלאבליונהד

שלוחהאילהנפתלייהודהאריהגור'דכתילחיותדומיןה"אאצלאבליונהט

שלוחהאילהנפתלייהודאאריהגורדכתיבחיותהןהעולםאומותאצלאבליונהמ

שלוחהאילהנפתלייהודהאריהגור'שנאכחיותהןהעולםאומותאצלאבלכיונהא

שלוחהאילהנפתלייהודהאריהגור'שנחיותכמיןהעולםאומותאצלאבלר
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משוליםשבטיםעשרשניםוכליטרףזאבבנימןדרךעלינחשדןיהיו

משוליםשבטיםעשרשניםוכליטרףזאבבנימיןדרךעלינחשדןיהיד

נמשלים'שבטיב"יוכליטרףזאבבנימןדרךעלינחשדןיהיט

נמשליםהשבטיםכלוכןיטרףזאבבנימיןדרךעלינחשדןיהימ

משוליםשבטיםעשרשניםוכל'וכוא

נמשלו'שבטיב"היוכלבבקרי"זאבנימןדרךעלינחש(ל?ע?)דןיהיר

השבתמןרוציםאתםמהלהם'ואומבישראלנלחמיםשהאומותלפילחיותו

השבתמןרוציםאתםמהלישראל'ואומרילישראלנלחמיםשהאומותלפיבחיותד

השבתמןרוציןאתםמהלהםואומריןלהםנלחמיםשהאומותלפילחיותט

השבתן?מ?רוציםאתםמהלהםואומריםלישראלנלחמיםשהאומותלפילחיותמ

השבתמןרוציםאתםמהלהםואומריםבישראלנלחמיםשהאומותלפילחיותא

השבתמןרוציםאתםמהלהם'ואומבהםונלחמיםישראלעלקמים'שהאומלפילחיותר

לפנילהכניעםכחיותהאומותבפניונעשיןלישראלמגבירןה"והבהמילהומןו

לפנילהכניעןכחיותהאומותבפניונעשיןלישראלמגבירןה"והבהמלהומןד

לפנילהכניעםכחיות'האומולפניונעשין'לישרמגבירןה"והבהמילהומןט

הקדושלפנילהכניעםכחיותהאומותלפניונעשיםלישראלמגבירםהואברוךוהקדושהמילהומןמ

לפנילהכניען(להגבירן)כחיות?ונעשולישראלמגבירןה"והקבהמילהומןא

'לפניהונכנעים'כחיובפניכםונחשביםלישראלמגבירןה"והקבהמילהומןר

כיונהנעשיןה"הבלפניאבלישראלולפניה"הקבו

כיונה'נעשיה"הבאצלאבלישראלולפניה"הקבד

כיונהנעשיןהםה"הבאצלאבלישראלולפניה"הבט

כיונהנעשיםהואברוךהקדושלפניאבלישראלולפניהואברוךמ

כיונהבפניהםדומיםהםה"הבאצלאבלישראלכלולפניה"הבא

כיונהבפניהםדומיןהםהריה"הקבאצלאבלר

'אמי'ייפקדכיוישמעוהעםויאמןד"ההלוושומעיןתמהו

אמרייפקדכיוישמעוהעםויאמןד"ההלוושומעיןתמהד

'אמישראלבניאתייפקדכיוישמעוהעםויאמןד"ההלוושומעיןתמהט

הקדושאמרישראלבניאתייפקדכיוישמעוהעםויאמןד"ההלוושומעיםתמהמ

אמרוישמעוהעםויאמןד"ההלוושומעיןתמהא

ל"אוישמעוהעםויאמןד"ההלוושומעתתמחר
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ישראלשמעתיכברוצועקעומדאתמשהלמשהה"הבו

ישראלשמעתיכברוצועקעומדאתמשהלמשהה"הבד

ישראלתפלתשמעתיכברועומדצועקאתמשהלמשהה"הבט

ישראלתפלתשמעתיכברועומדצועקאתהמשהלמשההואברוךמ

ישראלבנישמעתיכבר[ועומד]צועק(וסבור)אתהמהמשהה"הקבא

ישראלבנינעקתשמעתיכבראליוצועקסבוראתהמהמשהלמשהה"הקבר

צריכיןבניאיןאליתצעקמהד"ההוזעקתםו

צריכיןישראלבניאיןאליתצעקמהד"ההוצעקתםד

צריכיןבניאיןאליתצעקמהד"ההוצעקתםט

צריכיןבניאיןאליתצעקאתהמהד"ההוצעקתםמ

צריכיןבניאיןישראלבניאלדבראליתצעקמהד"ההוצעקתםא

'צריכיבניאיןויסעוישראלבניאלדבראליתצעקמהד"ההוצעקתםר

סימון'בריהודהר"אמהסלעבחגוייונתיה"הקב'אמלפיכךלךו

סימון'בריהודה'ראמרהסלעבחגוייונתיה"הב'אמלפיכךלךד

סימון'בריהודהר"אהסלעבחגוייונתיה"הב'אמ'לפילךט

סימוןבר(בל)יהודארביאמרהסלעבחגוייונתיהואברוךהקדושאמרלפיכךלךמ

סימון'בריהודה'רהסלעבחגוייונתיה"הקבאמרלכךא

סימון'בריהודה'רהסלעבהגוייונתיה"הקב'אמ'לפילךר

סימון'בריהודהר"אהסלעבחגוייונתי13ג

באומותאבלכיונהתמיםבניהםאצלילישראלה"הב'אמו

באומותאבלכיוניםתמימיםהםאצלילישראלה"הקבאמרד

ה"אאצלאבלכיוניםתמיםבניהםאצלילישראלה"הב'אמט

לאומותאבלכיוניםתומיםבני(הם)אצלילישראלהואברוךהקדושאמרמ

האומותאצלאבלכיונהם[מי]תמיהםאצלילישראלה"הבאמראומרא

'אומואצלאבלתמהכיונהתמיםבניהםאצליה"הקבל"א'אומר

אומותאצלאבליכיונה?ים?תמימהםאצליה"הבאמר13ג

לנבוכדנצרואמריןנגוועבדמישךשדרךענוד"ההכנחשיםערומיםהםהעולםו

נבוכד נצרלמלכאואמריןנגוועבדמשךשדרךענוד"ההכנחשיםערומיםהםהעולםד

נבוכד נאצרלמלכאואמריןנגוועבדמישךשדרךואמריןענוד"ההכנחשיםערומיםהםט

למלכאואמריןנגוועבדמשךשדרךואמריןענוד"ההכנחשיםערומיםהםהעולםמ

נבוכדנאצר'לנבוכדנאצואמריןנגוועבדמשךשדרךענוד"ההכנחשערומיםהםא

לנבוכד נצרואמריןנגוועבדמישךשידרךענוד"הההנחשים'ערומיהןהעולםר

נבוכד נצרלמלכא'ואמנגוועבידמישךשדרךענהכנחשיםערומיםהםהעולם13ג
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לפסיםאםאמרוכךאלאמלכאלמהנבוכדנצרואיןנבוכדנצרלמהמלכאאיןמלכאו

לפסיםאםלואמרוכךאלאמלכאלמהנבוכד נצרואיןנבוכד נצרלמהלמלכאאיןד

למסיםאםלואמרוכךאלאמלכאלמהנבוכד נאצרואםנבוכד נאצרלמהמלכאאםט

למסיםאםלואמרוכךאלאמלכאלמהנבוכד נצרואםלמהנבוכד נצרמלכאאםמ

למסיםאיןלואמרואלאמלכאלמהנבוכדנאצרואיןנבוכדנאצרלמהמלכאאיןמלכאא

למסיםאםלואמרואלאמלכאלמהנבוכד נצרואיר

לפסיםם<..>מלכאלמהלנבוכד נצראם13ג

זהלדברואםמלכאנבוכדנצרד"ההעלינואתמלךוארוניותודימוסיותוגולגליותו

זהלדברואםנבוכדנצרלמלכאדכתיבהיאהדאעלינואתמלךוארנוניותודימוסיותוגולגליותד

זהואםמלכאד"ההעלינומלךאתהודמוסיותוגלגליותט

לזהואםד"ההעלינומלךאתהודימוסיותוגולגוליותוארנוניותמ

זהלדברואיןמלכאנבוכדנאצרד"ההעלינואתהמלךולדימוסיאותולגולגליותא

הזהלדברואםמלכאנבוכד נצרד"ההעלינואתמלךולארוניותולדימסיותולגולגליותר

הזהלדברואםעלינואתהמלךולגלגליות13ג

לצלמךלהשתחוותלנו'אומשאתו

לצלמךלהשתחוותלנואומרשאתד

לצלמךלהשתחוותלנו'אומשאתהט

לצלמךלהשתחוותלנואומרשאתהמ

ליתליהפלח?דאתלצלמאלצלםהשתחוולנואומרשאתהא

עבודתדילסלמיותסגדוןתפלוןלצלמיהשתחוולנו'אומשאתהר

עבדתדילצלמאסגוד<..>ו<..>אומרשאת13ג

שמךונבוכדנצראתנבוכדנצרו

שמךונבוכד נצראתנבוכד נצרד

כלב'פינבושמךאתנבוכדנאצרט

שמךנבוכד נצרהואנבוכד נצרמ

נסגודלאהקמתדידהבאולצלםסגדיןאנחנאא

שמךונבוכד נצראתנבוכד נצרר

13ג

נצרבקולתאנפיחככלבאנפוחנבוכדנצרכחדאעלינושויןכלבוחדנבוחדגבראהואו

נצרכקולתאנפיחככלבאנפוחנבוכדנצרכחדאעלינונבווחדגבראהואד

כחדאעלינושויןנבווחדאתט

אינצרכקול בתככלבאתפוחנבוכד נצרכחדאעלינושויןכלבחדנבווחדהואמ

נצרכקולתאככלבאנפוחנבוכדנאצרא

נצרכקולתאנפיחככלבאנפוחנבוכד נצרכחדאעלינושויןכלבוחדגבראהואר

נצרכקולתאנפיחככלבנבחנבוכד נצרכאחדשויןאחדוכלבגבראההוא13ג
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שמורמלךפיאני'כתכצר צרהונצרככדאואתעבדככלבאנבחמידכצר צרהו

שמורמלךפיאני'כתכצר צרהונצרככדאואתעבדככלבאנבחמידכצר צרהד

שמורמלךפיאניכצרונצרככראואיתעבידככלבאנבחמידט

שמורמלךפיאניכצרונצרכנצרואתעבדככלבאנבחמידדצר צרהמ

שמורמלךפיאניכצורצפהונצרדא?כ?כואתעבידככלבאנבחמידכצרצרהא

שמורמלךפיאניכצר צרהונצרככדאואיתעבידככלבאנבחמידכצר צרהר

שמורמלךפיאני'כתילויר"אכצר כצרה13ג

בסינילי'שאמהפהאותואשמורהמלכיםמלכימלךפיאנילויר"אמו

בסינילנושאמרהפהאותואשמורהמלכיםמלכימלךפיאנילויר"אד

בסינילנו'שאמהפהאותואשמורהמלכיםמלכימלךפיאנילויר"אט

בסינילנושאמרהפהאותואשמורהמלכיםמלכימלךפיאנימ

בסינילנושאמרהפהאותואשמורהמלכיםמלכימלךפיאנילויר"אא

בסינילנו'שאמהפהאותואשמור'הממלכימלךפיאנילויר"אר

לישאמרהפהאותוה"הבהמלכיםמלכימלךפי13ג

לאשםעלדברתועלאלהיךי'ייאנכיו

לאשםעלאלהיםשבועתדברתועלאלהיךייאנכיד

לאש"עדברתועלאלהיךייאנכיט

:לאש"עדברתועלאלהיךייאנכימ

לאשםעלאלהיםשבועתדברתועלאלהיךייאנכיא

לאשםעלהאדםבנידברתועל'אלייאנוכיר

לאם'אלישבועתאחריםאלהיםלךיהיהלאדברתועלאלהיךי'יאנכי13ג

למהממצריםישראלשיצאובשעהישמעאל'רדביתנילשואאלהיךי'יישםאתתשאו

למהממצריםישראלשיצאובשעהישמעאל'רדביתנילשואאלהיךיישםאתתשאד

למהממצריםישראלשיצאובשעהישמעאל'רדביתאנאלשואאלהיךיישםאתתשאט

למהממצריםישראלשיצאובשעהישמעאלרבידביתאנאלשואאלהיךשםאתתשאמ

למהממצריםישראלשיצאובשעהישמעאל'רדביתנילשואאלהיךיישםאתתשאא

למהממצריםישראלשיצאובשעה'ישמע'רדביתנאלשאו'אלשםאתתישאר

למהישמעאל'רתנילשואאלהיךי'ישםאתתשא13ג

הנחששםומצאההסלעלנקיקונכנסההנץמפנישברחהליונהדומיןהיוו

הנחששםומצאההסלעלנקיקונכנסההנץמפנישברחהליונהדומיןהיוד

הנחששםומצאההסלעלנקיקונכנסההנץמפניבורחתליונהדומיםהיוט

הנחששםומצאההסלעלנקיקונכנסההנץמפנימבורחתליונהדומיןהיומ

נחששםומצאההסלעלנקיקונכנסההנץמןשברחהליונהדומיםהיוא

נחששם'ומצאהסלעלנקיק'ונכנסהנץמןשברחהליונהדומיןהיור

נחששםוהיההסלעלנקיקלהונכנסההנץמןשברחהליונההיםעלדומים'ישר13ג
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מקנןהנחששעדייןלהכנסיכולההיתהולאלפניםונכנסמקנןו

מקנןהנחששעדייןלהכנסיכולההיתהולאלפניםונכנסמקנןד

הנחשמקנךשעדייןיכולהלהכנסהיתהלאועדייןלפנים'ונכנסמקנךט

שםהיהשהנחשיכולההיתהלאלהכנסרוצההיתהאםמ

מקנןהנחששעדייןלהכנסיכולהולאלפניםונכנסמקנןא

מקנןהנחששעדייןלהכנסיכלהולאלפניםונכנסתחזורמקנןר

שנושכההנחשמפנייכולההיתהלאלפניםלהכנסמקונן13ג

צוחתהתחילההיונהעשתהמהבחוץעומדשהנץיכולהתהיהלאלאחורהתחזורו

צוחתהתחילההיונהעשתהמהבחוץעומדשהנץ'יכולתהילאלאחורהתחזורד

צווחתהתחילההיונהעשתהמהבחוץעומדשהנץיכולהאינהלאחוריהתחזורט

לצווחהתחילההיונהעשתהמהבחוץעומדהנץלאחוריהתחזורמ

צווחתהתחילההיונהעשתהמהמבחוץעומדשהנץיכולהאינהלאחוריהתחזורא

צווחההתחילהעשתהמהמבחוץ'עומשהנץיכולהאינהלאחוריהתחזורר

התחילהעשתמהעומדהנץשברמפנייכולההיתהלאלאחוריהולחזור13ג

ויצילהויבא[ך](ע)השובבעללהשישמעכדיבאגפיה'ומטפחו

'ויצילויבאהשובךבעללהשישמעכדיבאגפיהומטפחתד

להצילהויבאהשובךבעללהשישמעכדיבאפיהומטפחתט

והצילהבאהשובךבעלוכששמעהשובךבעלוכששמעהשובךבעללהשישמעכדיבכנפיהומטפחתמ

ויצילהויבאהשובךבעלשישמענהכדיבאגפיהומטפחתא

ויצילחויבאהשובךבעלשישמענהכדיבאגפיהומטפחתר

ויצילהויבואהשובךבעלשישמעכדיבכנפיהמטפחת13ג

להםנקרעלאשעדייןיכוליןהיולאליםלירדהיםעלדומיןישראלהיוכךו

להםנקרעלאשעדייןיכוליןהיולאליםלירדהיםעלדומיןישראלהיוכךד

להםנקרעלאשעדייןיכוליןהיולאליםלירדהיםעלדומיןישראלהיוכךט

להםנקרעלאשעדייןיכוליןהיולאליםלירדהיםעלדומיןישראלהיוכךמ

נקרעלאשעדייןא"אליםלירדהיםעל'דומיהיוישראלכךא

נקרעלאשעדייןאיפשראיביםלירדחיםעלדומיןישראלהיוכךר

יכוליןאינןם[י]ללירדהיםעלדומיםישראלהיוכך13ג

מאדוייראועשומההקריבפרעהשכבריכוליןהיולאלאחוריהםלחזורהיםו

מאדוייראועשומההקריבפרעהשכבר'יכוליהיולאלאחוריהםלחזורהיםד

מאדויראועשומההקריבפרעהשכבריכוליןהיולאלאחוריהםלחזורהיםט

מאדוייראועשומהאחוריהםהיהפרעהשכבריכוליםהיולאלאחוריהםלחזורהיםמ

עשומההקריבופרעהנאמרשכבריכוליםהיולאלאחוריהםלחזורא

עשומה'הקריופרעה'נאמשכבריכוליןהיולא'לאחוריהלחזורר

מאדוייראועשומההקריבופרעהשכבריכוליןהיולאלאחורלחזור13ג
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ישראלאתההואביוםי'ייויושעמידי'ייאל'ישרבניויצעקוו

ההואביוםייויושעמידייאלישראלבניויזעקוד

ההואביוםייויושעייאלישראלבניויצעקוט

ההואביוםייויושעייאלויזעקוייאלישראלבניויזעקומ

ההואביוםייויושעמידייאלישראלבניויצעקוא

ייויושעמידייאלישראלבניויצעקור

י'יויושעמידי'יאלישראלבניויצעקו13ג

שהיתהלמלךְתחִֹמיןדכפרחמא'רבשםיהודה'רו

שהיתהלמלךתחומיןדכפרחמא'רבשםיהודה'רד

שהיתהלמלךחמאבשריהודה'רט

שהיהלמלךתחמיןמכפרחמארביבשםיהודארבימ

שהיתהלמלךתחמיןדכפרחמא'רבשםסימון'בריהודה'רא

שהיתהלמלךתחמיןדכפרחנינאברחמא'רבשםסימון'בריהודה'רר

שהיתהלמלךחמאבריהודה'רבשםסימון'בריהודה'ר}*13ג

.והובא כאן לצורך השוואה, 57' ג להלן בעמ"מופיע בקט {(50' עמ)ההוא ...יהודה' ר} קטע זה*: 13ג

עמאכל'ואמכרוזהוציאעשהמהשיחתהלשמעמתאוהוהיהיחידהבתלוו

עמאכל'ואמכרוזהוציאעשהמהשיחתהלשמעמתאוהוהיהיחידהבתלוד

עמאכל'ואמכרוזהוציאעשהמהשיחתהלשמועמתאוהוהיהיחידהבתלוט

יפוקעמאכלואמרכרוזהוציאעשהמהשיחתהלשמועמתאוהוהיהיחידהבתלומ

[נפקי]עמאכלואמרכרוזהוציאעשהמהשיחתהלשמועמתאוהוהיהיחידהבתלוא

עמאכל'ואמכרוזהוציא[עשה]מהשיחתהלשמועמתאוהוהיהיחידהבתלור

יפקוןעמאכל'אמסיחתהלשמועמתאוהיחידהבתלו13ג

צוחתוהתחילהכליסטיםפתאוםעליהונפלולעבדיורמזעשהמהומשיצאופון[קֹמ](מפ)לו

צווחתוהתחילהכליסטיןפתאםעליהונפלולעבדיורמזעשהמהכשיצאולקמפוןד

צווחתוהיתהכליסטיםפתאוםעליהונפלולעבדיורמזעשהמהומשיצאולקמפוןט

צווחתוהיתהכלסטיספתאוםעליהונפלולעבדיורמזעשהמהומשיצאולקמפוןמ

ואומרתצווחתוהתחילהכלסטיםפתאוםעליהםונפלולעבדיורמזעשהמהוכשיצאומפון[ק](ס)לא

'ואומצווחתוהתחילה'כלסטיפתאוםעליהונפלולעבדיורמזעשהמהשיצאווכיוןלסימפוןר

ואומרתצוחתהתחילהבדרךכליסטיןעליהונפלולעבדיורמזלקימכון13ג

לךעשיתילאאלולה'אמהצילניאבאאבאו

לךעשיתילאאילולה'אמהצילניאבאאבאד

הצילניאבאאבאט

להעשיתילאאלולהאמרהצילניאבאאבאמ

הצילניאבאאבאא

לךעשיתילאאלואביהלה'אמהצילניאבאאבאר

לךשעשיתיאילולילייאמרמיבתיבתילהאמראבאאבא13ג
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המצרייםהיובמצריםישראלכשהיוכךהצילניאבאאבאואומרתצוחההייתלאכךו

המצרייםהיובמצריםישראלכשהיוכךהצילניאבאואומרתצוחההייתלאכךד

המצריםהיובמצריםישראלכשהיוכךט

המצרייםהיובמצריםישראלכשהיוכךהצילניאבאואומרתצווחתהיתהלאוכךכךמ

מצרייםהיובמצריםישראלהיו?ן?וכא

המצריםהיובמצותישראלהיווכךהצילניאבאאבא'ואומרצווחההיתהכןר

אבאאבאואומרתצוחתהיתהלאכך13ג

ההםהרביםבימיםויהיד"ההה"להקב'עיניהותוליןצועקיןוהתחילואותםמשעבדיןו

ההםהרביםבימיםויהיד"ההה"להקבעיניהםותוליןצועקיןוהתחילואותםמשעבדיןד

ההםהרביםבימיםויהיד"ההה"להבעיניהםותולין'צועקיוהתחילואותםמשעבדיםט

ההםהרבים(ההם)בימיםויהיד"הההואברוךלהקדושעיניהםותוליםצועקיםוהתחילואותםמשעבדיםמ

ההםהרביםבימיםויהיד"ההה"בהקבעיניהםותלוצועקיםוהתחילואותםמשעבדיםא

ההםהרביםבימיםויהיד"ההה"בהקב'עיניהותלו'צועקיוהתחילואותם'משעבדיר

נאקתםאתאלהיםוישמעמידויצעקוהעבודהמןישראלבניויאנחומצריםמלךוימתו

נאקתםאתאלהיםוישמעמיד'וגוויזעקוהעבודהמןישראלבניויאנחומצריםמלךוימתד

נאקתםאתאלהיםוישמעמיד'וגוויאנחומצריםמלךוימתט

נאקתםאתאלקיםוישמעמיד'וגומצריםמלךוימתמ

נאקתםאתאלהיםוישמעמיד'וכווימתא

'וגונ"א'אל'וישממידהעבודהמןישראלבניויאנחומצריםמלך'ויאמר

ה"הקבוהיהנטויהובזרועחזקהבידוהוציאםלתפלתםה"הקבשמעו

ה"הקבוהיהנטויהובזרועחזקהבידוהוציאןלתפלתןה"הקבשמעד

ה"הבוהיהנטויהובזרועחזקהבידוהוציאםתפלתםה"הבשמעט

הואברוךהקדושוהיהנטויהובזרועחזקהבידוהוציאםתפלתםהואברוךהקדוששמעמ

ה"הקבוהיהנטויהובזרועחזקהבידוהוציאםתפלתםאתה"הקבשמעא

ה"הקבשהיהנ"ובהזקה(חצ)בידוהוציאם'תפילתששמער

פרעהשללבוחילקה"הקבעשהמהרוציןהיוולאקולןלשמועמתאוהו

פרעהשללבוחיזקה"הקבעשהמהרוציןהיוולאקולןלשמועמתאוהד

פרעהשללבוחזקה"הבעשהמהרוציןהיוולאקולןלשמועמתאוהט

שללבוחלקהואברוךהקדושעשהמהרוציםהיוולאקולםלשמועמ

פרעהשללבוחזקה"הבעשהמהרוציםהיוולאלתפלתםמתאוהא

פרעהלבבוחזק'כתפילתמתאוהר
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וירדףמצריםמלךפרעהלבאתי'ייויחזקד"ההאחריהםורדףו

'וגווירדףמצריםמלךפרעהלבאתייויחזקד"ההאחריהםורדףד

אחריוירדוףמצריםמלךפרעהלבאתייויחזקד"ההאחריהםורדףט

אחריוירדוףמצריםמלך()פרעה לבאתייויחזקד"ההאחריהםורדףהואברוךהקדושמ

אחריוירדוףד"ההאחריהםורדףא

אחריוירדוףד"הה'אהריהורדףר

ישראלאתשהקריבהקריבמהוהקריבופרעה'וכתו

ישראלאתשהקריבהקריבמהוהקריבופרעה'וכתד

ישראלאתשהקריבהקריבופרעה'וכתיישראלבניט

ישראלבנישהקריבהקריבמהוהקריבופרעהוכתיבישראלבנימ

שבשמיםלאביהן'ישאתשהקריבהקריבמהוהקריבופרעה'וכתי]ישראלבניא

לעשותישראלאת'שהקרי'הקרימהו'הקריופרעהישראלבניר

הקריבופרעהמהמפני13ג

וישאו'שנאלפניווצעקוה"להקבעיניהםתלואותםשראוכיוןתשובה[ב](ל)ו

וישאו'שנאמלפניוויצעקוה"להקבעיניהםתלואותםשראוכיוןלתשובהד

וישאו'שנאלפניוויצעקוה"להבעיניהםתלושראוכיוןלתשובהט

שנאמרלפניוויצעקוהואברוךלהקדושעיניהם?(ל)?תלושראוכיוןלתשובהמ

וישאו'שנאלפניווצעקוה"בהקבעיניהםתלואותושראוכיוןתשובה[?ב?](ל)[בתשובהא

וישאוד"בההלפניווצעקוה"בהקבעיניהםתלומידאהריהםשראוהושכיוןתשובהר

בשביל13ג

אלישראלבניויצעקומצריםוהנהעיניהםאתישראלבניו

אלישראלבניויצעקומאדוייראואחריהםנסעמצריםוהנהעיניהםאתישראלבניד

אלישראלבניויצעקו'וכתיעיניהםאתישראלבניט

ישראלבניויצעקומ

אלישראלבניויצעקו'וכומצריםוהנהעיניהםאתישראלבניא

אלי"בויצעקומצריםוהנהעיניהםאתי"בר

ישראלבניויצעקומאדוייראו13ג

לכםשעשיתיאילולילהם'אמה"הקבששמעכיוןבמצריםשצעקוצעקה'באותי'ייו

לכםשעשיתיאילולילהם'אמה"הקבששמעכיוןבמצריםשצעקוצעקה'כאותייד

לכםשעשיתיאילולילהם'אמה"הבששמעכיוןשצעקושעהאותהייט

לכםשעשיתיאלולילהםאמרהואברוךהקדושששמעכיוןשצעקושעהאותומ

שעשיתיאלוליאמרה"הבששמעכיוןבמצריםשצעקוצעקהכאותהייא

שעשיתיאלולי'אמה"הקבששמעוכיוןבמצריםשצעקוצעקהבאותהייר

13ג
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קולךאתהשמיעיניהסלעבחגוייונתי'אמשעהאותהעלקולכםאתשמעתילאכןו

השמיעניהסלעבחגוייונתיאמרשעהאותהעלקולכםאתשמעתילאכןד

השמיעיניהסלעבחגוייונתי'אמשעהאותהעלקולכםאתשמעתילאכןט

השמיעיניסלעבחגוייונתינאמרשעהאותהועלקולכםאתשמעתילאכןמ

השמיעניהסלעבחגוייונתיאומרשעהאותהעלקולכםאתשמעתילאכןא

קולךאתהשמיעיניהסלעבחגוייונתי'נאמה?ני/ע?שאותהועלקולכםאתשמעתילאכןר

13ג

וכשצעקובמצריםשמעתישכברקולךאלאכאן'כתואיןהקולאתו

בניוכשצעקובמצריםשמעתישכברקולךאלאכאן'כתיאיןהקולאתד

בניוכשצעקובמצריםשמעתישכברקולךאתאלאכאן'כתואיןהקולאתט

וכשצעקובמצריםשמעתישכברקולךאתהשמיעיניאלאנאמרלאהקולאתמ

בניוכשצעקובמצריםאותושמעתישכברקולךאתני[י]השמיעאלאכאןכתיבאיןהקולאתא

י"בוכשצעקובמצריםאותושמעתישכברקולךאתהשמיעיניאלאכאן'כתיאיןר

13ג

בישראלקריאפתרלעזר'רההואביוםי'ייויושעמידה"הקבלפניישראלו

בישראלקרייהפתראלעזר'רההוא'ביוייויושעמידה"הבלפניישראלד

בישראלקריהפתראלעזר'רההואביוםייויושעמידישראלט

בישראלקרייהפתראלעזררביההואביוםייויושעמידהואברוךהקדושלפנימ

בישראלקרייאפתראלעזר'רההואביוםייויושעמידה"הבלפניישראלא

בישראלקרייהפתראלעזר'רההואביוםייויושעמידלפניור

בישראלקריהפתראלעזר'ר*{ההואביוםי'יויושעמיד13ג

.(47' ראו לעיל עמ)עד כאן *: 13ג

שלבסתרוחבוייםשהיאהסלעבחגוייונתיהיםעלשעמדובשעהו

שלבסתרוחבוייםשהיוהסלעבחגוייונתיהיםעלשעמדובשעהד

שלבסתרוחבוייןשהיובסתרהסלעבחגוייונתיהיםעלשעמדובשעהט

שלבסתרוחבויםשהיובסתרהסלעבחגוייונתיהיםעלעליהםשעמדובשעהמ

שלבסתרו'חבויישהיוהסלעבחגוייונתי]היםעלשעמדובשעהא

הים)שלבצלוהבויםשהיוהסלעבהגוייונתיהיםעל'שעמבשעהר

שלבסתרוחבויםשהיוהמדרגהבסתרהסלעבחגוייונתיהיםעל13ג

זוקולךאתהשמיעיניי'ייישועתאתוראוהתיצבוד"ההמראיךאתהראינייםו

זוקולךאתהשמיעיניייישועתאתוראוהתיצבוד"ההמראיךאתהראינייםד

זוקולךאתהשמיעיניייישועתאתוראוהתיצבוד"ההמראיךאתהראינייםט

זוקולךאתהשמיעיניייישועתאתוראוהתיצבוד"ההמראיךאתהראינייםמ

זוקולךאתהשמיעיניייישועתאתוראוהתיצבוד"ההמראיךאתהראינייםא

זוקולךאתהשמיעיניייישועתאתוראוהתיצבוד"ההמראיךאתהראיניים(..?י?..ר

זוקולךאתהשמיעיניוראוהתיצבומראיךאתהראיניים13ג
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שהיונאוהומראךהשירזהערבקולךכימשהישיראז'שנהשירהו

שהיונאוהומראךהשירזהערבקולךכימשהישיראז'שנאהשירהד

שהיונאוהומראךהשירזהערבקולךכיישראלובנימשהישיראז'שנאהשירהט

שהיהנאוהומראךהשירזהערבקולךכיישראלובנימשהישיראזשנאמרהשירהמ

שהיונאוהומראךהשירזהערבקולךכיישיראז'שנהשירהא

שהיונאוהומראךהשירזהערבקולךכיי"ובמשהישיראז'שנהשירהר

שהיונאווהומראךהשירזהערבקולךכיישראלובנימשהישיראזשאמרושירה13ג

שעמדובשעהבישראלקריאפתרעקיבא'רואנוהואליזה'ואומבאצבעמראיןישראלו

שעמדובשעהבישראלקרייהפתרעקיבא'רואנוהואליזהואומריםבאצבעמראיןישראלד

שעמדובשעה'בישרקריהפתר'עקי'רואנוהואליזהואומריןבאצבעמראים'ישרט

שעמדובשעהישראלבשבילקריהפתרעקיבארביואנוהואליזהואומריןבאצבעמראיןישראלמ

שעמדובשעה'בישקריאפתרעקיבא'רואנוהואליזה'ואובאצבעמראים?ראל?'ישא

'שעמבשעהבישראלקריהפתר'עקיב'רואנוהואליזה'ואומבאצבעמראיןר

'בישרקריהפתרעקיבא'רואנוהואליזהבאצבעמראין13ג

סינישלבסתרוחבוייןשהיוהסלעבחגוייונתיסיניהרלפניו

סינישלבסתרוחבוייןשהיוהסלעבחגוייונתיסיניהרלפניד

סינישלבסתרוחבוייןשהיוהסלעבחגוייונתיסיניהרעלט

סיניהרשלבסתרוחביביןשהיוהסלעבחגוייונתיסיניהרעלמ

סינישלבסתרוחבוייםשהיוהסלעבחגוייונתי[סיניהרלפני'ישא

סנישלבסתרוהבוייןשהיוהסלעבהגוייונתי[ס](?ר?)"העלר

סינישלבסתרוחבויםשהיוהמדרגהבסתרהסלעבחגוייונתיסיניהרלפני13ג

קולזהקולךאתהשמיעיניהקולותאתרואיםהעםוכל'שנו

קולזהקולךאתהשמיעיניהקולותאת'רואיהעםוכל'שנד

קולזהקולךאתהשמיעיניהקולותאתרואיםהעםוכל'דכתיט

קולזהקולךאתהשמיעניהקולותאתרואיםהעםוכלדכתיבמ

ל[קו](כ)זה(ש)קולךאתהשמיעיניהקולותאתרואיםהעםוכלא"הכמדא

קולזהק"אהשמיעיניהקולותאתרואיםהעםוכלמ"אהראיניר

קולזהקולאתהשמיערואיםהעםוכלמראיךאתהראיני13ג

של אחרהקולזהערבקולךכיונשמענעשהי'יידבראשרכל'שנהדברותשלפניו

שלאחרהקולזהערבקולךכיונשמענעשהיידבראשרכל'שנהדברותשלפניד

שאחרהקולזהערבקולךכיונשמענעשהיידבראשרכל'שנאהדברותשלפניט

שלאחרקולזהערבקולךכיונשמענעשהיידבראשרכלשנאמרהדברותשלפנימ

שלאחרהקולזהערבקולךכיונשמענעשהיידבראשרכל'שנאהדברותשלפניא

שלאחרהקולזהערבקולךכיו"נעיידבראשרכלא?נ?שהדברותשלפניר

שלאחרקולזהערבקולךכיונשמענעשהי'ידבראשרכלהדברשלפני13ג
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דברואשרהיטיבודבריכםקולאתי'ייוישמע'שנאהדברותו

דברואשרהיטיבו'וגודבריכםקולאתייוישמע'שנאמהדברותד

דברואשראתהטיבודבריכםקולאתייוישמע'שנאהדברותט

דברואשראתהטיבודבריכםקולאתייוישמעשנאמרהדברותמ

הטיבואליויאמרדבריכםקולאתייוישמע'שנאהדברותעשרתא

הטיבודבריכםקולאתייוישמע'שנהדברות'עשרמעשהר

דבריכםקולאתי'יוישמעהדבר13ג

כהטבתהטבה'אמחדקפרא[ר]ובאדאברחייא'רהטיבומהוו

כהטבתהטבה'אמחדקפראובראדאברחייאדברואשרהטיבומהוד

כהטבתהטבה'אמחדקפראובראדאברחייאדברואשראתהטיבומהוט

כהטבתהטבואמרחדקפראובראדאברחייאדברואשראתהטיבומהמ

כהטבתהטבהאמרחדקפראובראבאבראחא'רהטיבומהוא

כהטבתהטבה'אמחדקפראובראבאברחייאהטיבומהור

כהטבתהטבהאמרחדקפראוברבאברחייא'ר13ג

'רמרחוקויעמדווינועוהעםוירא'שננאוהומראךהקטרתכהטבתהטבה'אמוחדנרותו

'רמרחוקויעמדווינועוהעםוירא'שנאנאוהומראךהקטרתכהטבתהטבה'אמוחדנרותד

'רמרחוקויעמדווינועוהעםוירא'שנאנאוהומראךהקטורתכהטבתהטבה'אמוחדנרותט

רבימרחוקויעמדווינעוהעםויראשנאמרנאוהומראךהקטרתכהטבתהטיבואמרוחדהנרותמ

'רוינועוהעםויראנאוהומראךהקטרתכהטבתאמרוחדנרותא

וינועוהעםויראנאוהומראךהקטרתכחטבת'אמוחדנרותר

'רוינועוהעםויראנאוהומראךהקטורתכהטבתהטבהאמרוחדהנרות13ג

מלכיותשלבסתרחבוייןשהיוהסלעבחגוייונתיבמלכיותקריאפתר'הגלייוסיו

מלכיותשלבסתרןשחבוייןהסלעבחגוייונתיבמלכיותקרייהפתרהגלילייוסיד

מלכיותשלבסתרןשחבוייןהסלעבחגוייונתיבמלכיותקרייהפתרהגלילייוסיט

מלכיותשלבסתריםשחבוייםהסלעבחגוייונתיבמלכיותזוקריהפתרהגלילייוסימ

מלכיותשלבסתרןחבוייןשהיוהסלעבחגוייונתיבמלכיותקרייאפתרהגלילייוסיא

ר

מלכיותשלבסתרןשהיו'וגוהסלעבחגוייונתיבמלכיותקריהפתריוסי13ג

מעשהזהקולךאתהשמיעיניהתלמודזהמראיךאתהראיניו

מעשהזהקולךאתהשמיעיניהתלמודזהמראיךאתהראיניד

מעשהזהקולךאתהשמיעיניהתלמודזהמראיךאתהראיניט

מעשהזהקולךאתהשמיעיניתלמודזומאיךאתהראינימ

מעשהזהקולךאתהשמיעיניהתלמודזהו[מראיךאתהראיני](נאוהמראךאת)ד"ההא

ר

התלמודזהקולךאתהשמיעיניהטובמעשהזהמראיךאתהראיני13ג
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גדולמיואמרובלודעריםעלייתבביתאחתפעםנמנווכברהטובו

גדולמיואמרובלודעריםעלייתבביתאחתפעםנמנווכברהטובד

גדולהואמיואמרובלודנגריםעליתבביתאחתפעםנמנווכברהטובט

גדולמיואמרובלודנגריםעלייתבביתאחתפעםנמנווכברהטובמ

הגדולמהםזהאיוגמרובלודעריםבעליתיאחתפעםנמנווכברהטובא

ר

13ג

התלמודגדול'אומעקיבא'רהמעשההואגדול'אומטרפון'רהמעשהאוהתלמודו

התלמודגדול'אומעקיבא'רהמעשההואגדול'אומטרפון'רהמעשהאוהתלמודד

התלמודגדול'אומעקיבא'רהמעשהגדול'אומטרפון'רהמעשהאוהתלמודט

התלמודהואגדולאומרעקיבארביהמעשההואגדולאומרטרפוןרביהמעשהאוהתלמודמ

התלמודגדולאומרעקיבא'רהמעשהגדולאומרטרפון'רהמעשהאוהתלמודא

ר

13ג

קולךכימעשהלידישמביאהתלמודגדול(גדול)וגמרונמנוו

קולךכימעשהלידישמביאהתלמודהואגדולוגמרונמנוד

קולךכימעשהלידישמביאהתלמודהואגדולוגמרונמנוט

קולךכימעשהלידימביאשהתלמודהתלמודהואגדולוגמרונמנומ

קולךכימעשהלידישמביאהתלמודגדולוגמרונמנוא

ר

קולךכימעשהלידימביאשהתלמודלמעשהקודםשהתלמוד13ג

בשםאחא'ורחונא'רהטובמעשהזהנאוהומראךהתלמודזהערבו

בשםאחא'ורחונא'רהטובמעשהזהנאוהומראךהתלמודזהערבד

ר"בשהונא'רהטובמעשהזהנאוהומראךהתלמודזהערבט

בשםאחאורביהונארביהטובמעשהזהנאוהומראךהתלמודזהערבמ

בשםאחא'ור](אבאבר)חונא'רהטובמעשהזהנאוהומראךהתלמודזהערבא

ר

בשםאחא'רחנינא'רהטובמעשהזהנאוהומראיךהתלמודזהערב13ג

מאיר'דרעל(ה)א(י)קרפתרחנינא'בראחא'רו

מאיר'דרעלקריאפתרחנינאבראחא'רד

קרייהפתראחאט

קריהפתרחנינאבראחארבימ

פתרמאיר'דרעל[חנינא'ר?ב?אחא'רא

ר

ישראלמאורעלליהפתריןגמליאלבןשמעון'ר13ג
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הראינימועדאהלבסתרשחבוייןהסלעבחגוייונתימועדבאהלו

הראינימועדאהלבסתרשחבוייןהסלעבחגוייונתימועדבאהלד

הראינימועדאהלבסתרישחבוייןהסלעבחגוייונתימועדבאהלט

הראינימועדאהלבסתרישחבוייןהסלעבחגוייונתימועדבאהלמ

הראינימעדאהלשלבסתרוחבוייןשהןהסלעבחגוייונתימועדבאהלקרייאא

ר

[ני]הראימועדאהלשלבסתרוחבויםשהיוהמדרגהבסתרהסלעבחגוייונתימועדבאהל13ג

כלוירא'שנקולךאתהשמיעינימועדאהלפתחאלהעדהותקהל'שנמראיךאתו

כלוירא'שנקולךאתהשמיעינימועדאהלפתחאלהעדהותקהל'שנאמראיךאתד

כלויראקולךאתהשמיעינימועדאהלפתחאלהעדהותקהל'שנאמראיךאתט

כלויראקולךאתהשמיעינימועדאהלאלהעדהותקהלשנאמרמראיךאתמ

ויראקולךאתהשמיעינימעדאהלפתחאלהעדהותקהל'שנאממראיךאתא

ר

כלויראקולךאתהשמיעינימועדאהלפתחאלהעדהוהקהל[יך](ה)מראאת13ג

כיחדשהשירהאמרולפיכךחדשדברשראוידיעלאמרונאהשירהוירנוהעםו

כיחדשהשירהאמרולפיכךחדשדברשראוידיעלאמרונאהשירהוירנוהעםד

כיחדשהשירהאמרוחדשדברשראוי"עאמרונאהשירהוירונוהעםט

כיחדשהשירהאמרולפיכךחדשדברשראוידיעלאמרנאהשירהוירונוהעםמ

כיחדשהשירהאמרו'לפיחדשדברשראוידיעלאמרונאהשירהוירונוהעםא

ר

כיחדשהשירהאמרוחדשדברשראוי"עאמרונאהשירהוירנוהעם13ג

לפניויעמדוהעדהכלויקרבוא"המדנאוהומראךהשירזהערבקולךו

לפניויעמדוהעדהכלויקרבוא"המדנאוהומראךהשירזהערבקולךד

לפניויעמדוהעדהכלויקרבוד"ההנאוהומראךהשירזהערבקולךט

לפניויעמדוהעםכלויקרבו(ה)א"המדנאוהומראךהשירזהערבקולךמ

לפניויעמדוהעדהכלויקרבואמרדאתכמאהאנאוהומראךהשירזהערבקולךא

ר

העדהכלויקרבונאוהומראיךהשירזהערבקולך13ג

להפתריןאינוןתנחומאר"אמי'ייו

להפתריןאינוןתנחומא'ר'אמייד

להפתריאינון'תנחומר"אייט

להפתריאינוןתנחומארביאמריימ

'ברחמא'רבשםאחאברהונא'רלהופתריןתנחומאר"אייא

ר

בשםאחא'רחנינא'רלהופתריןהואילתנחומאר"א13ג
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בביתדרבניןעלאפתרינאאףמועדבאהלמאיר'דרעלו

בביתדרבנןעלנפתרינהאנאאףמועדבאהלמאיר'דרעלד

בביתרבנןעלנפטריניהאנןאףמועדבאהלמאיר'רעלט

בביתרבנןעלנפתריניאנןאףמועדבאהלמאיררביעלמ

בביתדרבנןעל[נפתרנה](נסתאנא)אנאאוףמאיר'דרעלחנינאא

ר

בביתדרבנןאנןאףנפתרניהמועדאהלמאורעלג"רשב13ג

אזא"המדמראיךאתהראיניעולמיםבסתרחבוייןשהיוהסלעבחגוייונתיעולמיםו

אזא"המדמראיךאתהראיניעולמיםביתבסתרחבוייןשהיוהסלעבחגוייונתיהעולמיםד

אזא"המדמראיךאתהראיני'עולמיביתבסתריחבוייןשהיוהסלעבחגוייונתיעולמיםט

אזא"המדמראיךאתהראיניהעולמיםבסתריחבוייןשיהיוהסלעבחגוייונתיהעולמיםמ

אזא"הכמדמראיךאתהראיניהעולםביתשלבסתרוחבוייןשהיוהסלעבחגוייונתיהעולמיםא

ר

אזמראיךאתהראיניעולמיםביתשלבסתרוחבויםשהיוהסלעבחגוייונתיעולמים13ג

קולולמשורריםלמחצצריםכאחדויהיא"המקולךאתהשמיעינישלמהיקהלו

קולולמשורריםלמחצצריםכאחדויהיא"המדקולךאתהשמיעינישלמהיקהלד

ולשורריםלמחצוצריםכאחדויהיד"ההקולהאתהשמיעינישלמהיקהלט

קולולשורריםלמחצצריםכאחדויהיא"המדקולךאתהשמיענישלמהיקהלמ

קוללהשמיעולמשורריםלמחצוצריםכאחדקולויהיאמרדאתכמאקולךאתשלמהיקהלא

ר

קוללהשמיעולמשורריםלמחצצריםקולךאתהשמיעינישלמהיקהל13ג

העםכל?ט/נו?ויע'כתדליהבןכהןאבא'ר'בשאבין'ראחדו

העםכלויענו'כתי'אמדליהבןכהןאבא'רבשםאבין'ראחדד

העםכלויענו'וכתיט

העםכלויענוכתיבדליהבןכהןאבארביבשםאביןאחדמ

העםכלויענוכתיבדלאברכהןבראבא'רבשםאבון'ראחדא

ר

העםכלויענו'כתידלאברכהןאבאבשםאבון'ראחד13ג

אותולהןעמדאיכןעדויאמרואחדקולהעםכלויען'וכתיחדוו

אותולהםעמדאיכןעדויאמרואחדקולהעםכלויען'וכתיחדוד

אחדקולהעםל[כ](ק)ויען'וכתי'וגוויאמרויחדיוט

אחדקולהעםכלויעןוכתיבויאמרויחדיו(ו)מ

אותולהםעמדהיכןעד]אחדקולהעםכלויעןוכתיביחדיוא

ר

עליהםעמדאיכןעדיחדיו13ג
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נאוהומראךהשירזהערבקולךכיאחדקול'ולמשורלמחצצריםכאחדויהיעדהקולו

נאוהומראךהשירזהערבקולךכיאחדקולולמשורריםלמחצצריםכאחדויהיעדהקולד

נאוהומראךהשירזהערבקולךכיט

נאוהומראךהשירזהערבקולךכימ

נאוהומראךהשירזהערבקולךכי[אחדקולולמשורריםלמחצצריםכאחדויהיעדהקולא

ר

נאוהומראךהשירזהערבקולךכיכאחדויהיעד13ג

זהאיבקרהשלמיםזבחאתשלמהויזבחא"המדהקרבנותאלוו

זהאיבקר'וגוהשלמיםזבחאתשלמהויזבחא"המדהקרבנותאלוד

זהאי'וגובקרלייזבחאשרהשלמיםזבחאתשלמהויזבחא"המדהקרבנותאלוט

איזהבקרלייזבחאשרהשלמיםזבחאתשלמהויזבחא"המדהקרבנותאלומ

זהאיבקרהשלמיםזבחאתשלמהויזבחא"כמדהקרבנותאלוא

ר

השלמיםזבחאתשלמהויזבחהקרבנותאלו13ג

קריהפתראליהוהבקרשמנתואתהעגלותארבעתאתבקרו

קרייהפתראליהוהבקרשמנתואתהעגלותארבעתאתבקרד

קרייהפתראליהוהבקרשמונתואתהעגלותארבעתאתבקרט

קריהפתראליהוהבקרשמנתואתהעגלותארבעתאתבקרמ

קרייאפתרטובזכוראליהו'העגליארבעתואתהבקרשמנתזהבקרא

ר

קריהפתרל"זאליהו13ג

יראהבשנהפעמיםשלש'שנרגליםעוליאלומראיךאתהראינירגליםבעוליו

'וגויראהבשנהפעמיםשלש'שנארגליםעוליאלומראיךאתהראינירגליםבעוליד

כליראהבשנהפעמיםשלשרגליםעוליאלומראיךאתהראינירגליםבעוליט

כליראהבשנהרגליםשלשרגליםעוליאלומראיךאתהראינירגליםבעוליזומ

יראהבשנהפעמיםשלש'שנא ()רגליםעוליאלומראיךאתהראינירגליםבעוליא

ר

בשנהפעמיםשלשרגליםשלשאלוהראינירגליםבעולי13ג

קולןההללאתקוריןשישראלשבשעהבנועםההלל'קריאזוקולךאתהשמיעיניו

קולןההללאתקוריןשישראלשבשעהבנועםההללקריאתזהקולךאתהשמיעיניד

קולןההללקורין'שישרבשעהבנועםההללקריאתזוקולךאתהשמיעיניזכורךט

קולםההללקוריןשישראלבשעהבנועםההללקריאתזהקולךאתהשמיעיניזכורךמ

קולןההללאתקוריןשישראלשבשעהבנועםההללקריאתזוקולךאתהשמיעיני'וכוא

ר

קולןההללאתקוריןשישראלשבשעהההללקריאתזוהשמיעיניא"ד13ג
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זהערבקולךכיאגרייהמתבראוהלילאבביתאפיסחא'אממתלאלמרוםעולהו

זהערבקולךכיאגרייאמתבראוהלילאבבייתאפסחא'אממתלאלמרוםעולהד

זהערבקולךכיאיגריאמתבראוחלילאבביתאפסחא'אממתלאלמרוםעולהט

זהערבקולךכיאיגריאמתבראוחלילהבביתאפסחאאמרמתלאלמרוםעולהמ

זהערבקולךכיבאיגיריאוהילילאבביתא[פסחא](פקעא)אמרמתלאלמרוםעדעולהא

ר

זהערבקולךכיאיגראמתברוהלילאפסחאכזיתאאמרמתלאלמרום[עד]עולה13ג

לעזרבןשמעון'רבשםסימון'בריהודה'רהדוכןזהנאוהומראךהשירו

אלעזרבןשמעון'רבשםסימוןבןיהודה'רהדוכןזהנאוהומראךהשירד

אלעזרר"בשמעוןר"בשסימון'בריהודה'רהדוכןזהנאוהומראךהשירט

אלעזרבןשמעוןרביבשםסימוןבריהודארביהדוכןזהנאוהומראךהשירמ

שמעון'רבשםסימון'בריהודה'רהדוכןזהנאוהומראךהשירא

ר

חלפתאבןשמעוןר"א{   }*הדוכןזהנאוהומראךהשיר13ג

. לצורך השוואה50-47' והובא בסינופסיס לעיל עמ, {ההוא...יהודה' ר}ג מופיע כאן הקטע "בקט*:  13ג

שאמרופירותעשתהתפילתנו'אומהעולםאומותיהושלאכדירבקהנתעקרהמהמפניו

שאמרופירותעשתהתפלתנו'אומריהעולם'אומויהיושלאכדירבקהנתעקרהמהמפני'אמד

'שאמפיחתעשתהתפלתו'אומריהעולםאומותיהושלאכדירבקהנתעקרהמהמפניט

שאמרנופירותעשתהתפלתינוהעולםאומותיהיושלאכדירבקהנתעקרהמהמפניאומרמ

שאמרופירותעשתהתפלתנוהאומותיאמרושלאכדירבקהנתעקרהמהמפניאומרא

ר

שאמרופירותעשתתפלתינוהעולםאומותיאמרושלארבקהנתעקרהלמה13ג

י'ליייצחקויעתרד"ההונפקדהיצחקעליהשנתפללעדרבבהלאלפיהייאתאחותנולנוו

ליייצחקויעתרד"ההונפקדהיצחקעליהשהתפללעדרבבהלאלפיהייאתאחותנולהד

י'לייצחקויעתרד"ההונפקדהיצחקעליהתפלל[ה](ת)שעדרבבהלאלפיהייאתאחותנולהט

ליייצחקויעתרד"ההונפקדהיצחקעליהשהתפללעדרבבהלאלפיתהיאתאחותינולהמ

ליייצחקויעתרד"ההונפקדהיצחקעליהשנתפללעדרבבהלאלפיהייאתאחותינולהא

ר

רבבהלאלפיהייאתאחותינו13ג

מהמפני'אמפפאברחננא'רבשםעזריה'ראשתולנכחו

מהמפניאמרפפאברחנניה'רבשםעזריה'ראשתולנכחד

מהמפני'אמפפאברחנינאר"בשעזריה'ראשתולנכחט

מהמפניאמרפפאברחנינארביבשםעזריהרביאשתולנוכחמ

מהמפניאמרחנינא'רבשםאליעזר'רהיאעקרהכיאשתולנכחא

ר

למהפפאברחנינא'רבשםעזריה'ר13ג
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ירמיה'ורחונא'ריְאיַין[יַ](נ)ְבבעליהןעלמתרפקותיהושלאכדיאמהותנתעקרוו

ירמיה'ורחונא'רבנוייןבעליהןעלמתרפקותיהושלאכדיאמהותנתעקרוד

ירמיה'ורהונא'רבנוייןבעליהןעלמתרפקותיהושלאכדיהאמהותנתעקרוט

ירמיהורביחגארביברואיןבעליהןעלמתרפקותיהיושלאכדיאמהותנתעקרומ

ירמיה'רבשםהונא'ר[בנויין](בניאן)בעליהוןעלמתפרקותיהיושלאכדיהאמהותנתעקרוא

ר

ירמיה'רהונא'רבנוייןבעליהןעלמתרפקותשיהואכדיהאמהותנתעקרו13ג

בלאשניםרובשיצאוכדיאמהותנתעקרומהמפני'אמאבאברחייא'רבשםו

בלאשניםרובשיצאוכדיאמהותנתעקרומהמפני'אמאבאברחייא'רבשםד

בלא'שנירובשיצאוכדיהאמהותנתעקרומהמפני'אמאבאבראחאר"בשט

בלאשניםרובשיצאוכדיהאמהותנתעקרומהמפניאמראבאבראחארביבשםמ

בלאשניםרובשיצאוכדיאמהותנתעקרומהמפניאמריאבאברחייא'ורא

ר

בלאשניםרובשיצאוכדיבאברחייא'רבשם13ג

אמהותנתעקרומהמפני'אממאיר'רבשםחוניא'רשעבודו

אמהותנתעקרומהמפנימאיר'רבשםחוניי'רשעבודד

האמהותנתעקרומהמפני'אממאירר"בשחגי'רשעבודט

האמהותנתעקרומהמפניאמרמאיררביבשםחונירבישעבודמ

אמהותנעקרומהמפנימאיר'רבשםאבון'ורשעבודא

ר

מאיר'רבשםאביןבראדי'רהונא'רשעבוד13ג

ַאֶכֶרת היאעובריםמקבלתשהאשהשבזמןמהןְבנֹוֵאיַיןבעליהןשיהנוכדיו לךתדעֹוַמְתַ̄עֶזֶבת ִמת ְ

לךתדעומתעזבתמתכערתהיאהריוןמקבלתשהאשהשבזמןבנוייןבעליהןשיהנוכדיד

לךתדעומתערבבתמשתניתהיאעובריםמקבלתשהאשהשבזמןבנוייןעיניהםבעליהןשיתנוכדיט

לךתדעומתערבתמתרחקתהיאעובריהמקבלתשהאשהשבזמןבנואיןמהןבעליהןשיתנוכדימ

לךתדעומעזבתמתכארתהיאעובריןמקבלתשהאשהשבזמןמנוייןבעליהןשיהנוכדיא

ר

ומתעזבתמתאברתהיאעובריםמקבלתשהאשהשכיוןמהןבעליהןשיהנוכדי13ג

ביתהבתוךיושבתהיתהעקרהאמנושרהשהיתהשניםשכלכןשהואו

ביתהבתוךיושבתהיתהעקרהאמנושרהשהיתההשניםשכלכןשהואד

יושבתהיתהעקרהאמנושרהשהיתהזמןשכלכןשהואט

בביתיושבתהיתהעקרהאמנושרהשהיתהשניםשכלכןשהואמ

ביתהבתוךיושבתהיתהעקרהשרהאמנושהיתההשניםאותןשכלכןשהיאא

ר

ביתהבתוךיושבתהיתהעקרהשרהאמנושהיתהשנהתשעיםשכלמצינושכן13ג
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בשםלוי'רבניםתלדיבעצבא"המדיוָה[ִז](ו)נשתנהשעיברהכיוןחופתהבתוךַכַכָלהו

בשםלוי'רבניםתלדיבעצבא"המדזיוהנשתנהשעיברהכיוןחופתהבתוךככלהד

ר"בשלוי'רבניםתלדיבעצבא"המדזיוהנשתנהשנתעברהכיוןחופתהבתוךככלהט

בשםלוירביבניםתלדיבעצביא"הדזיוהנשתנהשעברהכיוןחופתהבתוךככלהמ

בשםלוי'רבניםתלדיבעצבא"הכמדזיוהנשתנהשנתעברהכיוןחופתהבתוךככלהודומהא

ר

לוי'רבחופהלכלהדומה13ג

בשבילאמהותנתעקרומהמפני'אמיוחנן'רבשםחלבו'ורתמרתאדכפרשילא'רו

בשבילאמהותנתעקרומהמפנייוחנן'רבשםחלבו'ורתמרתאדכפרשילא'רד

בשבילהאמהותנתעקרומהמפנייוחנןר"בשחלאבו'ורתמרתאדכפרשילאט

בשבילהאמהותנתעקרומהמפנייוחנןרביבשםחלבוורביתמרתאדכפרשילארבימ

בשבילאמהותנתעקרומהמפנייוחנן'רבשםחלבו'ורתמרתאדכפרשילא'רא

ר

לכן'אומ(?נותיי?יו)יונתילהן'אמשיחתןלשמעמתאוהה"הקבשהיהו

לכן'אומיונותילהם'אמשיחתןלשמועמתאוהה"הקבשהיהד

לכן'נאמונותייונתילהן'אמשיחתןלשמועמתאווהוהואה"הבשאהבט

ונותייונתיאמרוכןשיחתןלשמועמתאוהוהיההואברוךהקדוששאהבמ

לכםנאמריונתילהםאמרשיחתןלשמועמתאוהה"הבשהיהא

ר

נאוהומראךערבקולךכיד"ההשיתחכםלשמעתאוהשהייתיאתכםהעקרתימהמפניו

נאוהומראךערבקולךכיד"ההשיחתכןלשמועתאוהשהייתיאתכןהעקרתימהמפניד

נאוהומראךערבקולךכיד"ההשיחתכןלשמועמתאוהשהיתימפניאתכםרתי[ק](ת)העמהמפניט

נאוהומראךערבקולךכיד"ההשיחתכןלשמועמתאוהשהייתימפניאתכםהעקרתימהמפנימ

נאוהומראךערבקולךכיד"ההשיחתכםלשמועמתאוהשהייתיבשביללכםהעקרתימהמפניא

ר

אתאניונתתיד"ההבאשאלאמושלןאינוהמלכיותאתמושלכשהואשועליםלנואחזוו

אתאניונתתיד"ההבאשאלאמושלןאינוהמלכיותאתמושלכשהואשועליםלנואחזוד

ונתתיד"ההבאשאלאמושלןאינוהמלכיותמושלכשהואשועליםלנואחזוט

ונתתיד"ההבאשאלאמושלםאינוהמלכיותאתמושלכשהואשועליםלנואחזומ

אתונתתי'שנאבאשאלאמושלןאיןהמלכיותאתמושל[וא](ה..)כשהשועליםלנואחזוא

שועליםלנואחזור
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בדבראלאמושלןאינוהמצרייםאת(י)מושלוכשהואתאכלםוהאשיצאומהאשבהםפניו

בדבראלאמושלןאינוהמצרייםאתמושלוכשהואתאכלםוהאשיצאומהאשבהםפניד

בדבראלאמושלםאינוהמצרייםאתמושלכשהואתאכלםוהאשיצאומהאשבהםפניט

בדבראלאמושלםאינוהמצרייםאתמושלכשהואתאכלםוהאשיצאומהאשבכםפנימ

שהואבדבראלאמושלןאיןהמצריםאלמושלוכשהואתאכלםוהאשיצאמהאשבהםפניא

ר

וזהבבכסףאלאמושלןאינוהמלכיותאתמושלכשהואכבוכפשתהדעכוד"ההבאששכבהו

וזהבבכסףאלאמושלןאינוהמלכיותמושלכשהואכבוכפשתהדעכוד"ההבאששכבהד

וזהבבכסףאלאמושלםאינוהמלכיותמושלכשהואכבונפשתהדועכוד"הההאששמכבהט

וזהבבכסףאלאמושלםאינוהמלכיותמושלכשהואכבוכפשתהדעכוד"ההבאששכבהמ

וזהבבכסףאלאמושלןאינו'המלכיואתמושלכשהוא[כבו](יו..)כפשתהדועכוד"ההבאשכבהא

ר

בעופרתאלא?(ו)?מושלןאינוהמצרייםאתמושלכשהואטבדהבדיראשיהצלמאהואד"ההו

בעופרתאלאמושלןאינוהמצרייםמושלכשהואטבדהבדירישיהצלמאהואד"ההד

בעופרתאלאמושלןאינוהמצרייםאתמושלכשהואטבדהבדירישיהצלמאד"ההט

בעופרתאלאמושלאינוהמצרייםאתמושלכשהואטבדידהברישיהצלמאהואד"ההמ

בעופרתאלאמושלםאינוהמצרייםאתמושלוכשהוא[טבדהבדירישיה'צלמהואד"הה]א

ר

המלכיותאתמושלכשהואכעופרתצללו'שנו

המלכיותאתמושלכשהואכעופרתצללו'שנד

המלכיותאתמושלכשהוא'וגוכעופרתצללוד"ההט

במלכיותמושלכשהואכעופרתצללושנאמרמ

המלכיותאתמושלכשהואכעופרתצללוכתיבמצריםוגביטבדדהברישיהצלמאד"ההא

ר

רבהדיחזיתדיאילנא'וכתבלבנוןארזאשורהנהד"ההבארזיםאלאמושלןאינוו

רבהדיחזיתדיאילנא'וכתבלבנוןארזאשורהנהד"ההבארזיםאלאמושלןאינוד

'וגוחזיתדיאילנא'וכתיבלבנוןארזאשורהנהד"ההבארזיםאלאמושלןאינוט

חזיתדיאילנאוכתיבבלבנוןאחדאשורהנהשנאמרבארזיםאלאמושלםאינומ

רבהדיחזיתדיאילנאוכתיבבלבנוןארזאשורהנהד"ההכארזיםאלאמושלןאינוא

ר
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אתמושלכשהואמפניכםהאמוריאתהשמדתיואנכי'וכתו

מושלכשהוא'וגומפניכםהאמוריאתהשמדתיואנכיוכתיב'וגוד

אתמושלכשהוא'וגוגבהוארזיםכגובהאשרמפניכםהאמוריאתהשמדתיואנכי'וכתיט

מושלכשהוא'וגוהאמוריאתהשמדתיואנכימ

אתמושלכשהואגובהוארזיםכגובהאשרמפניכםהאמוריאתהשמדתיואנכיוכתיבא

ר

אלאמושלןאיןהמלכיותאתמושלכשהואכקשיאכלמו'שנבקשאלאמושלןאין'המצרייו

מושלןהמלכיותאתמושלכשהואכקשיאכלמו'שנאבקשאלאמושלןאין'המצרייד

אלאמושלןאינוהמלכיותאתמושלכשהואכקשיאכלמו'שנאבקשאלאמושלןאינוהמצרייםט

מושלןהמלכיותאתמושלכשהואכקשיאכלמושנאמרבקשאלאמושלםאינוהמצרייםמ

מושלןהמלכיותאתמושלכשהואכקשיאכלימו'שנאבקשמושלןהמצריםא

ר

רברבןחיוןארבעוארו'שנבחיותו

מןדאשנייןימאמןסלקןרברבןחיוןוארבע'שנבחיותד

'וגורברבןחיוןוארבעכנמראחריוארו'שנאבחיותט

רברבןחיוןוארבעכנמראחריחיואוארושנאמרבחיותמ

קיימןרברבןחיוןוארבע'שנאבחיותא

ר

לנואחזו'שנבשועליםאלאמושלןאיןהמצרייםאתמושלכשהואכאריהקדמיתאו

לנואחזו'שנאמבשועליםמושלןהמצרייםמושלכשהואכאריהקדמיתא'וכתדאד

לנואחזו'שנאבשועליםמושלןהמצרייםאתמושלכשהואט

לנואחזושנאמרבשועליםמושלן'המצרייאתמושלכשהואכאריהקדמיתאמ

לנואחזוד"ההבשועליםמושלןהמצריםאתמושלוכשהואכאריהקדמייתאא

ר

היוערומיןשמעון'ברלעזרר"אמליאוראותםשמרושועליםו

היוערומיןשמעון'ברלעזר'ר'אמליאוראותםשמרושועליםד

היוערומיםשמעון'בר'אלעזר"אליאוראותןשמרושועליםט

היוערומיםאלעזררביאמרליאוראותןשמרושועליםמ

היוערומים[שמעון]'בראלעזרר"אשועליםא

ר

אלעזר בן ש "ארשועלים לנו אחזו א "דש
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היוכךלאחוריומביטזהשועלמהבשועליםמושלןהואלפיכךהמצרייםו

היוכךלאחוריומביטזהשועלמהבשועליםמושלןהואלפיכך'המצרייד

מצריםכךלאחוריומביטזהשועלמהבשועליםמושלןהואלפיכך'המצרייט

היוכךלאחוריומביטזהשועלמהכשועליםמושלןהואלפיכךהמצריםמ

היוכךלאחוריומביטזהשועלמה'בשועלימושלןהוא'לפיהמצרייםא

ר

בשעבודן נתחכמו המצריים כך לאחוריו ומביט ערום הזה השועל מה ש

(נד)נדונםבמהאומריםוהיולאחוריהםמביטיםהמצריםו

נדונםבמהאומריןוהיולאחוריהםמביטיןהמצרייםד

נידונםבמה'אומריוהיולאחוריהםמביטיןהיוט

נדונםבמהאומריםוהיולאחוריהםמביטיםהמצריםמ

נדונםבמה'אומריוהיולאחוריהםמביטיםהמצרייםא

ר

אמרו לו נתחכמה הבה שנאמר ישראל של ש

ובחרבו'כתהלאבחרבנדונםנשפטי'ייבאשכי'נאמכברוהלאבאשנדונםו

ובחרבו'כתהלאבחרבנדונםנשפטייבאשכינאמרכברוהלאבאשנדונםד

וחרבו'נאמכברוהלאבחרבנידונםנשפטי'יבאשכינאמרכברוהלאבאשט

ובחרבוכתיבהלאבחרבונדונםנשפטייבאשכינאמרכברוהלאבאשמ

ובחרבונאמרכברוהלאבחרבנדונםנשפטייבאשכינאמרכברוהלאבאשא

ר

מבוללעולםמביאשאינוה"הקבנשבעשכברבמיםנדונםאלאבשרכלאתו

לעולםמבולמביאשאינוה"הקבנשבעשכברבמיםנדונםאלאבשרכלאתד

לעולםמבוליביאשלאנשבעשכברבמיםנידונםאלאבשרכלאלט

לעולםמבוליביאשלאנשבעשכברבמיםנדונםאלאבשרכלאתמ

לעולםמבולמביאשאינוה"הקבנשבעשכברבמיםנדונםאלאבשרכלאתא

ר

במים אלא נידונם לא ש

להם'אמליזאתנחמיכי'כדכתעודו

להם'אמליזאתנחמיכי'כדכתיעודד

'אמנחמימעבורנשבעתיאשרליזאתנחמיכי'דכתיט

להםאמר'וגונחמימעבורנשבעתיאשרליזאתנחמיכיכתיבועודמ

להם'אמליזאתנחמיכי'שנאא

ר

אמר ' וגולי זאת נח כימי שנאמר ש

62



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

יגירהו'שנלמבולוגוררואנימכםואחדאחדשלחייכםה"הקבו

יגירוהו'שנאמלמבולוגוררואנימכםואחד'אשכלחייכםה"הקבד

יגירוהוד"ההלמבולגוררואני(אג)מכםואחדאחדשכלחייכםה"הבט

יגירוהושנאמרלמבולגוררואנימכםואחדאחדשכלחייכםהואברוךהקדושמ

יגירוהו'שנאלמבולגוררואנימכםא"שכחייכםה"הבא

ר

יגירוהו שנאמר בו נגררים אתם חייכם ה "הבש

שללחרבושגררןהרשעיםאלוחרבידיעלייגירהויהיושועליםמנתחרבידיעלו

שללחרבושגררןהרשעיםאלוחרבידיעליגירוהויהיושועליםמנתחרבידיעלד

שללחרבושגררן'הרשעיאלוחרבידיעלט

שללחרבושגררןהרשעיםאלוחרבידיעלמ

שללחרבושגיררןהרשעיםאלוחרבידיעליגירוהויהיושועליםמנתחרבידיעלא

ר

יהיו שועלים מנת חרב ידי על ש

ר"אמלשועליםמתוקנתתהיההזאתהמנהה"הקב'אמיהיושועליםמנתיםו

'אמלשועליםמתוקנתתהיההזאתהמנהה"הקב'אמיהיושועליםמנתיםד

ר"אלשועליםמתוקנתתהיההזוהמנהה"הב'אמיהיושועליםמנתיםט

אמרהשועליםאלמרפקותתהיההזאתמנה?ר?הואברוךהקדושאמריהיושועליםמנתיםמ

ר"אלשועליםמתוקנתהזאתהמנהה"הבאמריהיושועליםמנתיםא

ר

ר "אש

הןאותן'כתשעליםסר[ח]()תניינאבוומלאקדמאהשועליםברכיהו

הםאותםכתיבשעליםחסרתניינאמלאקדמאהשועליםברכיה'רד

הםאותם'כתישעליםחסרתניינאמלאקדמאהשועליםברכיהט

הםאותםכתיבשעליםחסרתנינאמלאקדמאהשועלים()ברכיא רבימ

אותןאותםחסרתניינאמלה(מה)חסרקדמאשעליםברכיאא

ר

אותם חסר תניינא מלא קמא שועלים ברכיה ש

בשםתנחומאר"אמיםשללשעלושירדוהשועליםו

בשםתנחומא'ר'אמיםשללשעלושירדוהשועליםד

ר"בש'תנחומר"איםשללשעלושירדוהשועליםט

בשםתנחומארביאמריםשללשפלושירדוהשועליםמ

יםשללשעלומביאןאניהשועליםא

ר

מיםבשעלו מדד מי ' שנאים של לשעלו עלו השועלים ש
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נתיבהעזיםובמיםקשהמדהזואיןדרךביםהנותן'כתסימון'בריהודה'רו

נתיבהעזיםובמיםקשהמדהזואיןדרךביםהנותן'כתסימון'בריהודה'רד

דרךביםהנותן'כתיסימון'ברירמיהט

דרךביםהנותןכתיבסימוןברירמיהרבימ

נתיבהעזיםובמיםדרךביםהנותןכתיבא

ר

ועיזוזוחילוסוסרכבהמוציאקשהמדההיאזואיאלאקשהמדהזואיןו

ועזוזחילוסוסרכבהמוציאקשהמדההיאזואיאלאקשהמדהזואיןד

ועזוזחילוסוסרכבהמוציאקשהמדהזואיט

ועזוזחילוסוסרכבהמוציאקשהמדהזואיןמ

ועזוזוחילוסוסרכבהמוציאקשהמדההיאזואיאלאקשהמדהזואיןא

ר

ביםאחריהןשטיהרזהוייטורדדי אתיבליטווראדאמןעתידיןודיאריטיהמכללהניגין?[י]?קיודןר"אמו

ביםאחריהםשטיהרזהוייטורדדיאתובליטווראדאמןעתידיןודיארטיהמכללהקיניגיןיודן'ר'אמד

ט

ביםאחריהםשטהרזהוייטוראדאדיאתובליטורמןעתידיןאודי אריטראמכללקניגוןיודןרביאמרמ

ביםאחריהםשטיהרזהוטורדדי אתיבליטווראדאמןעתידיןודיארטיהמכללאקניגיןיודן'ראמרא

ר

בניהןנוטלותהיועושותצנועות?ה?והכשרותישראלבנותהיומהחניןר"אמו

בניהםנוטלותהיועושותוהצנועותהכשרותישראלבנותהיומהחנין'ר'אמד

בניהןנוטלותהיועושות'והצנועוהכשרותישראלבנותהיומהחניןר"אט

בניהןאתנוטלותהיועושותוהצנועותהכשרותישראלבנותהיומהחניןרביאמרמ

בניהםאתנוטלותהיועושותוהכשרותהצנועותישראלבנותהיומהבצפרייוחנןר"אא

ביניהםאתנוטלותהיועושותוהכשרותהצנועותישראלבנותהיולמהדצפריחנןר"אר

ישראלשללבתיהםאותםומכניסיןהקטניםבניהםנוטליןהרשעיםמצרייםוהיו'במחילואותןוטומנותו

ישראלשללבתיהםאותםומכניסיןהקטניםבניהםנוטליןהרשעיםמצרייםוהיובמחילותאותםוטומנותד

ישראלשללבניהןאותםומכניסיןהקטניםבניהןנוטליןהרשעיםהמצריםוהיובמחילותאותםוטומנותט

ישראלשללבניהןאותןומכניסיןהקטניםביניהםנוטלותהרשעיםהמצרייםוהיובמחילותאותןוטומנותמ

ישראלשלבתיהןלתוךומכניסןהקטניםבניהןמביאיןהרשעיםמצריםוהיובמחילותאותןוטומנותא

ישראלשלבתיהםלתוךאותםומכניסיםהקטנים'בניהמביאין'הרשעיצרים[מ]()והיובמחילותאותםוטומנותר
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ובוכהשבוכהחברוקולשומעהתינוק:והיהבוכיםוהםאותןועוקציןו

ובוכהשבוכהחברוקולשומעישראלשלהתינוקוהיה'בוכיוהםאותםועוקציןד

ובוכהשבוכהחבירוקולשומעהתינוקוהיהבוכיןוהיואותןועוקציןט

ובוכהשבוכהחברוקולשומעהתינוקוהיהבוכיןוהיואותןועוקציןמ

הואגםובוכהשבוכהחבירוקולשומעהתינוקוהיהבוכיןוהןאותןועוקציןא

בכההואוגםבוכהחבירוקולשומעהתינוקוהיהבוכיןוהם'אות'ועוקציר

אותםושמרוקטניםשעליםשועליםלנואחזוד"ההליאוראותומשליכין[ו]אותונוטליןוהיועמוו

אותםושמרוקטניםשועליםשועליםלנואחזוד"ההליאוראותםומשליכיןאותםנוטליןוהיועמוד

אותןושמרוקטניםשועליםשועליםלנואחזוד"ההליאוראותןומשליכיןאותןנוטליןוהיועמוט

אותןושמרוקטניםשועליםשועליםלנואחזוד"ההביאוראותןומשליכיןאותןנוטליןוהיועמומ

אותןושמרושועליםלנואחזוד"ההליאוראותוומשליכיןאותןנוטליןוהןעמוא

אותןושמרושועליםלנוזו[ח](ה)אד"ההליאוראותוומשליכיןאותונוטליןוהיועמור

לוי'רהשדהכצמחרבבה'שנאלפיםעשרתליאורשהשליכוהיותינוקותוכמהליאורו

לוי'ורהשדהכצמחרבבה'שנאאלפיםעשרתליאורשהשליכוהיותינוקותוכמהליאורד

לוי'ורנתתיךהשדהכצמחרבבה'שנאאלפיםעשרתליאורשהשליכוהיותינוקותוכמהליאורט

לויורבינתתיךהשדהכצמחרבבהשנאמראלפיםעשרתליאורשהשליכוהיותינוקותוכמהליאורמ

לוי'רנתתיךהשדהכצמחרבבה'שנאאלפיםעשרתליםשהשליכוהתינוקותהיווכמהליארא

לוי'רנתתיךהשדהכצמחרבבה'שנ'אלפיעשרתליםשהשליכו'התינוקוהיווכמהליאורר

ומהבקרבואנכיאשרהעםרגליאלףמאותששמשה'אמשכןרבואששים'אמו

ומהבקרבואנכיאשרהעםרגליאלףמאותששמשהאמרשכןרבואששיםאמרד

ומהבקרבואנכיאשרהעםרגליאלףמאותששמשה'אומשכןריבוא'ס'אמט

ומהבקרבואנכיאשרהעםאלףמאותששמשהאמרשכןרבואששיםאמרמ

ומההעםרגליאלףמאותששאומרמשהשכןרבואששיםאמרא

ומההעםרגליאלףמאותשש'אוממשהשכןרבוא'ס'אמר

שלהןמרחצאותלבתיאותםומשלחיןשלהםָהַאְסכֹוְליֹות̄מןבניהםמביאין'עושיהמצריםהיוו

שלהןמרחצאותלבתיאותםומשלחיןשלהןהאיסכוליותמןבניהםמביאיםעושיםהמצרייםהיוד

שלהןמרחצאותלבתיאותןומשלחיןשלהןהאסכוליותמןבניהםמביאיןעושיןהמצרייםהיוט

שלהםמרחצאותלבתיאותםמשלחיםשלהםהאסכוליותמןביניהםמביאיםעושיםהמצרייםהיומ

שלהםלמרחצאותאותוומשלחיןשלהןהאשכולאותמןבניהםאתמביאיןהמצריםעושיןהיוא

שלהםלמרחצאותאותם'ומשלחישלהםהאסכוליותמן'בניהאת'מביאיהיועושיןהמצרייםהיור
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להישפלניתלאבותםוחוזריןלפניהןמרשמיןוהןמעוברתמישראלאשהזואיורואיןו

להישפלניתאלאבותםואומריןוחוזריןלפניהםמרשמיןוהןמעוברתמישראלאשהזואיורואיןד

להישפלוניתלאבותםואומריןוחוזריןלפניהםמרשמים(ו)והםמעוברתמישראלאשהאיזוורואיןט

להיש'פלנילאבותםואומריםוחוזריןלפניהםמרשמיםוהםמעוברתמישראלאשהזואיורואיםמ

להישפלוניתלאבותיהןואומריןוחוזריןלפניהםמרשמיןוהםמישראלמעוברתאשהזואיורואיןא

להיש'פלנילאבותיהם'ואומ'וחוזרי'לפניה'מרשמיוהם'מעובר'מישראשהזואי'ורואיר

היולמניינםחדשים'טלסוףחדשים'והחדשים'דלהישפלניתחדשים'גו

היולמניינןחדשים'והחדשיםארבעהלהישפלניתאחדשים'גד

היולמנינםחדשים'טלסוףחדשיםוכךכךלהישפלוניתחדשים'גט

היולמניינםחדשיםתשעהלסוףחדשיםוכךכךלהישפלניתחדשיםשלשהמ

היולמניינם'טלסוף'טופלונית'דופלוניתחדשיםשלשהא

היולמניינם'חדשי'טלסוף'חדשי'דלהישופלני'חדשי'גר

לנותפשוקטניםשעליםשועליםלנואחזוד"ההליאוראותםומשליכיןמדדיהןאותםנוטליןו

לנותפשוקטניםשועליםשועליםלנואחזוד"ההליאוראותןומשליכיןמדדיהןנוטליםד

שועליםלנואחזוד"ההליאוראותםומשליכיןמדדיהןאותןנוטליןט

שועליםלנואחזוד"ההליאוראותםומשליכיםמדדיהםאותםחוטפיםמ

לנותפשוקטניםשועליםלנואחזו'שנאליאוראותןומשליכיןמדדיהןאותןנוטליןא

לנותפשו'קטנישועליםלנואחזו'שנלאוראותםומשליכיןדדיהןמתוךאותםנוטליןר

'רליאוראותנוששמרולנואחזואלאכאן'כתואיןלנוהרגוו

'רליאוראותנוששמרולנואחזואלאכאן'כתאיןלנוהרגוד

'רליאוראותנוששמרוט

רביליאוראותנוששומריםמ

ליאורשועליםלנושמרושועליםלנואחזואלאכאןכתיבאיןלנוהרגוא

ליאור'שועלילנושמרולנואחזואלאכאן'כתואיןלנוהרגואור

הנהא"המדוְדּוְכֶסיָהֵעָשואלוקטניםשועלים'אמיודן'רברכיה'וריודןו

הנהא"המדודוכסיהעשואלוקטניםשועלים'אמיודן'רברכיה'וריודןד

הנהד"ההוסיעתועשואלוקטניםשועלים'אמיודן'רברכיה'וריודןט

הנהא"המדודוכסיאעשואלוקטניםשועליםאמריודןרביברכיהורבייודןמ

הנה'שנאודוכסיהעשוזהקטניםשועליםלנואחזואמריודן'רא

ר
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והיתהלמלךִאיְסַפֵתִריןשמגדלתלמדינהאלעזרבןשמעוןר"אמבגויםנתתיךקטןו

והיתהלמלךאיספתריןשמגדלתלמדינהמשלאלעזרבןשמעוןר"אבגויםנתתיךקטןד

והיתהלמלךאספתריןשמגדלתלמדינהאלעזרר"אבגויםנתתיךקטוןט

והיתהלמלךאספתריןשמגדלתלמדינהאלעזרבןשמעוןרביאמרבגויםנתתיךקטןמ

והיהלמלךאיספרטיןמגדלתשהיתהלמדינהאלעזרבןשמעוןר"אבגויםנתתיךקטוןא

ר

להםאמרהִלי ַפַארֹוסִמיְַקרּובנהאתקוראהוהיתהאחדננסבןוילדהאחתאשהשםו

להםאמרהלי פארוסמיקרובנהאתקוראתוהיתהאחדננסבןוילדהאחתאשהשםד

לה'אמליפארוסמיקרובנהאתקוראוהיתהאחדננסבןוילדהאחתאשהשםט

להםאמרוליפראוסמיקרובנהאתקוראהוהיתהאחדעםבןוילדהאחתאשהשםמ

להםאמרהלופרוסמקראבנהאתקוראהוהיתהאחדננסבןוילדהאחתאשהשםא

ר

בעינינואינולהאמרוֵאיְתַ̄פְתִריסאותועושיןאתםואיןִלי ָפַארֹוסִמיְקרּובניו

בעינינואינולהאמרואיספתריןאותועושיםאתםואיןליפארוסמיקרובניד

בעינינואינולה'אמאספתריסאותועושיןאתםואיןליפארוסמיקרובניט

בעינינואינולהאמרואיספתריסאותועושיםאתםואיןליפארוסמקרובנימ

בעינינואינוכןבעיניךאםלהאמרואיספטריסלועושיםאתםואילופרוסמקראבניא

ר

קראואביוהרשעזהעשוה"הב'אמכךֶשְבַנַנָסיִםַנַנסאלאו

קראואביוהרשעזהעשוה"הקבאמרכךשבננסיםננסאלאד

קראואביוהרשעזהעשוה"הב'אמכךשבננסיםננסבןאלאט

קראואביוהרשעזהעשוהואברוךהקדושאמרכךשבעסיםננסבןאלאמ

עשוקוראיםאתםה"הקבאמרכךשבננוסיםס?נ?נאלאא

ר

'שנגדולאותוקוראהאמוהגדולבנועשואתויקרא'שנדול[ג]()ו

'שנגדולאותוקראהאמוהגדולבנועשואתויקרא'שנגדולד

עשואתויקרא'שנאגדולט

הגדולבנועשואתויקראשנאמרגדולמ

רבקה(ב)ותקחוכתיבהגדולבנועשואתויקרא'שנאגדולא

ר
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בעיניגדולהואבעיניכםאםה"הבלהם'אמהגדולבנהעשודי?ג?כאתו

בעיניגדולהואבעיניכםאםה"הבלהם'אמהגדולבנהעשובגדיאתד

בעיניגדולהואבעיניכםאםה"הבלהם'אמהגדולבנהט

בעיניגדולהואבעיניכםאםהואברוךהקדושלהםאמרמ

בעיניגדולהואבעיניכםאםהגדולבנהעשובגדיאתא

ר

כיד"ההטבחיהתוראלפוםהוארבואיןבגויםנתתיךקטןהנה'שנקטןהואו

כיד"ההטבחיהתוראלפוםהוארבואיןבגויםנתתיךקטןהנה'שנקטןהואד

כיד"ההטבחיהתוראלפוםהוארבואםבגויםנתתיךקטוןהנה'שנאקטוןהואט

כיד"ההטבחיהתורהלפניהוארבואיןבגויםנתתיךקטןהנהשנאמרקטןהואמ

ד"ההטבחיהתוראלפוםהוארבואיןנתתיךקטוןהנהד"ההקטוןהואא

ר

כרםכי'דכתישראלאלוכרמיםמחבליםאדוםבארץגדולוטבחבבצרהי'לייזבחו

כרםכי'דכתישראלאלוכרמיםמחבליםאדוםבארץגדולוטבחבבצרהלייזבחד

כרםכי'שנאישראלאלוכרמיםמחבליםאדוםבארץגדולוטבחבבצרהי'ליזבחט

כרםכיכישנאמרישראלאלוכרמיםמחבליםאדוםבארץגדולוטבחבבצרהלייזבחמ

כרםכי'דכתיישראלאלוכרמיםמחבליםאדוםבארץגדולוטבחא

כרםכי'דכתיישראלאלו'כרמי'מחבליר

ברכיה'רנפשיִאוְָת̄הבכורהלאכולאשכולאיןא"המדסמדרוכרמינוישראלביתצבאותי'ייו

ברכיה'רנפשיאותהבכורהלאכלאשכלאיןא"המדסמדרוכרמנוישראלביתצבאותייד

ברכיה'רנפשיאותהבכורהלאכולאשכולאיןד"ההסמדרוכרמנוישראלביתצבאותי'יט

ברכיהרבינפשיאותהבכורהלאכולאשכולאיןא"המדסמדרוכרמינוישראלביתצבאותיימ

סמדרוכרמינוישראלביתצבאותייא

'ברכי'רנפשיאותהבכורהלאכולאשכולאיןא"בדסמדרוכרמנוישראלבית'צבאוייר

אלוכרמיםמחבליםארץקטניהםארבעה'שנמלכיותארבעאלוקטניםשעלים'אמו

אלוכרמיםמחבליםארץקטניהםארבעה'שנאמלכיותארבעאלוקטניםשועלים'אמד

אלוכרמיםמחבליםארץקטניהםארבעה'שנאמלכיות'דאלוקטניםשועלים'אמט

אלוכרמיםמחבליםארץקטניהםארבעהשנאמרמלכיותארבעאלוקטניםשועליםאמרמ

א

אלו'כרמי'מחבליוהםארץקטניהם'ארבע'שנ'מלכיו'דאלו'קט'שועלי'אמר
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סמדרלהיותלכרמנוגרםמי'סמדוכרמינוישראלביתצבאותי'ייכרםכיישראלו

סמדרלהיותלכרמינוגרםמיסמדרוכרמינוישראלביתצבאותייכרםכי'שנאמישראלד

סמדרלהיותולכרמינוגרםמיסמדרוכרמנוישראלביתצבאותי'יכרםכי'שנא'ישרט

סמדרלהיותלכרמינוגרםמיסמדרוכרמיםישראלביתצבאותייכרםכישנאמרישראלמ

סמדרשיהיולכרמינוגרםמיא

'סמשיהולכרמנוגרםמי'סמוכרמנוישראלבית'צבאוייכרםכי'שנ'ישר

ואיובדניאלנחאילולימצאתיולאגדרגודראישמהםואבקשו

ואיובדניאלנחאיל ולימצאתיולא'וגוגדראישמהםואבקשד

ואיובדניאלנחאלאמצאתיולאפרץגודרמהםואבקשט

ואיובדניאלנחאלומצאתיולאלפניבפרץועומדגדרגודראישמהםואבקשמ

ואיובדניאלנחאילולימצאתיולאגודראישמהםואבקשא

ואיובדניאלנחאלולימצאתיולאגדרגודראישמהםואבקשר

'לאלהיליהואלאומהלוואנילאלהיםליהואלוואנילידודיו

לאלהיםליהואלאומהלוואניים'לאלליהואלוואנילידודיד

'לאלהיליהואלאומהלוואנילאלהיםליהואלוואנילידודיט

לאלהיםליהואלאומהלוואנילאלהיםליהואלוואנילידודימ

לאלהיםליהואלאומהלוואנילאלהיםליהואלוואנילידודיא

'אלהי[ל](?נ?)ליהואלוואנילידודיר

לאומה לו ואני לאלוה לי הוא לי דודי אחר דבר ש

אליולאומיעמיאליהקשיבו'שנאומה()לעםלוואניאלהיךי'ייאנכיו

אליולאומיעמיאליהקשיבו'שנואומהלעםלוואניאלהיךייאניד

אליולאומיעמיאליהקשיבו'שנאולאומהלעםלוואניאלהיךי'יאנכי'שנאט

אליולאמיעמיאליהקשיבושנאמרולאומהלעםלוואניאלהיךייאנכישנאמרמ

ולאמי'שנאלאומהלוואניאלהיךייאנכי'שנאמא

אליולאומיעמיאליהקשיבו'שנואומהלעםלוואניאלהיךייאנוכי'שנר

ש

אתהכילאבליהואלבןלוואנילאבליהוא'כתולאמיהאזינוו

אתהכילאבליהואלבןלוואנילאבליהוא'כתולאמיהאזינוד

לאבליהואהאזינוט

לבןלוואנילאבליהואכתיבולאמיהאזינומ

אתהכי'דכתילאבליהואלבןלוואנילאבליהוא'כתיולאמיא

אתהכי'דכתילאבליהואלבןלוואנילאבליהוא'כתיולאמיהאזינור

לבן לו ואני לאב לי הוא ש
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בכוריבני'שנלבןלוואנילאבלישראלהייתיכיאבינוו

בכוריבנילבןלוואנילאבלישראלהייתיכיאבינוד

בכוריבני'דכתיט

בכוריבנימ

לבןלוואניאבינוא

'דכתילבןלוואניהואבכוריואפריםלאבלישראלהייתיכי'וכתי'אביר

ליהואי'לייאתםבניםישראלו

ליהואלייאתםבניםישראלד

ליהואאלהיכםי'ליאתםבנים'דכתילבןלוואניישראלט

ליהואאלהיכםלייאתםבניםישראלמ

ליהואישראלבכוריבניאלהיכםלייאתםבניםא

ליהואישראלבכוריבני'וכתיאלהיכםלייאתם'בניר

לי הוא ש

'שנ(ן?ב?)ללוואניהאזינהישראלרועה'שנלרועהליהואלצאןלוואנילרועהו

לצאןלוואניהאזינהישראלרועהלרועהד

'שנאלצאןלוואניהאזינהישראלרועה'שנאלרועהט

לצאןלוואניהאזינהישראלרועהלרועהמ

'שנאלצאןלוואניהאזינהישראלרועה'שנאלרועהא

'שנלצאןלוואניהאזינהישראלרועה'שנלרועהר

לצאן לו ואני לרועה ש

ליהואלכרםלוואנילשומרליהואמרעיתיצאןצאניואתהו

לשומרליהואמרעיתיצאןצאניואתנהד

לשומרליהוא'וגומרעיתיצאןצאניואתנהט

לשומרליהואאתםאדםמרעיתיצאן(צֹן)צאניואתנהמ

לשומרליהואצאניואתנהא

לשומרליהואמרעיתיצאןצאני'ואתנר

לכרם לו ואני לשומר לי הוא ש

כי'שנלכרםלוואניישראלשומריישןולאינוםלאהנהלשומרו

כי'שנאלכרםלוואנייישןולאינוםלאהנהד

כי'שנאלכרםלוואניישראלשומרישןולאינוםלאהנה'שנאט

כישנאמרלכרםלוואניישראלשומריישןולאינוםלאהנהמ

כי'שנאלכרםלוואנישומריישןולאינוםלאהנה'שנאא

'שנשנשמרלכרםלוואניישראלישןולאינוםלאהנה'שנר
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במקניאיןליהואבמכעיסיןלוואניַקֵניִאין[ְמ]ִבליהואישראלביתצבאותי'ייכרםו

במקניאיןליהואבמכעיסיןלוואניבמקניאיןליהואישראלביתצבאותייכרםד

במקנאיםליהואישראלביתצבאותי'יכרםט

במקניאיםליהואישראלביתצבאותייכרםמ

במקניאיןליהואבמכעיסיןלוואניבמקניאיןליהואישראלביתצבאותייכרםא

'במקניליהואבמכעיסיןלוואניבמקניאיןליהוא'ישרביתצבאותייכרםר

ליזובחהוא ש

בכורכלהכהי'וייהלילהבחציויהימצריםבארץועברתי'שנ[מצרים]()בכורישהכהו

בכורכלהכהוייהלילהבחציויהימצריםבארץועברתישנאמרמצריםבכורישהכהד

בכורכלהכהי'ויהלילהבחציויהי'שנאט

בכורכלהכהוייהלילהבחציויהימצריםבארץועברתימצריםבכורישהכהמ

בכורכלהכהוייהלילהבחציויהי'שנאמצריםבכוריכלשהכהא

(י)בכורכלהכהוייהלילהבחציויהימצריםבארץועברתי'שנ'מצריבכורישהכהר

מצרים בכורי ש

'אעשמצריםאלהיובכלוכןמצריםאלהיכלשזבחתיבמכעיסיןלוואנימצריםבארץו

אעשהמצריםי'אלובכלוכןמצריםי'אלכלשזבחתיבמכעיסיןלוואניד

אעשהמצריםאלהיובכלוכןמצריםאלהילכלשזבחתי'שנאבמכעיסיןואניט

אעשהמצריםאלהיובכלוכןמצריםאלהילכלשוכחתיבמכעיסיןלוואנימ

אעשהמצריםאלהיובכל'שנאמצריםאלהיכלשזבחתיבמכעיסיןלוואניא

אעשה'מצריאלהיובכל'שנ'מצריאלהיכלשזבחתיבמכעיסןלוואניר

אלדיהם זבחתי ואני ש

להםויקחווכןמצריםתועבתאתנזבחהן'שנלוזבחתיםואנישפטיםו

להםויקחווכןמצריםתועבתאתנזבחהן'שנאמלוזבחתיםואנישפטיםד

להםויקחווכןמצריםתועבתאתנזבחהן'שנאלוזבחתיםואנישפטיםט

להםויקחווכןמצריםתועבתאתנזבחהןשנאמרלוזבחתיםואנישפטיםמ

לייקחו[ו]וכןמצריםתועבתאתנזבחהן'שנאלוזבחתיםואניייאנישפטיםא

להםויקחווכןמצריםתועבתאתנזבחהן'שנלוזבחתיםואניייאני'שפטיר

אלהסהראגןשררך'שנהמזגיחסראלליאמרהואאבותלביתשהאישו

אלהסהראגןשררך'שנהמזגיחסראלליאמרהואאבותלביתשהאישד

המזגיחסראללי'אמהואאבותלביתשהאישט

המזגיחסראלליאמרהואאבותלביתשהאישמ

אלהסהראגןשררך'שנאהמזגיחסראלליאמרהואאבותלביתשהא

אלהסחראגןשררך'שנהמזגיחסראללי'אמהואאבותלביתשהאישר
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י'ייא"המדלעלםטבותךנחסרלאטבארחמיהואאתלואמרתיואניהמזגיחסרו

ייא"המדלעולםטיבותךלחסדלאטבארחמיהואאתלואמרתיואניהמזגיחסרד

י'יא"המדלעלםטיבותךיחסרדלאטבארחמיהואאתלואמרתיואניט

ייא"המדלעולםטיבתךיחסרלאטבארחמיהואאתלואמרתיואנימ

ייא"הכמדלעולםטבותךלחסרלאטבארחמיהואאתלואמרתיואניהמזגיחסרא

ייא"בדלעולםטיבותךנחסרלאטבאמרחמיהואאתלואמרתיואניהמזגיחסרר

זמרניהואאלעאי'בריהודהר"אמאחסרלארועיו

זמרניהואאלעאי'בריהודה'ראמראחסרלארועיד

זמרניהואאלעאי'בריהודא'ראחסרלארועיט

זמרניהואעילאיבריהודארביאמראחסרלארועימ

זמרניהואאלעאי'בריהודהר"אאחסרלארועיא

זימרניואניזימרניהוא'ישכנסתאמרהאלעאי'בריהודה'ר'אמאחסרלארועיר

רעיתיאחותיקראניהואקלסתיוואניקלסניהואזמרתיוואניו

רעיתיאחותיקראניהואקלסתיוואניקלסניהואזמרתיוואניד

רעיתיאחותיקראניהואקלסתיוואניקלסניהואזמרתיוואניט

רעיתיאחותקראניהואקלסתיוואניקלסניהואזמרתיוואנימ

תי[י]רעאחותיאותיקוראהואקלסתיוואניקלסניהואזמרתיוואניא

(יפתי)רעיתיאחותיליקוראהואקלסתיוואניקלסניהואזמרתיוואניר

קלסתיו ואני רעיתי יפה הנך קלסני הוא ש

רעיתייפההנךלי'אמהוארעיזה[ו]דודיזהליהאמריתואנאתמתייונתיו

רעיתייפההנךלי'אמהוארעיוזהדודיזהליהאמריתואנאתמתייונתיד

רעיוזהדודיזהליהאמריתואניתמתייונתיט

רעיוזהדודיזהליהאמריתואניתמתייונתימ

רעיתייפההנךליאמרהוארעיוזהדודיזהלואמרתיואניא

רעיתייפההנךלי'אמהוארעיוזהדודיזהליהאמריתואנאתמתי(ב)יונתיר

אשריךלי'אמהואנעיםאףדודייפההנךלואמרתיואניו

אשריךליאמרהואנעיםאףדודייפההנךלואמרתיואניד

אשריךלי'אמהואט

אשריךליאמרהואמ

אשריךליאמרנעיםאףדודייפההנךלואמרתיואניא

אשריךלי'אמהוארעננהערשנואףנעיםאףדודייפההנךאמרתיואניר

אשריך לי אומר הוא נעים אף דודי יפה הנך ש
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לי'אמהואי'ייבאליםכמוכהמילואמרתיואניכמוךמיישראלו

לי'אמהואייבאליםכמוכהמילואמרתיואניכמוךמיישראלד

לי'אמהואי'יבאליםכמוכהמיליהאמריתואניכמוךמיישראלט

אמרהואייבאליםכמוךמילואמרתיואניכמוךמיישראלמ

קראניהואייבאליםכמוךמיאומרתואניכמוךמיישראלא

'אמהואכמעשיךואיןיי'באלהיכמוךאיןלו'אומואניכמוךמיישראלר

קראני הוא באלים כמוך מי לו אמרתי ואני ישראל ש

פעמיםיוםבכלשמומיחדתואניבארץאחדגויכישראלכעמךומיו

פעמיםיוםבכלשמומיחדתואניבארץאחדגויישראלכעמךומיד

'פעמייוםבכלשמומיחדתואנאאחדגויכישראלכעמךמיט

ואומרתיוםבכלפעמיםשמומיחדתואניבארץאחדגויישראלכעמךומימ

פעמים'גיוםבכלמייחדתואניאחדגויא

'ואומפעמיםיוםבכלשמומחדתואניא"ג'ישכמעשיךמי(ל)ר

קראתיו ואני אחד גוי ש

ויהי'שנידו[מ](ב)אלאתבעתילאדברלילכשיהיהאחדי'ייאלהינוי'ייישראלשמעו

ויהי'שנבידואלאתבעתיולאדברלילכשיהיהאחדייינו'אלייישראלשמעד

ויהי'שנאמידואלאתבעתילאדברלילכשהיה'וגוישראלשמעט

ויהישנאמרמידואלאתבעתילאדברלילכשהיהאחדייאלהינוייישראלשמעמ

ויהי'שנאממנואלאתבעתילאדברלילכשהיהאחדייאלהינוייישראלשמעא

ויהי'שנמידואלאתבעתילאדברלילכשהיהאחדיי'אלהייי'ישרשמער

דבר לי כשהיה ' וגוישראל שמע ש

אלהים'ויראאלהיםויזכרנאקתםאת'אלהיוישמעמצריםמלךוימתההםהרביםבימיםו

ים'אלויראנאקתםאתים'אלוישמע'וגומצריםמלךוימתההם'הרביבימיד

אלהיםוירא'וגונאקתםאתאלהיםוישמע'וגוהרביםבימיםט

אלקיםוירא'וגונאקתםאתאלקיםוישמע'וגומצריםמלךוימתההםהרביםבימיםמ

אלהיםוירא'וכואלהיםוישמע'וכומצריםמלךוימתההםבימיםא

'אלהיויראנאקתםאת'אלהיוישמע'מצרימלך'וימההםהרביםבימיםר

אלדברו'שנומידיממניאלאאותותבעלאדברלווכשיהיהישראלבניאתו

אלדברו'שנומידיממניאלאאותותבעלאדברלווכשיהיהישראלבניאתד

'שנאממניאלאתבעלאדברלווכשהיהישראלבניאתט

שנאמרממניאלאאותותבעלאדברלווכשהיהישראלבניאתמ

אלדברו'שנומידיממניאלאתבעלא]דברלווכשהיה'וכוא

י"באתר
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הקריבופרעה'שנידו[מ](ב)אלאתבעתילאדברליכשיהיהישראלעדתכלו

הקריבופרעהשנאמרמידואלאתבעתילאדברליכשהיהלאמרישראלעדתכלד

ט

מ

הקריבופרעה'שנמידואלאתבעתילאדברליכשהיה'ישבניעדתכלא

ר

'שנממניאלאתבעלאדברלווכשהיה[י'יאלישראלבניויצעקו]ו

אלדבר'שנממניאלאתבעלאדברלווכשהיה'וגוישראלבניוישאוד

אלדברט

אלדברייאלישראלבניויצעקומ

אלדבר]'שנאממנואלאתבעלא[דברלווכשהיהא

ר

אל דבר דבר לו כשהיה יי אל ישראל בני ויזעקו ש

אלאתבעתילאצרהליהיתה[ש]()וכתרומהליויקחוו

אלאתבעתילאצרהליוכשהיתהתרומהליויקחוישראלבניד

אלאתבעתילאצרהליוכשהיהתרומהליויקחוישראלבניט

אלאתבעתילאצרהליוכשהיהתרומהליויקחוישראלבנימ

אלאתבעתילאצרהליכשהיהתרומהליויקחו['ישבניא

אלאתבעתילאצרהליכשהיהתרומהליויקהור

ישראל בני את צו ישראל בני ש

וילחץלוברזלרכבמאותתשעכיי'ייאלויצעקו'שנממנוו

לחץוהואלוברזלרכבמאותתשעכיייאלישראלבניויצעקוממנוד

לחץוהוא'וגוברזלרכבמאותתשעכיי'יאלישראלבניויצעקו'שנאממנוט

לחץוהואלוברזלרכבמאותתשעכיייאלישראלבניויצעקושנאמרממנומ

וילחץברזלרכבמאותתשעכיייאלישראלבניויצעקו'שנאמידוא

ולחץלוברזלרכבמאותתשעכיייאלי"בויצעקו'שנמידור

דברלוכשהיהובגידופיןבחירופיןבחזקהמהובחזקהישראלאתו

דברלוכשהיהוגידופיןבחירופיןבחזקהמהו'וגובחזקהישראלבניאתד

דברלוכשהיהוגדופיןבחירופיןבחזקהמהובחזקהישראלאתט

דברלוכשהיהבגידופיןבחרו ביןבחזקהמהובחזקהישראלבנימ

דברלווכשהיהובגדופיןבחרופיןיצחקר"אבחזקהמהובחזקהישראלאתא

דברלווכשהיהובגדופיןבהירופין'אמיצחק'רבחזקהמהובהזקאישראלאתר
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יוחנן'רבשושניםָהרָֹעהמקדשליועשו'שנממניאלאתבעלאו

יוחנן'רבשושניםהרועהמקדשליועשושנאמרממניאלאתבעלאד

יוחנן'רבשושניםהרעהמקדשליועשו'שנאממניאלאתבעלאט

יוחנןרביבשושניםהרועהמקדשליועשושנאמרממניאלאתובעאינומ

יוחנן'רבששניםהרועהבתוכםושכנתימקדשליועשו'שנאממניאלאתבעלאא

יוחנן'רבשושניםהרועהבתוכםושכנתימקדשליועשו'שנממניאלאתבעלאר

ליה'אמיתיהרה[ק]()למבחנינא'רסלקופלגשנין'גמורייה [בצמר](...ש)השמועבדאיתייסרו

ליה'אמיתיהלמבקרהחנינא'רסלקופלגשנים'גבצמר מורייהחששועבדאתייסרד

ל"אלמבקריהחנינא'רסליקופלגשניםשלשבצמרתאוחששאתייסרט

ליהאמרלמבקריהחנינארביסליקופלגשניםשלשבצמר מורייההששועבראתייסרמ

ליהאמריתיקלמבקראחנינא'רסלקופלגשניןשלשבצמרוריחששועבדאתייסרא

ל"איתיהלמבקראחנינא'רסלקופלגשנין'גבצמרנדיאהששועבראתיסרר

כן'אומתהוילאליה'אמממשאוייותרעלאיאיתליה'אמעלךאיתמהו

כן'אמתהוילאליה'אמממשאוייותרעלאיאיתליה'אמעלךאיתמהד

כן'אומתהוילאל"אממשאוייתרעליאיתל"אעלךאיתמאיט

כןאומרתהויאלליהאמרממשאוייותרעליאיתליהאמרעלךאיתמהמ

כןאמרתהוילאל"אממשאוייותרעלאיאיתליהאמרעלךאיתומהא

כן'אמתהוילאל"אממשואייותרעלאיאיתל"אעלךאיתומהר

האלברוך'אמהוהעלויקשיצעראהוה[ד]()כהנאמןהאל'אומהויאלאו

האל'אמהוהעלויקשיצעראהוהכדהנאמןהאל'אומהויאלאד

האל'אמהוהעלויקשיצעראהוהכדהנאמןהאל'אומהויאלאט

האלאומרהוהעלויקשיצעראהוהכדהנאמןהאלכןאומרהויאלאמ

הוהכדהנאמןהאלברוךאומרהויאלאא

האלברוך'אמהוהעילויהקשיצערההוהכדהאל'אמאהויאלאר

'אמחנינא'רסלקהוהמצרכויותרצעראעלוימקשיוכדהוההנאמןו

אמרחנינא'רסלקהוהמצרכויותרצעראעלוימקשההוהוכדהנאמןד

'אמחנינא'רסליקהוהמצרכויתיראתיהוהוכדהנאמןט

אמרחנינארביסליקהוהמצרכויותרצערעלויההוהוכדהנאמןמ

אמרוהוהחנינא'רעליהסליקהוהמדאייותרצעראעליהמקשיא

'ואמחנינא'רעליהסליקהוהמדייותרצעראעליהמקשיהוהוכד'הנאמר
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לבקריהיוחנן'רסלקחנינא'ראתששיומיןלבתרנפשנסבוהוהמלהעלויו

למבקריהיוחנן'רסלקחנינא'ראתששיומיןלבתרנפשנסבוהוהמלהעלויד

למבקריהחנינא'רוסליקחנינא'ראיששליהיומיןלבתרנפשיהנסבוהוהמלתאעלויט

למבקריהיוחנןרביסליקחנינאבי'רליהאיששיומיןלבתרנפשיהנסיבוהוהמילתאעלוימ

למבקראיוחנן'רסלקחנינא'ראיתששיומיןלבתרנפשנקיטוהוהמילתאעליהא

למבקראיוחנן'רסלקחנינארביאיתששיומיןלבתרנפשנקטוהוהמילתאעליהר

שכרןומההיסוריןהןקשיןמהליה'אמעלךאיתמהליה'אמו

שכרןומההייסוריןהןקשיןמהליה'אמעלךאיתמהליהאמרד

שכרןמההייסוריןהםקשיןמהל"אעלךאיתמהל"אט

שכרםוכמההייסוריןקשיםכמהליהאמרעלךאיתמהאומרמ

שכרןל"אסורין[היי](הא)קשיןכמהליהאמרעלךאיתומהליהאמריתיהא

שכרןל"א'הייסוריקשיןכמהל"אעלךאיתומהל"איתיהר

'אומאתליתלמהליה'אמלאגריהוןולאלהוןבעיאנאלאליה'אממרובהו

'אמאתליתלמהליה'אמלאגרהוןולאלהוןבעיאנאלאליה'אממרובהד

אמראתליתלמהל"אלאגריהוןולאלהוןבעילאאנאל"אמרבהט

אמראתהליתלמהליהאמרלאגריהוןולאלהוןבעיאנאלאליהאמרמרובהמ

אמראתליתלמהליהאמרולאגריהוןלהוןבעיאנאלאל"אמרובהא

'אמאתליתאמאיל"אולאגריהוןלהוןבעיאנאליתל"אמרובהר

ערבהוינאמלברהוינאכדליה'אמנפשנסיבואת?ו?עלאמרתדהויתמילתאההיאו

ערבהוינאמלברהוינאכדליה'אמנפשואיתנסיבעלי'אמדהוויתמילתאההיאד

ערבהוינאמלברהוינאכדל"אנפשואיתנסיבעליאמרדהות'מילתההיאט

ערבהוינאמלברהוינאכדליהאמרנפשואתנסיבעליאמרדהותמילתאההיאמ

ערבהוינאמלברהוינאכדל"אנפשנסיבואתעליאמרדהויתמילתאההיאא

ערבהוינאמלברהוינאכדליה'אמנפשואתנסיבעלאי'אמדהויתמילתאההיאר

שלשרביטואיןבשושניםהרעה'כתדיערבוניאוחרניןבעיאנאליתמלגיודאנאוכדוןלאוחרניןו

שלשרביטואיןבשושניםהרועה'כתדיערבוניאחורניןבעיאנאליתמלגיודאנאוכדון'לאוחרניד

שלשרביטואיןבשושניםהרעה'כתידערבוניאחרניןבעיאנאמלגודאנאוכדוןלאחרניןט

שלשרביטואיןבשושניםהרועהכתיבדערבוניאחרניןבעיאנאליתמלגודאנאוכדיןלאחרניןמ

שלשרביטואיןבששניםהרועה'כתדיערבוניאוחרניןבעיאנאמלגודאנאוכדוןלאוחרניןא

שלשרביטואיןבשושניםהרועה'כתידיערבוניאוחרניןבעיאנאליתמלגאודאנאוכדוןלאוחריןר

של שרביטו אין בשושנים הרועה ש
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לבעללעזרר"אמכשושניםרךשלבםאדםבבניאלאובאממשמשה"הקבו

לבעלאלעזר'ר'אמכשושניםרךשלבםאדםבבניאלאובאממשמשה"הקבד

לבעלאלעזרר"אכשושניםרךשלבםאדםבבניאלאובאממשמשה"הבט

לבעלאלעזררביאמרכשושניםרךשלבםאדםבבניאלאובאממשמשהואברוךהקדושמ

לבעלאלעזרר"אכששניםרךשלבםאדםבבניאלאובאמשמשה"הקבא

לבעלאליעזר'ר'אמ'כשושנירךשלבהאדםבבניאלאובאמשמשה"הקבר

לבעל אלעזר ר "אכשושנים רך שלבם אדם בבני אלא ובא משמש ה "הבש

מהןזואיעלרעכחהואחתיפהכחהאחתפרותשתילושהיוהביתו

מהןזואיעלרעכחהואחתיפהכחהאחתפרותשתילושהיוהביתד

מהןזואיעלרעהכחהואחתיפהכחהאחתפרותשתילושהיוהביתט

מהםזהאיעלרעהכוחהואחתיפהה[ח](?כ?)כואחתפרותשתילושהיוהביתמ

מהןזהאיעלרעהכחהואחתיפהכחהאחתפרותשתילושהיוהביתא

מהןזואיעלרעהכחהואחתיפהכחאחה'פירובלושהיההביתר

מי על פרות שתי לו שיש הבית ש

אתמנסהה"הקבאיןכךיפהשכחהאותהעללאמטריחהואו

אתמנסהה"הקבאיןכךיפהשכחהאותהעללאמטרחהואד

אתמנסהה"הבאיןכךיפהשכחהאותהעללאמטריחהואט

(הְֹֹצדֹיֹקֹיֹם)אתמנסההואברוךהקדושאיןכךיפהשכחהאותהעללאמטריחהואמ

אתמנסהה"הקבאיןכךיפהשכחהזועללאמטריחהואא

אתמנסהאיןה"הקבכךיפהשכחהזועללאמטריחהואר

מטריח ה "הבאין כך יפה שטורחת אותה על מטריח הוא ש

מנסההואומינגרשכיםוהרשעים'דכתלעמוד'יכולישאינןלמההרשעיםו

מנסההואומינגרשכיםוהרשעים'דכתלעמודיכוליןשאינןלמההרשעיםד

אתומנסהלעמודיכוליןשאינןהרשעיםט

אתמנסהשהואומנין'וגונגרשכיםוהרשעיםכדכתיבלעמודיכוליםשאינםלמההרשעיםמ

אתמנסהמיואתנגרשכיםוהרשעים'שנאלעמודיכוליןשאינםהרשעיםא

אתמנסהמיואתנגרשכים'והרשעי'שנלעמודיכוליןשאינןהרשעיםר

אלא ש

'וכתאברהםאתנסהוהאלהיםהאלההדבריםאחרויהייבחןצדיקי'יי'שנהצדיקיםו

'וכתיאברהםאתנסהים'והאלהאלההדבריםאחרויהייבחןצדיקיי'שנהצדיקיםד

יבחןצדיקי'י'שנא'הצדיקיט

יבחןצדיקיישנאמרהצדיקיםמ

יבחןצדיקיי'שנאהצדיקיםא

'וכתי'אברהאתנסהוהאלהיםהאלה'הדבריאחרויהי'וכתייבחן'צדייי'שנהצדיקר

יבחן צדיק יי שנאמר הצדיקים ש
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'בריוסיר"אמיוסףאלעיניהאתאדניואשתותשאהאלההדבריםאחרויהיו

'בריוסיר"איוסףאלעיניהאתאדוניואשתותשאהאלההדבריםאחרויהיד

ט

בריוסירביאמריוסףאלעיניהאדוניואשתותשאהאלההדבריםאחריויהימ

א

בריוסיר"איוסףאלעיניהאתאדוניואשתותשאהאלה'הדבריאחריויהיר

כליפהוכשפשתנופוקעתשהיאלמהביותרעליומקישאינוקשהכשפישתנוזהפישתניחנינאו

כליפהוכשפשתנופוקעתשהיאלמהביותרעלימקישאינוקשהכשפשתנוזהפושתני'חנינד

ט

ביותרעליומקישאינוקשהכשפשתנוזהפשתניחנינאמ

א

כליפהוכשפשתנופוקעתשהיאלמהביותרעליומקישאינוקשהכשפשתנוהזההפשתניחנינאר

הרשעיםאתמנסהה"הבאיןכךוהולכתמשבחתהיאביותרעליומקיששהואו

לרשעיםמנסהה"הקבאיןכךוהולכתמשבחתהיאעליהמקיששהואד

ט

הרשעיםאתמנסההואברוךהקדושאיןכךוהולכתמשבחתהיאמ

א

'הרשעיאתמנסהה"הקבאיןכךוהולכתמשבחתהיאביותרעליהמקיששהואר

ר"מ?א?יבחןצדיקי'יי'שנהצדיקיםומנסהלעמודיכוליןשאיןו

ר"איבחןצדיק'יי'שנהצדיקיםומנסהלעמודיכוליןשאיןד

ר"אט

רביאמריבחןצדיקיישנאמרהצדיקיםאתומנסהלעמודיכוליםשאינןמ

א

ר"איבחןצדיקיי'שנ'הצדיקיאתמנסהמיואתלעמודיכוליןשאינםלמהר

עליהםשמקיששכיוןלמהמרועעיםבקנקניםבודקאינוכבשנובודקכשהואהזההיוצריוחנןו

עליהםשמקיששכיוןלמהמרועעיםבקנקניםבודקאינוכבשנובודקכשהואהזההיוצריוחנןד

עליהםשמקיששכיוןלמהמרועיםבקנקניםבודקאינובודקכשהואהזההיוצריוחנןט

עליהםשמקיששכיוןלמההרעועיםבקנקניםבודקאינוכבשנובודקכשהואהזההיוצריצחקמ

א

עליהםשמקיששכיוןלמהמרועעיםבקנקניםבודקאינוכבשנואתבודקכשהואהזההיוצריוחנןר
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אינןפעמיםכמהעליהםשמקישפ"שאעיפיםבקנקניםבודקהואובמינשבריןם[ה](א)ו

אינןפעמיםכמהעליהםשמקישפ"שאעיפיםבקנקניםבודקהואובמינשבריןהןד

אינןפעמיםכמהעליהםשמקישפ"שאעיפיםבקנקניםבודקהואובמינשבריןהםט

אינםפעמיםכמהעליהםשמקישפיעלשאףיפיםבקנקניםבודקהואובמינשבריםהםמ

א

אינםפעמיםכמהעליהםשמכישפ"שאעביפיםבודקהואובמי'נשבריהםר

הצדיקיםאתומנסהלרשעיםמנסהה"הקבאיןכךנשבריןו

'שנאהצדיקיםמנסההואומי'הרשעיאתמנסהה"הקבאיןכךנשבריןד

לצדיקיםאלאמנסהה"הבאיןכךנשבריםט

הרשעיםאתמנסההואברוךהקדושאיןכךנשבריםמ

א

כדקיימתאהרשעיםאתמנסהה"הקבאיןכךנשבריםר

ו

יבחןצדיק'הד

ט

מ

א

ר

עד'אמיודן'רברכיה'וריודן'רהיוםשיפוחעדו

עד'אמיודן'רברכיה'וריודן'רהיוםשיפוחעדד

עד'אמיודן'רברכיה'וריודן'רהיוםשיפוחעדט

עדאומריודןרביברכיהורבייודןרביהיוםשיפוחעדמ

עדאמרברכייא'וריודן'רהיוםשיפוחעדא

ר

עד מעט המתינו ה "הבאמר אמר יודן ' רהיום שיפוח עד ש

מצרייםשלבלילןפיחההכנסתיכברלאמלכיותשלבלילןפיחהשאכניסו

מצריםשלבלילןפיחההכנסתיכברלאמלכיותשלבלילןפיחהשאכניסד

מצריםשלבלילןפיחהכנסתיכברלאמלכיותשלבלילןפיחשאכניסט

מצרייםשלבלילןפיחהכנסתיכבראחרדברמלכיותשלבלילןפיחשאכניסמ

מצריםשל[בלילן](בלבן)פיחההכנסתילאמלכיותשל[בלילן](בלבן)פיחהשאכניסא

ר

במצרים הכנסתי כבר לא במלכיות פיח שאכניס ש
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בהןהעברתיכברלאהצלליםונסושניםועשרמאתיםועשיתיםשנהמאותארבעשהיוו

בהןהעברתיכברלאהצלליםונסושנהועשרמאתיםועשיתיםשנהמאותארבעשהיוד

העברתיכברלאהצלליםונסושנהי"רוהיושנה'תשהיוט

בהםהעברתיכברלאהצלליםונסושניםועשרמאתיםועשיתיםשנהמאותארבעשהיומ

בכםשעבדתיכברלאהצלליםונסוועשרמאתיםאותםועשיתישנהמאותארבעשהיוא

ר

הצללים ונסו חציין ומחלתי שהיתה ש

הגויאתוגםהגוי'אמחלבו'רולבניםטיטשלצלקשיםצלליםשניו

הגויאתוגםהגויאמרחלבו'רולבניםטיטצלקשיםצלליםשניד

הגויאתוגםהגוי'אמחלבו'רולבניםטיטשלקשיםללים?צ?שניט

הגויאתוגםהגויאומרחלבורביוטיטלבניםשלקשיםצלליםשנימ

אשרהגויאתוגםהגויאמרחלבו'רולבניםטיטשלקשיםצלליםשניא

ר

ולבנים דטיט ש

לאבארץוענויועבדותגירות'אמיודן'רמלכיותוארבעמצריםו

לאבארץועינויועבדותגירותאמריודן'רמלכיותוארבעמצריםד

לאבארץועינויועבדותגירות'אמיודן'רמלכיות'ודמצריםט

לאבארץועינויועבדותגירותאומריודןרבימלכיותוארבעמצריםמ

לאבארץועינויעבדותגירותאמריודן'רמלכיותוארבעהמצריםאלואנכידןיעבודוא

ר

הדיןממדתלכםנהפךשאניסוףלצבידודילךדמהסבן?ה?שלבאיספטלייהאפלולהםו

הדיןממדתלכםנהפךשאניסוףלצבידודילךדמהסבשלהןבאיספטלייה'אפילהםד

הדיןממדתלכםנהפךשאניסוףלצבידודילךדמהסובשלהםבא סבל בטיט'אפילהםט

הדיןממדתלכםנהפךשאניסוףלצבידודילךדמהסובשלהםבא סבל טיטאפילולהםמ

הדיןממדתלהםנהפךשאניסוףלצבידודילךדמהסובשלהםבאיספטליא'אפילהםא

ר

הדין מדת מסבב ה "שהבדודי לך דמה סוב ש

חנינה'בריוסי'רהאיליםלעפראוהאילוכדםהצביכדםבגאולתכםוממהררחמיםלמדתו

חנינא'בריוסי'רהאיליםלעפראוהאילוכדםהצביכדםבגאולתכםוממהררחמיםלמדתד

הונא'רהאייליםלעופראווכאילכצביגאולתכםוממהררחמיםלמדתט

חנינאבריוסירביהאיליםלעופראוהאילוכרםהצביכרםגאלתכםוממהרהרחמיםלמדתמ

האיליםולעפרהאילוכדםהצביכדםבגאולתכםוממהררחמיםלמדתא

ר

וכאיל כצבי הגאולה וממהר רחמים למדת ש
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הבתריםביןאביכםאברהםעםשהתניתיהתנאיןבזכותבתרהריעלדאיילתאלעוזליהון'אמו

הבתריםביןאביכםאברהםעםשהתניתיהתנאיםבזכותבתרהריעלדאיילתאלעוזליהון'אמד

'הבתריביןלאברהםשהתניתיהתנאיםבזכותבתרהריעלדיילתאלעזליהון'אומט

הבתריםביןאברהםעםשהתניתיהתנאיםבזכותבתרהריעלדאילתאלעוזיליהוןאומרמ

הבתריםביןאברהםעם(ם)שהתניתיהתנאיםאותןבזכותבתרהריעלדאילתאלעזליהוןא

ר

שארתיחעד'אמברכיה'רלאמרבריתאברםאתי'ייכרתההואביום'שנו

שארתיחעד'אמברכיה'רלאמרבריתאברםאתייכרתההואביום'שנאמד

שארתיחעד'אומברכיה'ראברםאתבריתי'יכרתההואביום'שנאט

שירתיחעדאומרברכיהרביאברהםאתייכרתההואביוםשנאמרמ

שארתיחעדאמרברכיא'רא

ר

ואנחהיגוןצלליאלוהצלליםונסוומהואשעליו?ת?לפחעליךאפיחעברתיבאשהיוםו

ואנחהיגוןצלליאלוהצלליםונסוומהואשעליולפחתעליךאפיחעברתיבאשהיוםד

ואנחהיגוןצלליאלוהצלליםונסוומהואשעליולפחותעליךאפיחעברתיבאשהיוםט

ואנחהיגוןצלליאלאהצלליםונסוומהואשעליולפחתעליךאפוחעברתיבאשהיוםמ

ואנחהיגוןצלליאלוהצלליםונסובאשעליולפחתעליךארתיחעברתיבאשהיוםא

ר

גאלתכםוממהררחמיםלמדתהדיןממדתלכםנהפךשאניסוףלצבידודילךדמהסבו

גאולתכםוממהר'רחמילמדתהדיןממדתלכםנהפךשאניסוףדודילךדמהסבד

גאולתכםוממהררחמיםלמדתהדיןממדתלכםנהפךשאניסוףלצבידודילךדמהסובט

גאלתכםוממהררחמיםלמדתהדיןממדתלכםנהפךשאניסוףלךדמהסובמ

אכזריותממדתלהםנהפךשאניסוףלצבידודילךדמהסובא

ר

'אמיודן'רבתרהריעלדאיילתאלעוזליהוןהאייליםלעופראוואילצביכדםו

'אמיודן'רבתרהריעלדאיילתאלעוזליהוןהאיליםלעופראוואילצביכדםד

'אמיודן'רבתרהריעלדאנילתאלעוזליהוןהאיליםלעופראוואילצביכדםט

אומריודןרביבתרהריעלדאילתאלעוזיליהוןהאיליםלעופראוואילצביכדםמ

אמריודן'רבתרהריעלדאיילתאלעאליהוןהאיליםלעופראוהאילוכדםהצביכדםא

ר
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כולהבתרמלכותאתיסבכדחיתאברלויר"אמיהון?ד?אבתרהמלכיותשיטלוכדיו

סולהבתרמלכותאתסבכדחיתאברלויר"אאריהוןבתרהמלכיותשיטלוכדיד

כלהבתרמלכותאתיסבכדכדחיותאלויר"אאריהוןבתרהמלכיותשיטלוכדיט

כלאבתרמלכותאתיסובכדחיותאברלוירביאמרארי חוןבתרהמלכיותשיטלוכדימ

כולאבתרמלכותאתיסבכדחייאתאברלוי'ראמרבתראריהוןהמלכיותשיטלוכדיא

ר

בבית תרשעשומהאלאעליהםליאיןאפלוה"הקב'אמברכיהר"אמו

בבית תרשעשומהאלאעליהםליאין'אפיה"הקבאמרברכיהר"אד

בביתרשעשומהאלאעליהםליאין'אפיה"הב'אמברכיהר"אט

בביתרשעשומהאלאעליהםליאיןאפילוהואברוךהקדושאמרברכיארביאמרמ

בביתרשעשומהאלאעליהםליאין'אפיה"הבאמרברכייאר"אא

ר

שמניםבבית תרהרגקיסראדרינוסקוליוחנןר"אמבבית תרעשוומהלהןימתחדיניו

בבית תרהרגקיסראדרינוסיוחנןר"אבבית תרעשוומהלהםימתחדיניד

שמוניםבביתרהרגקיסרס[נו]אדרייקוליוחנןר"אבביתרעשוומהלידייט

שמניםבביתרהרגקיסראדריינוסקוליוחנןרביאמרבביתרעשוומהמ

שמניםבביתרהרגקיסראדריינוסקולבביתרעשוומהלהםימתחדיניא

ר

אדםבניאלףרבואו

אדםבניאלףריבואד

אדםבניאלףרבואט

אדםבניאלףרבואמ

אדםבנירבואא

ר
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