
1 (פתיחה א)א :א רות רבה

רותהגדתץ"ריבמ

{רותמדרש}{'השופטישפטבימידויהיאגדתא}דרותאגדתאי ברצלוני"ר

רותמדרשפרמה

דשמיאבסייעתארותמדרשאתחילאוקספורד

רותמגלתמדרשקושטא' דפ

*'קמברידג

{אסתרלת(י)מג}{רותאגדת}רותמדרששמעוני' יל

{אסתרמדרש}רותמדרשת"ת' יל

רותמדרשמכירי' יל

רותמדרשששון

{הגלוימדרש}רותמדרשא סבע"ר

רות:חזיתמדרשי הפניני"ר

רותקרלין

**אגניזה

.16' עמ, ז:ראה פרשה ח, נמצא קולופון למדרש רות, (א" ע140)רק בסיומו של מדרש פטירת משה שבסוף כתב היד . חסרה כותרת בתחילתו ובסופו של מדרש רות רבה' י קמברידג"בכ  *

.בפתח השורה הראשונה של המדרש, נכתבה בכתיבה תמה ובתוספת ארבע נקודות עיליות, המציינת את הפרשה, אות זו  **

ואדברהעמישמעהואמרפתחיוחנן'רהשופטיםשפוטבימיויהיאוקספורד

ואדברהעמישמעה'ואמפתחיוחנן'רהשופטיםשפוטבימיויהיקושטא' דפ

בךואעידהעמישמעהפתחיוחנן'ר'קמברידג

(בךואעידהישראל)ואדברהעמישמעהפתחיוחנן'רמכירי' יל

אלהיםבךואעידהשראל[י]ואדברהעמישמע'אמיוחנן'ר'השופטישפטבימיויהיי ברצלוני"ר

אלהיםבךואעידה'ישרואדברהשמעהפתחיוחנן'רפרמה

ואדברהעמישמעהפתח□□יוִחרביגניזה

בשומעאלאמעידיןאיןיוחנןר"אאוקספורד

בשומעאלאמעידיןאיןיוחנןר"אקושטא' דפ

<.....>(ם)לשאלא'מעידיאין'ר'אמ'קמברידג

שנאמר){בשומע}לשומעאלאמעידיןאיןיוחנןר"אמכירי' יל

'שנאכשומעאלאבעי דיןאיןיוחנן'ר'אמ'וגואנכיאלהיךי ברצלוני"ר

כשומעאלאמעידיןאיןיוחנןר"אאנכיאלהיךפרמה

אמרדאתמאהיךבִשומעאילא..................אמגניזה
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קרוייןהיולשעבראמרסימון'בריודן'ראוקספורד

קרוייןהיולשעבראמרסימון'בריודן'רקושטא' דפ

נקראיןהייתםלשעברלישראלה"הקב'אמסימון'בריהודה'ר'ואמ'קמברידג

נקראיןהייתםלשעבר(לישראלה"הקב'אמ)סימוןבריהודה'ראמר(ואעידה'שמעמכירי' יל

נקראיןהייתםלשעברסימון'בריהודה'ר'אמ'וגוואדברהעמי'שמעי ברצלוני"ר

נקראיםהייתםלשעברסימון'בריהודה'רפרמה

..................לישראה"הקבאמרסימוןבירבייהודה............   ...........שמעהגניזה

מכאןוסבתכאורעמה(ולענא)סבתאהאומותכלכשארישראל(כש)אוקספורד

מכאןוסבתכאורעמאסבתאהאומותכלכשארישראלקושטא' דפ

עכשווסבתכאורעמאסבתא<........>העולםאומותכשארישראל'קמברידג

{מכאן}ועכשו{וסבתכא}ורעמאסבתאהעולםאומות(כל)כשארישראלמכירי' יל

מיכאןוסבתכאורעמאסבתאכגוןבשמותןשנקראיןהעולםאומותכלכשארישראלי ברצלוני"ר

מיכאןוסבתכאורעמהסבתאכגוןאומותכלכשארשמותפרמה

.....וִסבתכִאורעמאסבתהכגיןמת.אכל........גניזה

זכיתםמאיןואדברהעמישמעהעמיאלאנקראיןאיןואילךאוקספורד

זכיתםמאיןואדברהעמישמעהעמיאלאנקראיןאיןואילךקושטא' דפ

זכיתםמהיכןואדברהעמישמעה'שנעמיםאלא'נקראיאתםאי'קמברידג

זכיתםמהיכןואדברהעמישמעה'שנעמיאלאנקראיםאתםאין(ואילך)מכירי' יל

זכיתםמהיכןעמישמעה'שנאעמיאלאנקראיםאתםאיןואילךי ברצלוני"ר

זכיתםומיהכןואדברהעמישמעהעמיאלאנקראיםאתםאיןואילךפרמה

......................שמאמראת□מאהיךעמואילא.................גניזה

אתםמהיכןואדברהעמישמעהא סבע"ר
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דבראשרכלואמרתםבסינילפנישדברתםממהמואדברהעמישתקראואוקספורד

דבראשרכלואמרתםבסינילפנישדברתםממהמואדברהעמישתקראוקושטא' דפ

דבראשרכלבסינילפנישדברתםממהואדברהמהומואדברהעמילקרות'קמברידג

בסינילפנישדברתםממהואדברהמןעמיקרות(י)למכירי' יל

דבראשרכל'ואמבסינישעמדתםמשעהואדברהמןעמילהקרותי ברצלוני"ר

דבראשרכלואמרתםסיניבהרלפניישדברתםממהואדברהמןעמילקרותפרמה

..........................שעמדתםמשעהואדברהמועמי.......גניזה

דבראשרכלשאמרתםמשעהואדברהמןעמינקראיםא סבע"ר

הזהבעולםעמישמעהלבאלעתידואדברהלשעברעמישמעהיוחנןר"אונשמענעשהי"יאוקספורד

הזהבעולםעמישמעהלבאלעתידואדברהלשעברעמישמעהיוחנןר"אונשמענעשהי"יקושטא' דפ

הזהבעולםשמעהלבאלעתידואדברהלשעברעמישמעהיוחנן'ר' אמונשמענעשהי"י'קמברידג

הזהבעולםעמישמעהלבאלעתידואדברהלשעברעמישמעהיוחנן'אמר רונשמענעשהמכירי' יל

הזהלעולםשמעהלבואלעתידואדברהלשעברעמישמעהיוחנן'ר' אמונשמענעשהי"יי ברצלוני"ר

הזהבעולםעמישמעהלבאלעתידואדברהלשעברעמישמעהיוחנןר"אונשמענעשהי"יפרמה

לבואלעתיד.......................אמר רביונשמענעשהה-ו-ה-יגניזה

עמישמעה'כו'י'יא סבע"ר

שרילפניפהפתחוןשיהאכדיהבאבעולםואדברהאוקספורד

שרילפניפהפתחוןשיהאכדיהבאבעולםואדברהקושטא' דפ

שריכשבאיןלבאלעתידבשבילכם(בגוים)סניגוריאשיהאכדיהבאלעולםואדברה'קמברידג

כשבאיןלבאלעתידבשבילכםסניגוריאלישיהאכדיהבאלעולםואדברהמכירי' יל

שרילפניפהפתחוןלישיהאכדיהבאלעולםואדברהי ברצלוני"ר

שרילפניפהפתחוןלישתהיוכדיהבאלעולםואדברהפרמה

................לישלאכדיגניזה

שרינגדפהפתחוןלישיהיהכדיואדברהא סבע"ר
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לקטרגעתידיםהעולםאומותשריהעולםאומותאוקספורד

לקטרגעתידיןהעולםאומותשריהעולםאומותקושטא' דפ

'ואומישראלאתומקטרגיןהעולםאומות'קמברידג

'ואומישראל(לפני){את}מקטרגיםושריהםהעולםאומותמכירי' יל

ישראלעללקטרגעתידיןשהןהעולםאומותי ברצלוני"ר

לקטרגעתידיןהעולםאומותששריהעולםאומותפרמה

..לקטהעולםאומוִתכל.................גניזה

העולםאומותא סבע"ר

ז"עעובדיןאלוהעולמיםרבוןולומרלפניאוקספורד

ז"עעובדיןאלוהעולמיםרבוןולומרלפניקושטא' דפ

ז"עעבדואלוהעולםרבוןלפני'קמברידג

(הם)ז   "עעובדיאלו(ים)עולמ(ה){רבונו של}רבוןה"הקבלפנימכירי' יל

ר"ב ז"עעבדואלוהעולמיםרבוןלפניו'ולומה"הבלפניי ברצלוני"ר

ז"עעובדיאילושל  עולםרבונו'ואומלפנייפרמה

...עובדי.ל.שלעולם.......... ..... ........  ....... ....גניזה

'ז'עעובדיאלואלו  מאלונשתנומה'שאומריא סבע"ר

שפכוואלודמיםשפכואלועריותגלויואלועריותגלויאלוז"עעובדיןואלואוקספורד

שפכוואלודמיםשפכואלועריותגלוואלועריותגלואלוז"עעובדיןואלוקושטא' דפ

שפכוואלודמיםשפכואלועריותגילויואלועריותגילויאלוז"עעבדוואלו'קמברידג

שופכיואלודמיםשופכיאלועריותמגליואלועריותמגליאלוהםז"עעובדיאלו(ו)מכירי' יל

שפכוואלודמיםשפיכותאלוגילויואלועריותגלויאלועבדוואלוי ברצלוני"ר

שופכיואילודמיםשופכיאילועריותמגליואילועריותמגליאילוז"עעובדיואילופרמה

.................שִאלועריות.מגל............................גניזה

'וכוא סבע"ר
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יורדיןואלולגיהנםיורדיןאלודמיםאוקספורד

יורדיןואלו'ה'לגיורדיןאלודמיםקושטא' דפ

יורדיןאינןואלולגיהנםיורדיןאלומהמפני(מה)דמים'קמברידג

יורדין{אין}אינןואלולגיהנםיורדיןאלומהמפני(הם)דמיםמכירי' יל

יורדיםאינםואלולגיהנםירדואלוי ברצלוני"ר

יורדיןואילולגהינםיורדיןשאילומאילואילונשתנומהדמיםפרמה

..יורִדאינןלו...מד......................גניזה

היאהדאמשתתקישראלשלסנגרוןשעהאותהלגיהנםאוקספורד

היאהדאמשתתקישראלשלסניגרוןשעהאותה□'ה'לגקושטא' דפ

ד"ההמשתתקישראלשלסניגורן(סינו)שעהבאותה'קמברידג

ד"הה(משתתק)ישראלשלסניגורןמשתתקשעהבאותהלגיהנםמכירי' יל

היאהדאמשתתקשלישראלסיניגורשעהבאותהלגיהנםי ברצלוני"ר

ד"ההמשתתק'ישרשלסניגורןמיכאלשעהבאותהפרמה

............................גניזה

נשתתקשמיכאלי"ואעפא סבע"ר

מיכאליעמודההיאבעתאוקספורד

מיכאליעמדההיאבעת'דתיקושטא' דפ

הגדולהשרמיכאליעמודההיאובעת'קמברידג

(עמךעלהעומד )הגדולהשרמיכאליעמדההיאובעתמכירי' יל

הגדולהשרמיכאליעמדההיאבעת'דכתיי ברצלוני"ר

עמךבניעלהעומדשרמיכאליעמדההיאבעתפרמה

.......יעמההיאבִעִת.....גניזה

א סבע"ר

'וגמיכאליעמדההיאובעתש מסנות"ר

עמךימלטההיאבעתההיאהעתעדגוימהיותנהייתהלאאשרצרהעתוהיתהפרמה

הזהבספרכתובהנמצאכל
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חנינאר"אהאלמעלהישובהישוכיאוקספורד

חנינא'ר'אמוהאלמעלהישיבהישוכיקושטא' דפ

משוםאנדרייברחנינא'ר'אמכןלאלמעלהישיבהישוכי'קמברידג

משוםאנדריבןחנינא'ר'אמכןלאלמעלהישיבהישוכימכירי' יל

בשםחנניה'ר'והאמלפניוישיבהישוכייעמדי ברצלוני"ר

בשםאורדגיברחנינא'ר'אמוהאלפניוישיבהישוכיש מסנות"ר

בשםחנינאר"אכןולאלמעלהישיבהישוכיהעומדפרמה

.......אברבי...........................גניזה

'דכתלמעלהישיבהאיןאוקספורד

דכתיבלמעלהישיבהאיןקושטא' דפ

ישרהרגלורגליהם'שנלמעלהישיבהאיןסיטר'ברשמואל'ר'קמברידג

ישרהרגלורגליהם'שנלמעלהישיבהאיןשמואל'רמכירי' יל

ישרהמהוישרהרגלורגליהם'שנאלמעלהישיבהשאיןמניןסיסרטיברשמואל'רי ברצלוני"ר

'שנלמעלהישיבהשאיןשוטרידברשמעון'רפרמה

...........רגל.......................................גניזה

ישרהמהוישרהרגלורגליהם'שנלמעלהישיבהשאיןסוטרברשמואל'רש מסנות"ר

דאתאהדיןקדמייאמןחדעלקרבתאוקספורד

דאתאהדיןקדמיאמןחדעלקרבתקושטא' דפ

אמרתדאתלישנאדיןמהואימיא[ק]קמיא<......>□קרבקפציםלהםאין'קמברידג

אמרדאתלישנאדיןמקרא]קאמייאמןחדעלקרבת'דכתיקפיציןלהםאיןמכירי' יל

קאמיאמןחדעלקרבת'וכתי'קפיצילהםשאיןי ברצלוני"ר

אמרדאת'לישנאהדיןקמיאמןחדאלקריביתפרמה

.......חִד.........................גניזה

קאמייאמןחדעלקרבת'וכתקפיציםלהםשאיןש מסנות"ר
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השמיםצבאוכלוכתלוממעלעומדיםשרפיםדכתיקיימיאקאמיאאוקספורד

השמיםצבאוכלוכתיבליממעל'עומדיסרים'דכתיקיימאקאמיאקושטא' דפ

השמיםצבאוכללוממעלעומדיםשרפיםקימיאקאימיא'קמברידג

השמיםצבאוכל(כנפיםשש)לוממעלעומדיםשרפיםואומר('כתיקיימיא)[קאמייאליהמכירי' יל

השמיםצבאוכל'וכתיממעלעומדיםשרפים'וכתיי ברצלוני"ר

השמיםצבאוכל'וכתלוממעלעומדיםשרפיםליהפרמה

השמיםצבאוכל'וכתלוממעלעומדיםשרפים'וכתש מסנות"ר

יעמדמהויעמדאומרואתהומשמאלומימינועליועומדיאוקספורד

יעמדמהויעמדאומרואתהומשמאלוממינועליועומדיןקושטא' דפ

יעמודומהויעמוד'אומואתומשמאלומימינועומדים'קמברידג

יעמדמהויעמדאומרואתעליועומדיןמכירי' יל

עמידהאיןיעמד'אומואתהעליועומדיםהשמיםצבאוכל'וכתיומשמאלומימינו'עומדיי ברצלוני"ר

יעמדומהויעמד'אוואתומשמאלומימינועומדיםפרמה

עמידהאיןיעמד'אומואתהעליועומדיםש מסנות"ר

עודענוולאעמרוידברולאכיוהוחלתיאמרדאתכמאמשתתקאוקספורד

עודענוולאעמדוידברוכיוהוחלתי'א'ד'כממשתתקקושטא' דפ

עודענולאעמדוביידברולאכיוהוחלתיאמרדאתכמהכמהמשתתק'קמברידג

עודענוולאעמדוידברולאכיוהוחלתידתימאכמהמשתתקמכירי' יל

'עוענוולאעמדתיידברלאכיוהוחלתיאמרדאתכמהשתיקהאלאי ברצלוני"ר

עודענוולאעמדוידברולאכיוהוחלתיא"כדשתיקהאלאש מסנות"ר

עודענוולאעמדוא"כדמשתתקפרמה

01/01/2019
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בניעלסניגוריאמלמדאתהואיןנשתתקתה"הקבלואמראוקספורד

בניעלסניגוריאמלמדאתהואיןנשתתקתה"הקבלואמרקושטא' דפ

בניעלסניגוריאמלמדאתהואינשתתקתהה"הקב'אמשעהבאותה'קמברידג

בניעלסניגוריאמלמדאתהואיןנשתתקתלמיכאלה"הקביאמרשעהבאותהמכירי' יל

סניגוריאמלמדאתהאיןנשתתקתאלמיכאלה"הבאומרשעהבאותהי ברצלוני"ר

עמךבניעלסניגוריאמלמדאתהשאיןששתקתמהוה"הקבל"אפרמה

בנייעלסנגוריאמלמדאתהאיןנשתתקתהלמיכאל'הק'אומשעהבאותהש מסנות"ר

בצדקהמדברשאניחייךאוקספורד

בצדקהמדברשאניחייךקושטא' דפ

מדברלבניומצדיקבצדקהמדברשאניחייך'קמברידג

מדבר'שנלבניומצדיקבצדקהמדברשאניחייךמכירי' יל

מדבר'שנאבניאתומצדיקבצדקהמדבראניי ברצלוני"ר

מדבראנילהושיעורבבצדקהמדבראניפרמה

בצדקהמדבראני'דכתימשיבה"הבא סבע"ר

ומצדיקבצדקהמדבראניש מסנות"ר

זובאיבניאתומושיעאוקספורד

זובאיבניאתומושיעקושטא' דפ

באיזולהושיערבבצדקהמדבראני'שנלבניומושיעבצדקה'קמברידג

זובאילהושיערבבצדקהמדבר'שנלהםומושיעלהושיערבבצדקהמכירי' יל

זובאיבניאתמושיעאנילהושיערבבצדקהי ברצלוני"ר

באיזובניאתומושיעבצדקהפרמה

זובאיא סבע"ר

להושיערבבצדקהמדבראני'שנבניאתש מסנות"ר
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9 (פתיחה א)א :א רות רבה

עולמיאתשעשיתםבצדקהאמריוחנןורצדקהאוקספורד

עולמיאתשעשיתםבצדקה'אמיוחנן'ר□צדקהקושטא' דפ

עולמיעםשעשיתםבצדקה'אמחדיוחנן'וראלעזר'רלהואמריפנחס'רצדקה'קמברידג

עולמיעםשעשיתםבצדקהאמרחדיוחנן'וראלעזר'רלה'ואממנחם'רצדקהמכירי' יל

עולמיעםשעשיתםבצדקה'אמחדיוחנן'וראלעזר'רליהואמריפנחס'רצדקהי ברצלוני"ר

העולםעםשעשיתםבצדקה'אמחדיוחנן'וראלעזר'ורפינחס'רצדקהפרמה

עולמיעםשעשיתםבצדקה'אמחדיוחנן'וראלעזר'רצדקהא סבע"ר

אתמחזירהייתיתורתיאתקבלתםשאלולאתורתיאתשקבלתםעלאוקספורד

אותומחזירהייתיתורתיאתקבלתםלאשאלותורתיאתשקבלתםעלקושטא' דפ

אתמחזירתורתיאתקבלתםלאשאלותורתי<......>*(ה"הקב'אמ)שקבלתם'קמברידג

אתמחזירהייתיתורה(ה)(את)קבלתםלאשאלמלאבסיניהתורהאתשקבלתםמכירי' יל

אתמחזירהייתיתורתיאתקבלתםלאשאלותורתיאתשקבלתםי ברצלוני"ר

אתמחזירהייתיכןלאשאםתורתיאתשקבלתםפרמה

מחזירהייתיתורתיקבלתםשאלו לאתורתישקבלתםא סבע"ר

.אם כי אין עליה סימן כלשהו'', אמ'סביר להניח שהמעתיק ביקש גם למחוק את התיבה . ומסתבר שהן נועדו לסמן כאן מחיקה', ה"הקב'בכתב היד מצינו שלוש נקודות מעל תיבת   *

יושביהוכלארץנמו גויםאחא'רבשםהונאר"דאובהולתהוהעולםאוקספורד

יושביהוכלארץנמוגיםאחא'רבשםהונאר"דאובהולתוהוקושטא' דפ

יושביהוכלארץנמוגים'כתהונא'רבשםשמואל'ר'דאמובוהולתוהוהעולם'קמברידג

יושביהוכלארץנמוגיםכתיבאחא'רבשםהונאר"דאמובהולתהועולמימכירי' יל

יושביהוכלארץנמוגים'דכתימאיאחא'רבשםהונא'ר'דאמובוהולתהוהעולםי ברצלוני"ר

ובהולתוהוהעולםפרמה

יושביהוכלארץנמוגים'דכתיובוהותוהועולםא סבע"ר
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שעמדואלוליוהולךמתמוגגהעולםהיהכבראוקספורד

שעמדואלולאוהולךמתמוגגהעולםהיהכברקושטא' דפ

שעמדואלוסלהעמודיהתכנתיאנכי'קמברידג

עמדו(ש)(שישראל)אלוליסלהעמודיהתכנתיאנכימכירי' יל

שעמדתםכיוןובוהולתהומתמוגגהעולםהיהכברי ברצלוני"ר

אילוליוהולךומתמגמגפרמה

'וכוסיניהרלפני'ישראוקספורד

'וכוסיניהרלפני'ישרקושטא' דפ

העולם>>היה<<כברונשמענעשהי"ידבראשרכלואמרוסיניהרלפני'קמברידג

(2)מתמוגגהיהונשמענעשה(י"ידבראשרכל)ואמרוסיניהרעלמכירי' יל

ונשמענעשהי"ידבראשרכלואמרתםבסיניי ברצלוני"ר

ונשמענעשהי"ידבראשרכלו□שאמפרמה

ונשמענעשה'י'ידבראשרכלשאמרתםכיוןא סבע"ר

אנכיהעולםאתביםסומיאוקספורד

אנכיהעולםאתביסםומיקושטא' דפ

אנכיהעולםאתמואתאנכיהעולםאתביסםמיוהולךמתמוגג'קמברידג

אנכיהעולםתקןמיאנכיהעולם{בסס}(בסם)ביסם מיוהולך(1)העולםמכירי' יל

אנכיהעולםנתבשםשעהבאותהי ברצלוני"ר

אנכיהעולםאתביסםומיפרמה

אנכי'שנאהעולםנתבסםנתבסםא סבע"ר
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11 (פתיחה א)א :א רות רבה

אמרוחדסלהעמודיהתכנתיאנכיבזכותסלהעמודיהתכנתיאוקספורד

אמרוחדסלהעמודיהתכנתיאנכיבזכותעמודיהתכנתיקושטא' דפ

ואחרינאסלהעמודיהתכנתיאנכיבזכות'קמברידג

'אמ{יוחנן'ור}רנא(ו)וחסלהעמודיה(תכנתי)אנכיבזכותמכירי' יל

בזכות'אומואחריםהעולםנתבשםאנכיבזכותסלהעמודיהתכנתיי ברצלוני"ר

וחדסלהעמודיהתכנתיאנכיבזכותסלהעמודיהתיכנתיפרמה

'אמוחד'וכואנכיבשכרסלהעמודיהתכנתיא סבע"ר

אתכםמכלההייתיכןשאלולאתורתיאתשקבלתםעלעצמיכםעםשעשיתםבצדקהאוקספורד

אתכםמכלההייתיכןשאלולאתורתיאתשקבלתםעלעצמיכםעםשעשיתםבצדקהקושטא' דפ

אתכםמכלההייתיכןשאלמלאתורתיאתשקבלתםעצמכםאתשעשיתםבצדקה'קמברידג

אתכםמכלההייתיכןשאלמלאתורתיאתקבלתם(ו)(ש)עצמכםעםשעשיתםבצדקהמכירי' יל

אתכםמכלההייתיתורתיקבלתםשאלו לאתורתישקבלתיעצמכםעםשעשיתםצדקהי ברצלוני"ר

אתכםמכלההייתיקיבלתםלאשאילוהתורהאתשקיבלתםעצמיכםשעשיתםפרמה

'כוהתורהאתשקבלתםעצמיכםעםשעשיתםבצדקהא סבע"ר

אנידייךאמריוחנן'ראניאלהיךאלהיםהעמיםמןאוקספורד

אנידייךאמריוחנן'ראניאלהיךאלהיםהעמיםמןקושטא' דפ

שאנידייךאמררבי יוחנןל"וריוחנן'ראות אמת א

אנאדיינךאמרי"ראות אמת ב

אנאדיינך'אמחדלקישבןשמעון'וריוחנן'ראנכיאלהיךאלהיםהעולםמן'קמברידג

אנאדיינךאמרחדלקישבןשמעון'וריוחנן'ראנכיאלהיךאלהיםהעולםמןמכירי' יל

העולםמןי ברצלוני"ר

אנא[ך](א)דיינ'אמחדלקישורישיוחנן'ראנכיאלהיךאלהיםהעולםמןפרמה

אנאדיינך'אמחדש.ק.....יוח'ר'ִאִנ'אלאלהיםעולִם□ן.ריילנדס

אנכיאלהיךם"אליא סבע"ר
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פטרונאמהפטרונךשאניפ"אעאמרלקישורישפטרונךאוקספורד

פטרונאמהפטרונךשאניפ"אעאמרול"ורזפטרונךקושטא' דפ

'וכואףאמרל"ורפטרונךאות אמת א

אנאפטרונךאות אמת ב

פטרונךמהופטרונךאלא'קמברידג

פטרונךמהפטרונךדאנאג"אעאמרוחד{באפטרונך}אפטרונך{דא} דאנאאלאמכירי' יל

פטרונאמהפטרונךדאנאג"אעאמוחדאנאפטרונךפרמה

...... ִמהפטרונךנא..גבעלאף'אמד......פטדאנאאילאריילנדס

ייחדתיולאעולםבאילכלאנכיאלהיםיאחיבןשמעון'רתאניבדינאמהניאוקספורד

ייחדתיולאעולםבאילכלאנכיאלהים'בי'ש'רתאניבדינאמהניקושטא' דפ

ייחדתישלאאלאעולםבאילכלאניאלוהיוחאיבןשמעון'רתניבדינאמהני'קמברידג

הודעתישלאאלאעולםבאילכל(אני)אלוהיוחאיבןשמעון'רתניבדינך(לך)אהני מכירי' יל

דתיו□ילאאבלעולםבאילכלאניאלהיםיוחאיבןשמעון'רתניי ברצלוני"ר

אמרתיולאעולםבאילכלאניאלהיוחיבןשמעון'רתניבדינאמהניפרמה

חדתי.שלאאלִאהעולםבאיכל......אלהיוחאיבןמעון.'רתניבדינאני.מריילנדס

ייחדתילאאבלעולםבאילכלאנים"אליי"רשבתאניא סבע"ר

אלאהאומותכלאלוהנקראאניאיןישראלעמיעלאלאשמיאוקספורד

אלאהאומותכלאלוהנקראאניאיןישראלעמיעלאלאשמיקושטא' דפ

אלאהעולםאומותאלהינקראאיניישראלעמיעלאלאשמיאת'קמברידג

אלא(העולם)אומות(ה)אלהינקראאיניישראלעמיעלאלאשמימכירי' יל

אלאהאומותאלהינקראאינילכםאלאשמיי ברצלוני"ר

אלהנקראאניבלבד'ישרלעמיאלאשמיפרמה

.ל.העולםאומות..אלנקרא..אי'ישעמיעלא...שמאתריילנדס

אלאהאומותאלהינקראאינילבניאלאשמיא סבע"ר
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אמרבמשהקרייהפתריודן'ראנכיאלהיךאלהיםישראלאלהיאוקספורד

אמרבמשהקרייאפתריודן'ראנכיאלהיךאלהיםישראלאלהיקושטא' דפ

'אמבמשהקראפתחיודן'ראנכיאלהיךאלהיםישראלאלהי'קמברידג

אנכיאלהיךאלהיםהויישראלאלהימכירי' יל

אנכיאלהיךאלהיםישראלאלהיי ברצלוני"ר

'אמבמשהקריאפתריודן'ראנכיאלהיךאלהיםבלבד'לישרפרמה

אמרבמשהקרייהתר.......גניזה

משה.קרייה...יודןבראבה..אנכיאלהיךם..אל'ישי.אלריילנדס

'אמבמשהקראפתריודן'ראנכיאלהיךאלהיםא סבע"ר

לפרעהאלהיםנתתיךראהאלהיםאותךשקראתיפ"אעלמשהה"הבאוקספורד

לפרעהאלהיםאותךשקראתיפ"אעלמשהה"הקבקושטא' דפ

אלהיםאלאלפרעהאלהיםנתתיךראה'דכתאלהיםשנתתיךפ"אעלמשהה"הקב'קמברידג

לפרעהאלהיםנתתיךראה'שנאלהיםשמךשקראתיפ"אעלמשהה"הקבפרמה

אילאה.לפראלהיםנתתיךראה'ִשנאאלוהים.........פיעלאףלמשהה"הקבגניזה

אלהיםנתתיךראה'דכתים"אלישקראתיךי"אעפה"הבא סבע"ר

'בישרקרייהפתריודןבראבא'רגבךעלאניאנכיאלהיםאוקספורד

בישראלקרייהפתריודןבראבא'רגבךעלאניאנכיאלהיםקושטא' דפ

ה"הקב'אמבישראלקראפתחיודן'בראבא'רגבךעלשאנידעאנכיאלהיך'קמברידג

גבךעלשאנידעאנכיאלהיךפרמה

.....אמרבישרִאלקרייהפתריודןבראבהרבי.....................גניזה

ה"הב'אמבישראלקראפתריודןבראבא'רגבךעלאנאהאאנכיאלהיךא סבע"ר
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אתםאלהיםאמרתיאני'שנאאלהיםאתכםשקראתיפ"אעאוקספורד

אתםאלהיםאמרתיאני'שנאאלהיםאתכםשקראתיפ"אעקושטא' דפ

אלהיםאתםאלהיםאמרתיאניאלהיםשקראתיפ"אעלישראל'קמברידג

פרמה

...............אניהיאהדהאלהיםאתכםרתי□וִקאכבודם..........  ..  .......גניזה

כם"אליאתםם"אליאמרתיאני'דכתים"אליאתכםשקראתיי"אעפא סבע"ר

בדייניןקרייהפתרירבנןגביכםעלשאנכידעואנכיאלהיךאוקספורד

בדייניםקרייאפתרירבנןגביכםעלשאנכידעואנכיאלהיךקושטא' דפ

לדייניןה"הב'אמבדייניןקראיפותריןורבנןגביכםעלשאנידעואנכי(ל)אלהיך'קמברידג

ה"הקב'אמבדיינוןקריאפתריןורבניןפרמה

..........................פתריןורבנן(גע)גביכםעלשאני□............גניזה

גביכםשעלאניא סבע"ר

תקלללאאלהיםאלהיםאתכםשקראתיפ"אעאוקספורד

תקלללאאלהיםאתכםשקראתיי"אעפקושטא' דפ

תקלללאאלהיםאלהיםאתכםשקראתיפ"אע'קמברידג

תקלללאאלהים'דכתאלהיםאתכםשקראתיפ"אעפרמה

......................אתכםוִקִראתיאתי□ר□וכבודלכםשחלקתי..  ..  ..גניזה

חלקתיאנילישראלואומרוחוזרגביכםעלשאנידעואוקספורד

חלקתיאנילישראלואומרוחזרגביכםעלשאנידעוקושטא' דפ

שחלקתידעולהםואומרחוזרגביכםעלשאנידעואנכיאלהיךאלהים'קמברידג

לדייניןחלקתיאני'לישר'ואוחוזרגביכםעללמעלהשאנידעואניאלהיכםפרמה

..............ואמרחזרגביכםעלשאנידעוכי..ם   .....גניזה
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שופטיהםאתששפטולדוראויאותם'מבזיוהןאלהיםאותםוקראתילדייניןכבודאוקספורד

שופטיהםאתששפטולדוראויאותםמבזיםוהןאלהיםאותםוקראתי'לדייניכבודקושטא' דפ

שופטיהןאתששפטולדוראויאותןומקלליןאותםמבזיםואתםאלוהותאתכםוקראתילדייניכםכבוד'קמברידג

שופטיהםאתששופטלדודאויאותןמטיןואתםאלהיםלהםוקראתיכבודפרמה

..............לדראויאתםמבזיםואתםִלִהִים................. ....גניזה

השופטיםשפוטבימיויהיאוקספורד

השופטיםשפיטבימיויהיקושטא' דפ

להשפטצריכיןששופטיןלדוראוי'קמברידג

השופטיםשפוטבימיויהיפרמה

............פטיהן□□ששלדוראוים..................גניזה

*טובשם...................גניזה

.2' שו, 39' עמ, ז:ב"פ, השווה להלן  *

אוקספורד

קושטא' דפ

השפטיםשפטבימיויהיצורחיןהתחילוכךשראוכיון'קמברידג

פרמה

שפטים.............גניזה
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תרדמהתפילעצלהאוקספורד

תרדמהתפילעצלהקושטא' דפ

תרעברמיהונפשתרדמהתפולעצלה'קמברידג

עצלהתרעברמיהונפשתדרמהתפילעצלהמכירי' יל

תרעב רמיה ונפש תרדמה תפיל עצלה ה "זשהשופטים שפוט בימי ויהי י הפניני"ר

תרדמהתפול(ירדה)עצלהה"זשפרמה

.................תפילִעצלהגניזה

תרדמהתפילעצלההכתובשאמרזהשמעוני' יל

*תרעברמייהונפשתרדמהתפילעצלהה"זשהשופטיםשפוטבימיויהיקרלין

.י קרלין עיבד את הדרשה ואף תימצתה עד למינימום"שים לב שסופר כ. 27-26' עמ, ההמשך נמצא בסוף הסימן*

ליהושעחסדגמוללעשותישראלשנתעצלוידיעלאוקספורד

ליהושעחסדגמוללעשותישראלשנתעצלוידיעלקושטא' דפ

יהושע..........................שלפיריילנדס

יהושעעםחסדגמילותלעשותישראלשנתעצלו'שכתלפי'קמברידג

יהושעעםחסדיםגמילותלעשותישראלשנתעצלולפיתרדמהתפילמכירי' יל

ובכבודו בהספדו שנתעצלו ליהושע חסד גמילות מלעשות שנתעצלו ידי על י הפניני"ר

יהושעעםחסדגמילותלעשות'ישרשנתעצלוידיעלפרמה

יהשעעםחסדִמִיִלִות....................גניזה

יהושע (ל)(עם)'חסדי'גמילומלעשותישראלשנתעצלוידיעלשמעוני' יל

נחלתבגבולאותוויקברוהיאהדאאוקספורד

נחלתבגמולאותוויקברוהיאהדאקושטא' דפ

נחלתובגבולאותו......'דכ.הדיושביועל..כהעולִםכלאת......'הקביקשריילנדס

נחלתובגבולאותוויקברוד"ההיושביועלכלוהעולםכלאתלהרעישה"הקבבקש'קמברידג

נחלתובגבולאותוויקברוד"ההיושביועלהעולםכלאתלהרעישה"הקבבקשמכירי' יל

אותו ויקברו ' שני הפניני"ר

נחלתובגבולאותוויקברוד"ההפרמה

נחלתִובגבואותורו...................................גניזה

נחלתובגבולאותוויקברוד"ההשמעוני' יל
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ברכייא'ראמרגעשלהרמצפוןאוקספורד

'ברכיר"אגעשלהרמצפוןקושטא' דפ

'ס'בריילנדס

ברכיה'רגעשבהרסרחבתמנת'קמברידג

סימון'ורברכיה'רגעשלהרמצפוןסרחבתמנתמכירי' יל

מצפון אלא באה רעה שאין געש להר מצפון י הפניני"ר

ברכיה'ר'וגופרמה

.............................גניזה

סימון'ורברכיה'ר('וגו)שמעוני' יל

מקוםמצאנוולאהמקראכלעלחזרנואוקספורד

מקוםמצאנוולאהמקראכלעלחזרנוקושטא' דפ

מקוםמצינוולאהמקראותכלעלחזרנו'אמלויבןיהושע'רבשם'קמברידג

מקוםמצאנוולאהמקראכלעלחזרנואמרומכירי' יל

מקוםמצינוולאהמקראכלעלחיזרנו'אמפרמה

.................. כלעל□חִזִרנלוי...............גניזה

מקוםמצינוולא{המקרא}שבמקרא(מקומות)כלעלחזרנול"ריבבשםשמעוני' יל

מעשותישראלשנתגעשולפיגעשהרומהוגעשששמואוקספורד

מעשותישראלשנתגעשולפיגעשהרומהוגעשששמוקושטא' דפ

לעשותישראלנתגעשושלאלפיגעשהרששמו'קמברידג

לעשותישראלנתגעשושלאולפיגעשששמומכירי' יל

מלעשות'ישרשנתגעשואלאגעשהרששמופרמה

□שני□.......................גניזה

שלא עשוישראל{שנתגעשו}שנתמעשואלאגעשהרשמו(ש)שנקראשמעוני' יל
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ליהושעחסדגמילותאוקספורד

ליהושעחסדגמילותקושטא' דפ

ויקברוד"ההיושביועלכלוהעולםכלאתלהרעישה"הקבבקשיהושועעםחסדגמילות'קמברידג

ויקברוד"ההיושביועלהעולםכלאתלהרעישה"הבבקשיהושעעםחסדגמילותמכירי' יל

יהושעעםחסדפרמה

על....................... .... גניזה

ליהושעחסדשמעוני' יל

ישראלארץנתחלקהשעהבאותהאוקספורד

ישראלארץנחלקהשעהבאותהקושטא' דפ

ל......אשנתחלקהלפיריילנדס

ישראלשנתחלקהלפינחלתובגבולאותו'קמברידג

ישראלארץשנתחלקהלפיאותומכירי' יל

ישראל ארץ שנתחלקה לפי ליהושע חסד לא   גמלו ולמה י הפניני"ר

הארץנתחלקהה[נ](ע)שבאותהפרמה

ישראלארץ{חלקה(ת)נ(שכש)}נתחלקה(שעהבאותה)שמעוני' יל

עסוקיןישראלוהיומדאייותרעליהםחביבהחלוקהוהיהאוקספורד

עסוקיןישראלוהיומדאייותרעליהםחביבהחלוקהוהיתהקושטא' דפ

עסוקואחדאחדל....ומדאייתרעליהםחביבהוהיתהריילנדס

עסוקמהןואחדאחדכלוהיהמדאייותרעליהןחביבהוהיתה'קמברידג

עסוקואחדאחדכלוהיהמדאייותרעליהםחביבהוהיתהלישראלמכירי' יל

מתעסקין ישראל והיו מדאי יותר עליהן חביבה והיתה י הפניני"ר

עוסקין'ישרוהיומדאייותרעליהןחביבחילוקהוהיהפרמה

{עוסקין}עסוקיםישראלוהיומדאייותרעליהםחביבהחלוקהוהיהשמעוני' יל
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'לפיבפוצמועוסקוזהבזתיועוסקוזהבכרמועוסקוזהבשדהועוסקזהבמלאכתןאוקספורד

לפרשבפוצמועוסקוזהבזיתיועוסקוזהבכרמועוסקוזהבשדהועוסקזהבמלאכתןקושטא' דפ

*מתנות כהונה

יכך.......בעסוקוזהבכרמוִעִסִוִקוזה......ִעִסִוקזהבמלאכתוריילנדס

לפיכךבפחמועסוקוזהבכרמועסוקוזהבזיתועסוקזהבמלאכתו'קמברידג

'לפיבפחמועסוקוזהבכרמועסוקוזהבזיתועסוקזהבמלאכתומכירי' יל

כרמו במלאכת עוסק וזה בשדהו עוסק זה במלאכתן י הפניני"ר

לפיכךבכרמועוסקוזהבשדהועוסקזהבמלאכתןפרמה

('לפי)(בפחמועוסקוזהבביתועוסקוזה)בכרמועוסקוזהבשדהועוסקזהבמלאכתןשמעוני' יל

.שהביא בעל מתנות כהונה (ספר ישן=)י "בין כוכבית לכוכבית ליתא בס*

ליהושעחסדגמילותמלעשותנתגעשותרעברמיהונפשאוקספורד

ליהושעח"גמעשותנתגעשותרעברמיהונפשקושטא' דפ

*מתנות כהונה

'כתמהשמואלת..וכיוןיהושעעםחסִדלא ִעשוריילנדס

'כתמהשמואלדמיתוכיוןיהושעעםחסדלא עשו'קמברידג

כתיבמהשמואלדמתוכיוןיהושעעםחסדלא עשומכירי' יל

יהושעעםחסדגמילותמלעשות'ישרנתגעשופרמה

(חסדמלעשותונתעצלו)שמעוני' יל

אוקספורד

קושטא' דפ

תמןריילנדס

דנכית'אומלוי בןיהושע'רישראלכלויספדושמואלוימתתמן'קמברידג

דנכתיהלויבןיהושע'ר'וגווספדוישראלכלויקבצומתושמואלתמןמכירי' יל

פרמה

דנכיתומאן*מגן אבות

.(ג:ב:ר א"שהש=)' כמו שהזכירו במדרש רות ובמדרש חזית': ץ דוראן"ושם כותב רשב. ה"ד מ"לאבות פ*
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אוקספורד

קושטא' דפ

כי'הרמתותשובתו<.......>בשנהשנהמדיוהלך'שנלפיליהמדחילחבלאלחויא'קמברידג

הרמתהותשובתו'וכתיבשנהשנהמדיוהלך'שנלפיליהמדחלחבלאחיויאמכירי' יל

פרמה

ליהמדחילחבלאחיויאליהמגן אבות

ותתגעשא"כמדיושביועלכלוהעולםכלאתלהרעישה"הבובקשאוקספורד

ותתגעש'א' ד' כמיושביועלכלוהעולםאתלהרעישה"הקבובקשקושטא' דפ

ביתושם'קמברידג

ותתגעד"ההיושביועלכולוהעולםכללהרגישה"הקבוביקשפרמה

{ותתגעש}ותגעשד"הה(יושביועל)העולםכלאתלהרעישה"הבבקששמעוני' יל

מהםה"להקבמרמיןשהיועלתרעברמיהונפשהארץותרעשאוקספורד

מהםה"להקבמרמיןשהיועלתרעברמיהונפשהארץותרעשקושטא' דפ

מהןה"להקבמדמיןשהיותרעברמיהונפש'קמברידג

מהןה"להבמרמיןשהיותרעברמיהונפשמכירי' יל

מהם ה "בהקבמרמין שהיו ידי על י הפניני"ר

מהוה"להקבמראיןשהיוידיעלתרעברמייהונפשהארץותרעשפרמה

מהםה"הב(ל)>לפני<מרמיןשהיוי"עתרעברמיהונפש(געשהרזהו)הארץותרעששמעוני' יל

י"יודבר'דכתיהקדשמרוחה"הבריעבןלכךה"להבעובדיןומהםז"עעובדיןאוקספורד

י"יודברדכתיבהקדשמרוחה"הקבהרעיבןלכךז"עעובדיקושטא' דפ

י"יודבר'שנהקדשמרוחה"הקבשהרעיבםתרעבה"להקבעובדיןומהןז"עעובדין'קמברידג

י"יודבר'שנהקדשמרוחה"הבשהרעיבןתרעבה"להבעובדיןומהןא"לעעובדיןמכירי' יל

י "יודבר ' שנהקדש ברוח ה "הקבהרעיבן עברות עוברי ומהם ז "עעובדי י הפניני"ר

י"יודבר'שנהקודשברוחשהרעיבןהרעבה"הקבומהןז"עעובדיפרמה

י"יודברד"הההקדשמרוחה"הבהרעיבןלמקוםעובדיםמהםז"לעעובדיםשמעוני' יל
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ידיעלתרדמהתפילעצלהא"דההםבימיםיקרהיהאוקספורד

ידיעלתרדמהתפילעצלה'א'דההםבימיםיקרהיהקושטא' דפ

לפיתרדמהתפולעצלהא"דבימיםיקרהיה'קמברידג

לפיתרדמהתפילעצלהא"ד'וגויקרהיהמכירי' יל

נפרץ חזון אין ההם בימים יקר היה י הפניני"ר

ידיעלתרדימהתפילעצלהא"דנפרץחזוןאיןההםבימיםיקרהיהפרמה

י"עתרדמהתפילעצלהא"דההםבימיםיקרהיהשמעוני' יל

תרדמהתפילאליהובימיתשובהמלעשותישראלשנתעצלואוקספורד

תרדמהתפילאליהובימיתשובה'מלעשוישראלשנתעצלוקושטא' דפ

תרדמהתפולאליהובימיתשובהלעשותישראלנתעצלו>>ש<<(שלא)'קמברידג

תרדמהתפילאליהובימיתשובהלעשותישראלשנתעצלומכירי' יל

אליהובימיתשובהמלעשות'ישרשנתעצלופרמה

ה"להבמלעבודאליהובימישנתעצלושמעוני' יל

אל ת[י]בבר.אהנביאים............... ..עומדיםשלירבעםזהבעגֵלישהיועל   שםגניזה

מיפנימישניםפחותאוןנביאיםאלישע................הנבבניויגשואלישעאל 

.ור..בשיהיהנבואהשכלהלמדתלדורִותצורך.....................לאמה

....................לעאבלניתפרסמהלאלדורותצורךבההיה.................

.....קדשכל..אלהיי"ייובאהיאהדהנבואתןאת.........

ר"אדפוריאשעריהוןנפלא"כמדהנבואה'רבתאוקספורד

'אמרדפוריאשעריהוןנפל'א' ד' כמהנבואהרבתהקושטא' דפ

דפיריאאות אמת

דפירייהשעריהןנפלדאמרכאינישמתנות כהונה

'ר'אמדפוריאשרעבוןלחבריהדאמרכאנשהנבואהורבתה'קמברידג

'רהנבואהורבתהמכירי' יל

'בריהודהר"ואדפיריאשעריהוןנפילדאמריכאינשהנבואהרבתהפרמה

הנבואה{רבתה}ראתהשמעוני' יל

רביאמר.....................גניזה
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אכולקוםסאתאוהאסילעאוהאסקאהאלחבריה'דאמכאינישסימוןאוקספורד

אכולתקוםסאהוהאסלעאוהאסקאהאלחבריהדאמרכאינישסימוןקושטא' דפ

אכולקוםסאתאוהאשקאוהאסלעאהאלחבריה'דאמכאנשסימון'קמברידג

<.......>לחבריהדאמרכאיניש'אמסימוןמכירי' יל

אכולקוםסאתאוהאסילעאא□וסקאהא'דאמבאנשיםסימוןפרמה

......................................דאמרכאינשסימוןגניזה

דרוסהר"דאתפילאמרואתרבתאאוקספורד

דרוסאר"דאתפילאמרואתרבתאקושטא' דפ

דרוסי'רתרדמהתפולאמרואתדכתה'קמברידג

יוסי'רתפילאמרתואתרבתהמכירי' יל

חסאר"אתפילאמרתואתרבתאפרמה

דוסא'דאמר רשמעוני' יל

..........עלפוסחיםאתםמתיעדאליהוגניזה

להםעמרו(1)נביאים(2)רבואששיםאוקספורד

להםעמדונביאיםרבואששיםקושטא' דפ

היונביאיםשלרבואששים'אומשמואל'רבשם'ירמי'ור'קמברידג

היונביאיםשלרבואששיםאמרישמואל'רבשםירמיה'ורמכירי' יל

להםעמדונביאיםריבואששיםיצחקרבברשמעון'רבשםירמיהר"אפרמה

עמדונביאיםרבואששיםשמעוני' יל

רבואועשריםמאה'אמיעקב'  ראליהובימילישראלאוקספורד

רבואועשריןמאהאמריעקב'  ראליהובימילישראלקושטא' דפ

רבוא'ועשרימאהיוחנן'רבשםאביי'בריעקב'  ראליהובימילישראל'קמברידג

רבואועשריםמאה'אמיוחנן'רבשםאבייבריעקב'  ראליהובימילישראלמכירי' יל

ועשריםמאהיוחנן'רבשם'אמאיהו'בריעקב'  וראליהובימי'לישרפרמה

אליהובימילישראלשמעוני' יל
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היועיירותרבואששיםאנטיפרסועדמגרתיוחנןר"אאוקספורד

הןעיירותרבואששיםאנטיפרסועדמגרתיוחנןר"אקושטא' דפ

מצריםכיוצאיכפליםמוציאותוהיועיירותששיםאנטיפטרסועדמגבתוןיוחנן'ר' דאמ'קמברידג

מצריםכיוצאיכפלייםמוציאותוהיועיירותששיםאנטיפטרסעדמגבתאיוחנןר"דאמכירי' יל

היועיירותדריבואששיםאנטיפסםמגבוליוחנן'ר' א'דפרמה

יהושעשאררהעליריחוויריחואלמביתמהןמקוללותעיירותלךואיןאוקספורד

יהושעשאררהעליריחוויריחואלמביתמהןמקוללותעיירותלךואיןקושטא' דפ

יהושעשאררהעליריחווביתאלכיריחווביתאלכיריחומכלםמדולדלותעיירותלךואין'קמברידג

יהושעשארהעליריחואלוביתכיריחומכלםדלותעיירותלךואיןמכירי' יל

יהושעשאיררהעליריחוומיריחומביתאלמהןמקוללתעיירותלךואיןפרמה

שם'עומדיירבעםשלעגליםשהיועלאלביתאוקספורד

שםעומדיםירבעםשלעגליםשהיועלאלביתקושטא' דפ

בבית    אלהאחדאתוישם'דכתעומדירבעםשלעצלוששםעלוביתאל'קמברידג

בבית    אלהאחדאתוישם'דכתיעומדירבעםשלעגלוששםאלביתמכירי' יל

ביתאלהאחדאתוישם'שנשםעומדיםירובעםשלעגליםשהיועלביתאלפרמה

..עומדיםשלירבעםזהבעגֵלישהיועל   שםגניזה

אוקספורד

קושטא' דפ

בדןוהאחד'קמברידג

מכירי' יל

בדןהאחדואתפרמה

אלישעאל אלת[י]בבר.אהנביאים............... גניזה
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אלישעאלאלבביתאשרהנביאיםבניויגשו'וכתיאוקספורד

אלישעאלאלבביתאשרהנביאיםבניויגשווכתיבקושטא' דפ

הנביאיםבניויצאו'וכתאלישעאלביריחואשרהנביאיםבניויגשובהון'וכת'קמברידג

יהושעאלביריחואשרהנביאיםויגשומכירי' יל

'וגואלישעאלביריחוהנביאיםויגשופרמה

אלישע................הנבבניויגשוגניזה

נבואתםנתפרסמהלאמהומפנימשניםפחותנביאיםאיןנביאיםאוקספורד

נבואתםנתפרסמהלאמהומפני'מבפחותנביאיםאיןנביאיםקושטא' דפ

נבואתםנתפרסמהלאמהומפנימשניםפחותיםאיןנביאיםאלישעאלבביתאשר'קמברידג

נבואתןנתפרסמהלאמהומפנימשניםפחותיםאיןנביאיםמכירי' יל

נבואתןנתפרסמה(נס)לאמהמפנימשניםפחותאיןנביאיםפרמה

.............לאמהמיפנימישניםפחותאוןנביאיםגניזה

נבואהכלמעתהאמורלדורותצורךבההיהשלאאוקספורד

נבואהכלמעתהאמורלדורותצורךבההיהשלאקושטא' דפ

נבואהשכלללמדךאלאלדורותצורךבהםהיהשלא'קמברידג

לדורותהצריכהנבואהשכללדורותצריכההיתהשלאמכירי' יל

לדורותשהוצרכהנבואהכלמעתהאמורלדורותצריךהיהשלאמפניפרמה

.......ור..בשיהיהנבואהשכלהלמדתלדורִותצורך........גניזה

ומביאןבאה"הקבלבאלעתידאבלנתפרסמהלאלדורותצורךהיהשלאאוקספורד

ומביאןבאה"הקבלבואלעתידאבלנתפרסמהלאלדורותצורךשאינהקושטא' דפ

מביאןלבאולעתידלדורותצורךבהשהיא'קמברידג

ה"הבמביאןלבאולעתידנתפרסמהמכירי' יל

באה"הקבלעתידאבלנתפרסמהלאלדורותצורךבההיהושלאנתפססמהפרמה

....................לעאבלניתפרסמהלאלדורותצורךבההיה...........גניזה
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עמךקדושיווכלאלהיי"יובא'דכתיהיאהדאנבואתם'ותתפרסעמואוקספורד

עמךקדושיווכלאלהיי"יובא'דכתיהואהדאנבואתםותתפרסםעמוקושטא' דפ

עמךקדושיםוכלאלהיוי"יובאד"ההנבואתןומפרסם'קמברידג

עמךקדושםכלי"יובאד"ההנבואתןומפרסםמכירי' יל

עמוקדשיםוכלאלהיםי"יובאד"ההומפרסמהפרמה

.....קדשכל..אלהיי"ייובאהיאהדהנבואתןאת.........גניזה

עובדיםומהםז"לע'עובדימהםה"להבמרמיןשהיוידיעלתרעברמיהונפשאוקספורד

עובדיומהםז"לעעובדימהםה"להקבמרמיםשהיוידיעלתתעברמיהונפשקושטא' דפ

עובדיןומהןז"לעעובדיןמהןה"בהבמדמיןשהיותרעברמיהונפש'קמברידג

'עובדיומהןז"לעעובדיןמהןה"להבמרמיןשהיותרעברמיהונפשמכירי' יל

עובדיןומהןז"לעעובדיןמהןה"הקבלפנימרמיןשהיועלתרעברמייהונפשפרמה

...... ומיהןזרהעבודהעובדיןמהן..... ..........................גניזה

ומהםז"לעעובדיםמהםה"להבמרמיןשהיוידיעלתרעברמיהונפששמעוני' יל

להםאומרשאליהוהואה"להבאוקספורד

להםאומרשאליהוהואה"להקבקושטא' דפ

ויאמר'העכלאתאליהוויגשלהן'אומאליהושכןה"להקב'קמברידג

אליהולהם'אמשכןה"להבמכירי' יל

העםכלאלאלאליהוויאמראליהולהם'שאמהואה"להקבפרמה

אליהו...........גניזה

(א"ד)להםאומר>ל"ז<שאליהוהואלמקוםשמעוני' יל

ה"הבהרעיבןתרעבהסעיפיםשתיעלפוסחיםאתם..מעדאוקספורד

ה"הבהרעיבןתרעב'הסעפישתיעלפוסחיםאתםמתיעדקושטא' דפ

ה"הבשהרעיבםתרעבפוסחיםאתםמתיעד'קמברידג

ה"הבשהרעיבןתרעב'וגופוסחיםאתםמתיעדמכירי' יל

בריעבוןה"הקבהרעיבןהרעב'וגוהסעיפיםשניעלפוסחים(פותחין)אתםמתיעדפרמה

..........................עלפוסחיםאתםמתיעדגניזה

ברעבוןה"הבהרעיבתרעב'וגפוסחיםאתםמתיעדשמעוני' יל
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לפניועמדתיאשרי"יחי'שנאאליהובימיאוקספורד

לפניועמדתיאשרי"יחישנאמראליהובימיקושטא' דפ

אשרי"יחי'דכתאליהובימי'קמברידג

'וגולפניועמדתיאשרי"יחי'דכתיאליהובימימכירי' יל

'וגולפניועמדתיאשרי"יחי'שנאליהובימיפרמה

................................וימאהיאהדההגשמים.....גניזה

שמעוני' יל

דברילפיאםכי{האלההשניםומטרטל}ומטרטלהאלההשניםיהיהאםשמעוני' יל

שופטיהבימיתשובהמלעשותישראלשנתעצלוידיעלתרדמהתפילעצלהא"דאוקספורד

שופטיהבימיתשובהמלעשותישראלשנתעצלוי"עתרדמהתפילעצלה'א'דקושטא' דפ

תרדמהתפיל'קמברידג

שופטיהןבימיתשובהלעשותישראלשנתעצלוידיעלתרדמהתפילעצלהא"דמכירי' יל

תרדימהתפילעצלהא"דפרמה

השופטים...............................יעלרדמה .תפילעצלה......גניזה

'השופטישפוטבימיתשובהמלעשותישראלשנתעצלוידיעלתרדמהתפילעצלהא"דשמעוני' יל

שלימהתשובהלעשותישראלשנתעצלו*לפיקרלין

.16' עמ, ראה לעיל בראש הסימן*

ז"עעובדיןמהםה"להבמרמיןשהיוידיעלתרעברמיהונפשתרדמהתפילאוקספורד

ז"לע'עובדימהםה"להב'מרמישהיוידיעלתרעברמיהונפשתרדמהתפילקושטא' דפ

ז"עעובדיןמהןה"בהבמדמיןשהיוידיעלתרעברמיהונפש'קמברידג

ז"ע'עובדימהןה"להבמרמיןשהיוידיעלתרעברמיהונפשתרדמהתפילמכירי' יל

ה"להקבעובדיןמהןה"הקבלפנימרמיןשהיוידיעלרמייהנפשפרמה

רה.עבודהעובדין........................................תרדל.תפגניזה

זרה'עבודעובדיםמהם('וכו)ה  "הב(ל)>לפני<מרמיןשהיושמעוני' יל

קרלין
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שופטיהןבימיבריעבוןה"הבהרעיבןה"להבעובדיןומהםאוקספורד

שופטוהםבימיברעבוןה"הקבהרעיבןה"לקבעובדיןומהםקושטא' דפ

ד"ההשופטיהןבימיה"הקבהרעיבםתרעבה"להבעובדיןומהן'קמברידג

'שנשופטיהןבימיה"הבהרעיבןה"להב'עובדיומהןמכירי' יל

*'ברה"הקבשהרעיבןתרעבז"עעובדיומהןפרמה

...הדההשוטים........................................וגניזה

'שנאברעבוןה"הב{ורעיבן}הרעיבןה"להבעובדיםומהםשמעוני' יל

ונפשנאמרעל זהז"לעומהם'להקעובדיםמהןקרלין

.אין להן כל מובן, שלכאורה', רין מרכא': בתחתית העמוד רשומות מספר אותיות בכתב שונה*

רעבויהיהשופטיםשפוטבימיויהיאוקספורד

רעבויהיהשופטיםשפוטבימיויהיקושטא' דפ

רעבויהיהשופטיםשפטבימיויהי'קמברידג

'וגוהשופטיםשפוטבימיויהימכירי' יל

רעבויהיהשופטיםשפוטבימיויהיפרמה

............................גניזה

בארץרעבויהי'השופטישפוטבימיויהישמעוני' יל

תרעברמייהקרלין
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הרשעעשוזהוזהאישדרךהפכפךאוקספורד

הרשעעשוזהוזראישדרךהפכפךקושטא' דפ

הרשעעשוזהדרךהפכפךזראישדרךהפכפך'קמברידג

הרשעעשוזההפכפךוזראישדרךהפכפךה"זשהשופטיםשפוטויהי    בימימכירי' יל

הרשעעשוזהוזראישדרךהפכפךה"זשפרמה

...ה□□"□.........ה' הדוזר...........גניזה

הרשעעשוזההפכפךוזראישדרךהפכפךשמעוני' יל

קטלנוןלאקטלתוןגנבנוןלאגנבתוןבגזירותישראלעלובאמתהפךשהואאוקספורד

קטלנוןלאקטלתוןגנבנוןלאגנבתוןבגזירותישראלעלובאמתהפךשהואקושטא' דפ

קטלתילאקטלתישראלעלובאמתהפךשהוא'קמברידג

קטלתילאקטלתישראלעלובאמתהפךשהואמכירי' יל

'ישרעלובאבעלילותמתהפךשהיהפרמה

.............................גניזה

(קטלתוןלאקטלתוןגנבתוןלאגנבתון)ישראלעל{ומתהפך}ומהפךבאשהואשמעוני' יל

קטלתלאעמךגנבמאןגנבת(נ)לאאוקספורד

קטלתלאעמךגנבמאןגנבתלאקושטא' דפ

עמךגנבמןגנבאלאגנבתעמךקטלמאן'קמברידג

עמךגנבמאןגנבתילאגנבתעמךקטלמאןמכירי' יל

קטלתיולואיןקטלתאעמךגנבמאןגנבתילואיןגנבתפרמה

גניזה

קטלתלא{בהדך}עמךגנבמאןגנבתלאשמעוני' יל
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אייתיארנונךאייתיגולגולתךאייתילהוןיזמילהוןקניסעמךקטלמאןאוקספורד

אייתיגולגלתךאייתיארגונךאייתי*□להוןיזמילהוןקניסעמךקטלמאןקושטא' דפ

איתיגלגולתךאיתיארנונךאיתיליהמזמיליהקניס'קמברידג

אייתיגולגלתךאייתיארנונךאייתיליה'מומיליהקניסמכירי' יל

אייתיגולגלתךאייתיארנונךייתי[א](ע)להון'אממזימילהוןקוםעימכוןקטלמאןפרמה

........... .... ...... איתיגניזה

אייתיארנוניךאייתיגולגלתיךאייתי{ליה}להון{ומומי}מומי{ליה}להוןקניסבהדךקטלמאןשמעוני' יל

אשר באמצעותו השלים את, ביקש המדפיס הראשון של רות רבה לציין את סיום שימושו בכתב יד נוסף, כלום ניתן לשער שבהעמדת הקו המאונך במקום זה. י אוקספורד"ניכרת חפיפה כמעט מלאה בין דפוס קושטא לכ, עד מקום זה*

.היד העיקרי של מדרשנו שעמד לרשותו-החסרון שבכתב

שעשהוזרצידיודעאישעשוויהיעשוזהאישדימוסךאוקספורד

שעשהזרצידיודעאישעשוויהיהרשעעשוזהאישדימוסיך'קמברידג

שעשהוזהצידיודעאישעשוויהישנאמרהרשעעשוזהאישדימוסךקושטא' דפ

שעשהוזרצידיודעאישעשוויהי'שנהרשעעשוזהאישדימוסךמכירי' יל

שעשהוזרשדהאישצידיודעאישעשוזה  אישדימוסךפרמה

......גניזה

שעשהוזרשדהאישצידיודעאישעשוזהאישדימוסיךשמעוני' יל

במדתעמונוהגשהואה"הבזהפעלוישרוזךולמצותלמילהזרעצמואוקספורד

במדתעצמונוהגשהואה"הבזהוזךלמצותזרלמילהזרעצמו'קמברידג

במדתעמונהגשהואה"הקבזהוזךלמצותוזרלמילהזרעצמוקושטא' דפ

במדתעמונהגשהואה"הבזהוזךלמצותוזרלמילהזרעצמומכירי' יל

במדותעמונוהגשהואה"הקבזהפעולוישרוזךולמצותלמילהזרעצמופרמה

(מדת)בעמונוהגשהואהקדוש ברוך הואזהפעלוישר(ו){וזר}וזך    ולמצותלמילהזרעצמושמעוני' יל

01/01/2019



30 (פתיחה ג)ג :א רות רבה

באמונההביתבעלעושהשהואכפועלהזהבעולםישרותאוקספורד

באמונההביתבעלעםמלאכהעושהשהואכפועלהזהבעולםשכרולוונותןישרותעצמו'קמברידג

באמונההביתבעלעםמלאכההעושהכפועלהזהבעולםשכרולוונותןישרותקושטא' דפ

באמונההביתבעלעםמלאכההעושהכפועלהזהבעולםשכרולוונותןישרותמכירי' יל

באמונההביתבעלעםעושהשהואכפועלהזהבעולםישרותפרמה

באמונההביתבעלעםעושה(הוא)שכפועלהזהבעולםישרותשמעוני' יל

ישראלואישאישהמהתהפוכותדורכי'שנאישראלאלווזראישדרךהפכפךא"דאוקספורד

שהואה"הבזהפעלוישרוזךה"להבזריםכאלועצמםשעשווזרההואביוםנגף

הןטרחניןהןהפכניןהןסרבניןבניה"הבאמרהזהבעולםישרותבמדתעמהםנוהג

מייסרןהריניא"אאחרתבאומהלהחליפןא"אלמצריםלהחזירןא"אלכלותןלהםעושהאנימה

בארץרעבויהיהשופטיםשפוטבימיויהיד"ההשופטיהםבימיברעבוןוקונסןהזהבעולםבייסורין

ישראלעלובאיםמתהפכיםשהםהעולםאומותאלודרךהפכפךא"דאוקספורד

ישראלעלובאיןמתהפכיןשהןהעולםאומותאלודרךהפכפךא"ד'קמברידג

ישראלעלובאיןשמהפכיןהעולםאומותאלואישדרךהפכפךאחרדברקושטא' דפ

ישראלעלובאיןשמהפכיןהעולםאומותאלודרךהפכפךא"דמכירי' יל

'ישרשלבעלילותמתהפכיןשהןהעולםאומותאילואישדרךהפכפךא"דפרמה

ואומריםישראלעלמתהפכיםשהםהעולםאומותאלוהפכפךאחרדברשמעוני' יל

עמכוןגנבמאןגנבתוןלאקטלנוןלאקטלתוןגנבנוןלאגנבתוןאוקספורד

'קמברידג

קושטא' דפ

עמכוןגנבמאןגנבתוןלאאיןגנבתוןפרמה

הב  הבשמעוני' יל
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ארנוניכוןאייתוגולגלתכוןאייתולהוןמזמייןלהוןקנסיןעמכוןקטלמאןקטלתוןלאאוקספורד

'קמברידג

קושטא' דפ

ארנווכוןאייתהוןלהוןמזמניןלהוןמזמיןלהוןקנסיןפרמה

צדיקאיש'שנאיששנקראמנחבאיםשהםאישדידכוןדימוסאאייתואוקספורד

אישקרוישהואנחמןבאיןשהןאיש'קמברידג

איששנקראנחזהאישקושטא' דפ

איששנקראנחר□זה זאישמכירי' יל

צדיקאישנח'שנאיששנקראמכחכאיןשהןאישדימסכוןאייתוןפרמה

צדיקאישנחאיששנקראמנחבאיםשהםאיששמעוני' יל

עמהםנוהגשהואה"הבזהפעלוישרוזךז"עעובדיםשהיווזרתמיםאוקספורד

עמהןשנוהגה"הבזהפעלוישרוזךז"עעובדיןשהןוזר'קמברידג

עמהםשנוהגה"הקבזהפעלוישראלאלווזךז"עעובדיןאלווזרקושטא' דפ

עמהםשנוהגה"הבפעלוישרישראלאלווזךז"עעובדיןשהןוזרמכירי' יל

עמהןנוהגשהואה"הקבזהפעולוישרוזךז"עעובדיןשהןוזרפרמה

עמהםנוהגה"שהבוזךז"עעובדיםשהםוזר(תמים)שמעוני' יל

א"דבאמונההביתבעלעםעושהשהואכפועלהזהבעולםישרותבמדתאוקספורד

א"דבישרות'קמברידג

דבר'אמאחא'רבישרותקושטא' דפ

'אמאחא'רבישרותמכירי' יל

א"דהזהבעולםישרותבמדתפרמה

א"דהזהבעולםבישרותשמעוני' יל

01/01/2019



32 (פתיחה ג)ג :א רות רבה

ואישאישהמהתהפוכותדורכי'שנאישראלאלווזראישדרךהפכפךאוקספורד

המהתהפוכותדורכי'שנישראלאלודרךהפכפך'קמברידג

זההמהתהפוכותדרךהפכפךאחרקושטא' דפ

המהתהפוכותדרךהפכפךמכירי' יל

'ישרואישאישתהפוכותדורכי'שנ'ישרזהוזראישדרךפרמה

ישראלאישאישהמהתהפוכותדורכישנאמרישראלאלודרךהפכפךשמעוני' יל

ה"להבזריםכאלועצמםשעשווזרההואביוםנגףישראלאוקספורד

כיבגדוי"ביה"הקבלפניזריםכאלועצמןשעשוזר'קמברידג

כיבגדוי"ביה"הקבלפניעצמןשעשוקושטא' דפ

כיבגדוי"בי'שנה"הבלפניזריםעצמןשעשווזרמכירי' יל

ה"להקבזריםכאילועצמןשעשווזרנשבעפרמה

ה"להקבזרים(כאילו)עצמןשעשווזרנשבעשמעוני' יל

בעולםישרותבמדתעמהםנוהגשהואהבהזהפעלוישרוזךאוקספורד

בעולםישרותבמדתנוהגשהואה"הבזהוזךילדוזריםבנים(זדים)'קמברידג

בעולםיושרבמדתעמהםשנוהגה"הקבזהוזךילדוזריםבניםקושטא' דפ

בעולםיושרבמדתעמהםשנוהגה"הבוזךילדוזריםבניםמכירי' יל

בעולםישרותבמדתעמהןנוהגשהואה"הקבזהפעלוישרוזךפרמה

בעולםישרותבמדתעמהןנוהגשהואה"הקבזהפעולוישרוזךשמעוני' יל

הזהאוקספורד

הביתבעלעםמלאכהעושהשהואכפועללבאלעתידשכרןונותןהזה'קמברידג

הביתבעלאצלבאמונהמלאכההעושהכאומןלעתידשלםשכרוונותןהזהקושטא' דפ

הביתבעלאצלבאמונהמלאכהשעושהכפועללבאלעתידשלםשכרןונותןהזהמכירי' יל

לבאלעתידמשלםשכרםלהםונותןהזהפרמה

לבאלעתידמשלםשכרןלהםונותןהזהשמעוני' יל
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אנימההןטרחניןהןהפכניןהןסרבניןבניה"הבאמראוקספורד

הןסרבניןהןטורחניןבנילישראלה"הקב'אמשעהבאותהבאמונה'קמברידג

הןסרבניןהן'טרחניבניה"הקבאמרשעהבאותהקושטא' דפ

הםסרבניןהםטרחניןבנייה"אהבשעהבאותהמכירי' יל

הםטרחניםהםהפכפכניןבנייה"הקב'אמפרמה

הןטרחניןהןסרבניןהןהפכפכניןבניה"הקב'אמשמעוני' יל

אחרתבאומהלהחליפןא"אלמצריםלהחזירןא"אלכלותןלהםעושהאוקספורד

אחרתבאומהלהחליפןאפשראילמצריםלהחזירןאפשראילכלותן'קמברידג

אחרתבאומהלהחליפןאיפשראילמצרים'להחזיראיפשראיקושטא' דפ

אחרתבאומהלהחליפן'איפשיאילמצריםלהחזירן'איפשאילכלותןמכירי' יל

אחרתבאומהלהחליפןאיפשראילמצריםלהחזירםאיפשראיפרמה

'איפשאילמצריםלהחזירן'איפשאילהחליפם'איפשאילכלותםשמעוני' יל

הזהבעולםבייסוריןמייסרןהריניא"אאוקספורד

בייסוריןמייסרןהרינילהןאעשהמהאלאיכולאיני'קמברידג

בייסוריןמייסרןהרינילהםאעשהמהאלאיכולאיניקושטא' דפ

ביסוריןמייסרןהריניאעשהמהאלאיכולאינימכירי' יל

בייסוריןאייסרםלהםאעשהאנימהאיפשראילכלותןפרמה

'בייסורי{אייסרם}מייסרןלהםעושהאניומהשמעוני' יל

בארץרעבויהיהשופטיםשפוטבימיויהיד"ההשופטיהםבימיברעבוןוקונסןאוקספורד

השפטיםשפטבימיויהיד"הההשופטיםשפטבימיברעבוןומצרפן'קמברידג

בארץרעבויהיהשופטיםשפוטבימיויהיד"הההשופטיםשפוטבימיברעבוןומצרפןקושטא' דפ

השופטיםשפטבימיברעבוןומצרפןמכירי' יל

בארץרעבויהיופטים□השפוטבימיויהישופטיהןאתשפוטבימיברעבוןוקונסןפרמה

בארץרעבויהיהשופטיםשפוטבימיויהי'שנאשופטיהןבימיברעבוןוקונסןשמעוני' יל
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'ראמרמהםפניאסתירהויאמרפתחסימון'בריהודה'ראוקספורד

'ר'דאממהםפניאסתירהויאמרפתחסימון'בריהודה'ר'קמברידג

מהםפניאסתירהויאמרפתחסימון'בריהודה'רקושטא' דפ

מהםפניאסתירהויאמרפתחלויבןיהושע'רהשופטיםשפוטבימיויהיי הפניני"ר

מהםפנייאסתירהויאמרפתחסימוןבריהודה'רפרמה

רביר.א□מהפניאסתירהויאמרפתחון□י□............גניזה

מהםפניאסתירהויאמרשמעוני' יל

ר"א'וגואסתירה'ויאמת"ילקוט ת

לשוקשהיהמלכיםלבןסימון'בריודהאוקספורד

לשוקשיוצאמלכיםלבןסימון'בריהודה'קמברידג

לשוקשיצאלבןקושטא' דפ

בשוקיוצאשהיהמלכיםלבןממצריםישראלשיצאובשעהדומיןישראללמה(ו)י הפניני"ר

לשוקיוצאשהיהמלךלבןמשלפרמה

לשוקבא...................יהודהגניזה

לשוקיוצאשהיהמלכיםלבןשמעוני' יל

לשוקיוצאשהיהמלכיםלבןמשליהודהת"ילקוט ת

בטרוניאאביואצלעולהוהיהמתבזהולאמבזהלוקהולאמכהאוקספורד

בטרוניאאביואצלעולהוהיהמתבזהואינומבזהלוקהואינומכה'קמברידג

בטרוניאאביואצלעולהוהיהמתבזהואינומבזהלוקהואינוומכהקושטא' דפ

{יא[ס](פ)□מ[י]בד}בדימוסיאאביואצלועולהמתבזהולאמבזה{מוכה}לוקהולאמכהי הפניני"ר

בטרוניאאביואצלהולךהיהמתבזהולאמבזהלוקהולאמכהפרמה

אין□.......עולהתבזה□ואנומבזהבה□מואינומכהגניזה

בטרוניאאביואצלעולההיהמתבזהולאמבזהלוקהולאמכהשמעוני' יל

בטרוניאאביואצלועולהמתבזהואינומבזהלוקהואינומכהת"ילקוט ת
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בכבודיאלאמתכבדאתהאיןמתכבדאתהבכבודךסבוראתמהאביולואמראוקספורד

בכבודיאלאמתכבדאתאיןמתכבדאתשבכבודךסבוראתמהאביולו'אמ'קמברידג

בכבודיאלאמתכבדאתאיןמתכבדאתשבכבודךסבוראתמהאביולואמרקושטא' דפ

בכבודיאלאמתכבדאתהאיןמתכבדאתהבכבודךסבוראתמהאביולו'אמי הפניני"ר

בכבודיאלאמתכבדאתהאיןמתכבדאתהמכבודךסבוראתהמהאביול"אפרמה

כבודי ....................אתהשבכבודךסבוראתהמהאביולואמרגניזה

בכבודיאלאמתכבדאתהאימתכבדאתהבכבודךסבוראתהמהאביול"אשמעוני' יל

בכבדיאלאמתכבדאתהאיןמתכבדאתהבכבודךסבוראתהמהאביו   בניל"את"ילקוט ת

ישראלכךבומשגחתבריההיהולאממנודעתוהפליגעשהמהאוקספורד

בשעהכךעליומשגחתבריההיתהולאקימעאממנודעתוהפליגאביועשהמה'קמברידג

בשעהכךעליומשגחתבריההיהולאממנודעתוהפליגאביועשהמהקושטא' דפ

כךעליו{מושגחת}משגחתבריההיתהולאממנודעתוהפליגעשהמהי הפניני"ר

בשעהכךעליומשגחתבריאהייתהולאממנודעתוהפליגלועשהמהפרמה

עה......................לשעהממנודעתוהפליגעשהמהגניזה

בשעהכךעליומשגחתבריההיהולאממנודעתוהפליגעשהמהשמעוני' יל

כךעליומשגחתבריההיהולאממנודעתוהפליגעשהמהת"ילקוט ת

שמעו'שנאמבני העולםעלאימתןנפלהממצריםשיצאובשעהאוקספורד

ירגזוןעמיםשמעו'שנהאומותכלעלאימתןנפלהממצריםישראלשיצאו'קמברידג

יושביאחזחילירגזוןעמיםשמעושנאמרהאומותכלעלאימתןנפלהממצריםישראלשיצאוקושטא' דפ

ירגזוןעמיםשמעו'דכתיהאומותכלעלאימתןנפלהממצריםישראלכשיצאוי הפניני"ר

ירגזוןעמיםשמעושנהאומותכלעלאימתןנפלהממצרים'ישרשיצאופרמה

'וגו□□  □ירגעמים.................אימתןנפלהממצריםישראלשיצאוגניזה

ירגזון'עמישמעו'שנבאי עולםכלעלאימתןנפלהממצרים'ישרשיצאושמעוני' יל

'וגוירגזוןעמיםשמעו'דכתי'האומוכלעלאימתןנפלהממצרים'ישרכשיצאות"ילקוט ת
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אימתהעליהםתפולאדוםאלופיאוקספורד

עליהםתפולנבהלואז'קמברידג

אימתהעליהםתפלכנעןיושבינמגו כלרעדיאחזמומואבאיליאדוםאלופינבהלואזפלשתקושטא' דפ

אימתהעליהםתפולאדוםאלופינבהלואזי הפניני"ר

.........ל□תאדוםאלופינבהלואזפרמה

.........תפיל'וגואלופיהלו□נאזגניזה

'וגואדוםאלופינבהלואזשמעוני' יל

סבורים□אתבכבודכםה"הבלהםאמררעיםומעשיםעבירותלידיישראלשבאוכיוןאוקספורד

סבוריןאתםמהה"הקבלהן'אמעבירהלידישבאוכיון'קמברידג

סבוריםאתםמהלהםאמררעיםומעשיםעברותלידישבאוכיוןופחדקושטא' דפ

סבוריםאתםמהה"הקבלהם'אמרעיםומעשיםעכרותלידישבאוכיוןי הפניני"ר

סבורין(ע)אתם מהה"הקבלהם'אמרעיםומעשיםעכירותלידישבאוכיוןופחדפרמה

סבוריןאתםמהה"הקבלהןאמרים     .....................גניזה

סבוריםאתםמהה"הבל"ארעיםומעשיםעבירותלידי'ישרשבאוכיוןשמעוני' יל

סבוריםאתםמהל"אעבירותלידישבאוכיןת"ילקוט ת

דעתוהפליגעשהמהבכבודיאלא'מתכבדישאתםאוקספורד

דעתוהפליגה"הקבעשהמהבכבודיאלאמתכבדיןאתםאיןאתםשבכבודכם'קמברידג

דעתוהפליגה"הקבעשהמהכבודיבשבילאלאמתכבדיםאתםאיןמתכבדיםאתםשבכבודכםקושטא' דפ

דעתוהפליגבכבודיאלאמתכבדיםאתםאין'מתכבדיאתםשבכבודכםי הפניני"ר

דעתוהפליגעשהמהבכבודיאלאמתכבדיןאתםאיןמתכבדיןאתםבכבודכםפרמה

..........עשהמהבכבודיאלאבדים..........................גניזה

דעתוהפליגבכבודיאלאמתכבדיםאתםאימתכבדיםאתםבכבודכםשמעוני' יל

דעתוהפליגבכבדיאלאמתכבדיםאתםאין{מתטונין}מתכבדיםאתםשבכבודכםת"ילקוט ת
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'עמהונזדווגועמלקייםבאומהםאוקספורד

עמלקויבא'שנלישראללהןונזלגועמלקיםובאוקימעאמהן'קמברידג

ישראלעםוילחםעמלקויבא'שנאלישראללהםונזדווגועמלקיםובאוקימעאמהםקושטא' דפ

עמלקויבאד"ההלהםונזדווגועמלקיםובאומהםי הפניני"ר

עמלקויבא'שנלהםונזדווגו(ונתד)עמלקייםובאומהןפרמה

.....................גניזה

עמלקויבאמידמהםשמעוני' יל

מהםת"ילקוט ת

עררמלךהכנעניוישמע'שנאאוקספורד

הכנעניוישמע'שנלישראללהןונזדווגוכנעניםבאוועוד'קמברידג

הכנעניוישמעשנאמרלישראלונזדוגוכנענייםבאוועודברפידיםקושטא' דפ

עררמלךהכנעניוישמע'שנכנעניםובאופרמה

...........'שנעלהןועמדוכנעניםא..גניזה

ויבא'וכתי'וגוערדמלךהכנעניוישמע'שנעליהםכנענייםבאות"ילקוט ת

ממששלאמנהבכםאיןה"הב'אמאוקספורד

ממששלאמונהבכםאיןה"הקב'אמ'קמברידג

ממששלאמנהבכםאיןה"הקבאמרקושטא' דפ

*אות אמת

ממשותשלאמונהבהםאיןה"הקב'אמפרמה

...................גניזה

ממששלאמנהבכםאיןה"הבאמרשמעוני' יל

ממששלאמונהבהםאיןבםאמוןלאמהםפניאסתירההויעמלקת"ילקוט ת

.ליתא באות אמת (2' שו, 39' עמ)' י"אמן י'מכאן ועד *
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בדבריכםמאמיניםאתםאיןאוקספורד

בדבריכםמאמיניםאתםאין'קמברידג

לדבריכםמאמיניןאתםאיןקושטא' דפ

אות אמת

בדבריכםמאמיניםאתםאיןפרמה

בריכם□ִבמאמינים............... ....אתםבניםבםאימוןלא......גניזה

בםאמוןלאבניםהמהתהפוכותכי   דור'שנאאוקספורד

'כתאמןבםאמוןלאבניםהמהתהפוכותדורכי'שנאתםהופכנין'קמברידג

כתיבאמןבםאמוןלאבניםהמהתהפוכותדורכי'שנאאתםהפכפכיןקושטא' דפ

אות אמת

בםאמוןלאבניםהמהתהפוכותדורכיפרמה

אלאבםימון.........................גניזה

המהתהפוכותדורכישמעוני' יל

בניםהמהתהפכתדורכית"ילקוט ת

פתחלאישראלאתמברכיןהנביאים(ישראל)שהיובשעהמוצאאתהאוקספורד

פתחלאאותםמברכיןהנביאיםשהיובשעה'קמברידג

פתחלאאותןמברכיןשהנביאיםבשעתקושטא' דפ

אות אמת

פתחלאנביאכםשהיובשעהמוצאאתהפרמה

...............שמברכיןיאים.הנם.........................לאגניזה
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הדאאמןואמרירמיהושעמדעדאמןואמרפיואתמהם'אאוקספורד

'דכתי"יאמן'ואמירמיהשבאעדאמן'לוממהןאחד'קמברידג

שנאמרירמיהשאמרועדאמןלומרמהםאחדקושטא' דפ

אות אמת

ד"ההאמן'ואמירמיהושעמדעדאמן'ואמפיומהםאחדפרמה

..............לח□  ארם□ִתהו............................גניזה

'כתאיןי"יאמןויאמרוויענוהיאאוקספורד

י"יאמןואומרואען'קמברידג

י"יאמןואמרואעןקושטא' דפ

*אות אמת

נאמרלאי"יאמןהעםויאמרוויענוי"יאמןואמרואעןפרמה

..נא...................ִנִיסת............... .... ...גניזה

.עד כאן ליתא באות אמת*

סרחניןהםהפכניןבניה"הבאמרי"יאמןואומרואעןאלאכאןאוקספורד

טורחניןהןהופכניןבניה"הקב'אמשעהבאותה'קמברידג

טרחניןאתםהפכפכיןה"הקבאמרשעהבאותהקושטא' דפ

טרחניןהםהפכסכניןבניה"הקב'אמפרמה

מר..............................גניזה

חזרניםהםהפכפכיםת"ילקוט ת
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'וכוהםאוקספורד

יכולאיניאחרתבאומהלהחליפםאפשראילכלותםהןסרבניןהן'קמברידג

איפשראיאחרתבאומהלהחליפןאפשראילמצריםלהחזירןאיפשראילכלותןהםסרבניןהםקושטא' דפ

איפשראיאחרתבאומהלהחליפםהםסרבניםהםפרמה

אפשראיאחרתבאומהלהחליפםאפשראילהחזירםאפשראילכלותםהםת"ילקוט ת

אוקספורד

*'כדקאמ'וכו'קמברידג

קושטא' דפ

שופטיהן בימי וקונסן באיסורין מייסרין אני להם אעשה מה איפשר אי לכלותן פרמה

**נבלגויבידיומוסרןבייסוריןמיסרןהרינילהםאעשהמה ת"ילקוט ת

.4-2' שו, 33' עמ, ראה לעיל, המעתיק קיצר כאן באמצעות הפנייה לנוסחת הסיום הזהה של פתיחה ג. 3' שו, 28' עמ, י:ז"פ, ראה להלן, כמו בראשון*= 

מתקבל הרושם , לפי ניסוחו. וצריך עיון, ('ויהי בימי שפוט השופטים')אינו תואם את תפקידה של הפתיחה שלפנינו כדרך מעבר לפסוק הראשון של המגילה , (!)' מדרש אסתר'סיומו של הקטע המובא בילקוט תלמוד תורה בשם **

,61' עמ, סימן ז, ראה גם להלן. ת השתמש כאן במדרש למגילת אסתר"אינו נראה שבעל ילקוט ת, על כל פנים. ושמא ניכרת כאן ידו של המלקט. (כב:לא' דב)' בגוי נבל אכעיסם'שסיום זה נועד להוביל אל פסוק סמוך בשירת האזינו 

. בהערה3' שו

אוקספורד

'קמברידג

קושטא' דפ

השופטיםשפוט בימי ויהי נאמרלכךפרמה
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יושבהזההשועלמהבחרבות'כשועליפתחנחוניא'ראוקספורד

הזההשועלמההיוישראלנביאיךבחרבותבשועליםפתחחוניא'ר'קמברידג

הזההשועלמההיוישראלנביאיךבחרבותכשועליםפתחנחמיא'רקושטא' דפ

יושבהזההשועלמהחנינא'ר' אמישראלהיונביאיךבחרבותכשועליםפתחחנינא'רי הפניני"ר

יושבהזההשועלמהנחוניאר"אהיו'ישרברחובותבשועליםפתחנחוניא'רפרמה

יושבהזההשועלאומרנחוניא'ר(היו)ישראלנביאיךבחרבותכשועליםשמעוני' יל

יושבהזההשועלמהחנינא'ר'אהיוישראלנביאיךבחרבותכשועליםפתחחנינא'רא סבע"ר

כךבורחהואצדזהלאיאדםרואהשהואבשעהבחרבהומצפהאוקספורד

כךבורחיהיהצדזהלאיאדםבנילכשיראהלחרבהמצפה'קמברידג

כךבורחיהיצדזהלאיאדםבנילכשיראהבחרבותמצפהקושטא' דפ

כךבורחהואזהלאיאדםבניאתרואהשהואבשעהבחרבותומצפהי הפניני"ר

כךבורחהואצדלאיזהרואהשאדםבשעהבחורבהומצפהפרמה

כךיברחצדזהלאיאדםרואהשהואבשעהבחורבהומצפהשמעוני' יל

כךבורחמידאדםבנירואהשהואבשעה>>בחרבות<<ומצפהא סבע"ר

בחרבותכשועליםאוקספורד

בפרצותעליתםלאבחרבותבשועלים'קמברידג

<.......................>בפרצותכשועליםבחרבותכשועליםקושטא' דפ

לעמדבישראלגדרותגדרובפרצותעליתםולא'וכתינביאיךהיוי הפניני"ר

'וגוותגידובפרצותעליתולאהנביאיםהיופרמה

בפרצותעליתםולאבחרבותכשועליםשמעוני' יל

בפרצותעליתםולא'וכתיהשקרנביאיהיוא סבע"ר
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דומהמשההיהולמהכמשהצות(י)בפרעליתםלאכךאוקספורד

דומהמשההיהולמהכמשה'קמברידג

'רבימשהדומההיהלמי<......>כמשהקושטא' דפ

דומהמשהלמהכמשהי"יאףביום'במלחמי הפניני"ר

דומהמשההיהולמהכמשהבפרצות□עלתולאפרמה

דומהמשההיהולמהכמשהשמעוני' יל

דומהמשההיהלמהכמשהא סבע"ר

ונשתיירוגדרהועמדחשיכהעםשבתבערבצאנוגדרשנפרץיפהלרועהאוקספורד

נשתייררוחותיהמשלשוגדרהעמדחשכהעםשבתבערבצאנוגדרשנפרץנאמןלרועה'קמברידג

נשתייררוחותיהמשלשוגדרהעמדלחשכהסמוךגדרשנפלהנאמןלרועהקושטא' דפ

נשתיירהרוחותמשלשוגדרהעמדחשכהעםשבתבערבצאנושלגדרושנפרץיפהלרועהי הפניני"ר

נשתיירוגדירהחשיכהעםשבתבערבצאנוגדרשפרץיפהלרועהפרמה

ונשתיירוגדרהעמדחשכהעםשבתבערבצאנוגדרשנפרץיפהלרועהשמעוני' יל

ונשתיירהרוחותיה'מגוגדרוועמדחשכהעםצאנושלגדרשנפרץיפהלרועהא סבע"ר

ועמדאריבאבתוכהועמדאחתפרצהשםאוקספורד

ועמדאריבאהפרצהבתוךהואועמדלגודרהעונההיהולאאחתפרצהבה'קמברידג

ועמדאריבאהפרצהבתוךהואועמדלגדרהשעהלוהיהולאפרצהקושטא' דפ

ועמדאריבאפרצהשםי הפניני"ר

ועמד<...>באועמדאחתפרצהבהפרמה

ועמדאריבאבהועמדאחתפרצהשםשמעוני' יל

ועמדאריבאפרצהשםא סבע"ר
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בפרצותעליתםשאלוכמשהבפרצותעליתםלאאתםאבלכנגדוועמדזאבבאכנגדואוקספורד

בפרצותעליתםשאלוכמשהבפרצותעליתםלאאתםאבלכנגדוועמדזאבבאכנגדו'קמברידג

כמשההפרצהבתוךעמדתםלאאתםאבלכנגדוועמדזאבבאכנגדוקושטא' דפ

עליתםשאלוכמשהבפרצותעליתםלאאתםאבלכנגדוועמדזאבבאכנגדוי הפניני"ר

בפרצותעליתםשאילוכמשהבפרצותעליתםלאאתםאבלכנגדןועמדאריבאפרמה

כןשאלובפרצותעליתםלאאתםאבלכנגדוועמדזאבבאכנגדושמעוני' יל

לאכמשהבפרצותעליתםלאאתםאבלכנגדוא סבע"ר

כדאתתאבימלךואתי"ייאףביםלעמודיכוליםהייתםכמשהאוקספורד

אתתכדאלימלךואתי"יאףביוםבמלחמהלעמודיכוליםהייתםכמשה'קמברידג

דאתתכיוןאלימלךהאישושםי"יאףביוםבמלחמהלעמודיכוליןהייתםקושטא' דפ

'וכוכיוןאלימלךואתי"יאףביוםמתנות כהונה

י"יאףביוםכמשהבמלחמהלעמודיכוליםהייתםי הפניני"ר

חדאתאבראלימלךמת□אליואתי"יאףביוםלעמדיכוליןהייתםכמשהפרמה

י"יאףביוםלעלותיכוליםהייתםשמעוני' יל

אתאכדאלימלךואת'י'יביוםבמלחמהלעמודיכוליםהייתםא סבע"ר

יהודהלחםמביתאישוילךלךואזלתשבתנוןלדרךעקתאאוקספורד

יהודהלחםמביתאישוילך'שנלךואזלתשבקתינוןלדורךעקת'קמברידג

יהודהלחםמביתאישוילךלהוןושבקתלךאזלתעקתאקושטא' דפ

אישוילךנאמרלכךמתנות כהונה

יהודהלחםמביתאישוילךלךואזלתשבקתנוןלידךעקתאפרמה

יהודהלחםמביתאישוילךד"ההואזלתשבקתינהולכרךעקתאא סבע"ר
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מסובליםאלופינואוקספורד

'קמברידג

מסובליםאלופינוהכתובשאמרזהוקושטא' דפ

יוצאתואיןפרץאיןמסובליםאלופנוה"זשיהודהלחםמביתאישוילךמכירי' יל

פרמה

מסובליםאלופינואחרדברשמעוני' יל

'מבליאלופינואמריוחנן'ראוקספורד

יוצאתואיןאין   פרץ'מסובליאלופינופתחיוחנן'ר'קמברידג

סובליןמיאמריוחנן'רקושטא' דפ

{מיסובלין}סובליןמיאמריוחנן'רמכירי' יל

סובליןאלופינולקישורישיוחנן'רפרמה

סובליםאלופינואמריוחנןרבילקישורישיוחנןרבישמעוני' יל

פרץאיןסובליםשקטניםבשעהמסובליםאלופינואלאכאןכתיבאיןאוקספורד

פרץאיןהקטניםמןמסובליםשהגדוליםבשעהאלאמסובליםאלאכאן'כתיאיןסובלים'קמברידג

פרץאיןהגדוליםאתסובליןשהקטניםבשעהמסובליםאלאכאןכתיבאיןקושטא' דפ

פרץאין(הגדוליםאת)סובליןשהקטניםבשעהמסובליןאלאכאןכתובאיןמכירי' יל

פרץאיןהגדוליםאתסובליםשהקטניםבשעהמסובליןאלופינואלאכאן'כתאיןפרמה

הגדוליםאת'סובלישהקטניםבשעהמסובליםאלאכאןכתיבאיןשמעוני' יל

דאתמרכמאפורענותשניפרצהאיןאוקספורד

אמרדאת'הכמגלותשלפרצהאיןצוחהואין'קמברידג

דתימאכמהמגפהשלפרצהאיןקושטא' דפ

פורענותשל*אות אמת

דתימרכמהמגפהשל{פרץ}פרצהאיןמכירי' יל

א"כדפורענותשלפרץאיןברחובותינוצווחהואיןיוצאתואיןפרמה

אמרדאתכמהִפורענותשלפרצהאלאפרץאיןשמעוני' יל

.2,1'  שו45' עמ, השווה להלן, בכל שלושת מרכיבי הדרשה', של פורענות'באמצעות הגירסה , אך ייראה לי שכוונתו לתקן את נוסח הדפוס ולהשוותו לנוסח אוקספורד ופרמה, בעל אות אמת ציין לשורה אחת בתוך דפוס ויניצאה*
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י"ימאתיצאהואשדאת    אמרכמאפורענותשליציאהאיןיוצאתאיןמגפהבםותפרץאוקספורד

י"ימאתיצאהואש'קמברידג

י"ימלפניאישותצא)דתימרכמהמגפהשליציאתהאיןיוצאתואיןמגפהבםותפרץמכירי' יל

י"ימלפניאשותצאדתימאכמהמגפהשליציאתהאיןיוצאתואיןמגפהבםותפרץקושטא' דפ

פורענותשלאות אמת

י"ימאתיצאהואםא"כדפורענותשליציאהאיןיוצאתואיןמגפהבהופרץפרמה

'המאתיצאהואשדאת    אמרכמהפורענותשליציאהיוצאתואיןמגפהבםותפרץשמעוני' יל

*[מגפהשליציאתהאיןיוצאתואיןמגפהבםותפרץ]מכירי' יל

.ואכן ליתא במהדורת גרינהוט, פסקה זו נראית כדיטוגרפיה מן השורה הקודמת*

אמרדאתכמאפורענותשלצוחהאיןצוחהואיןאוקספורד

א"ד'הכמפורענותאלאצווחהואין'קמברידג

(דתימרכמהמגפהשלצוחהאיןצוחהואיןמכירי' יל

דתימאכמאמגפהשלצוחהאין□צוחהאיןקושטא' דפ

פורענותשלאות אמת

א"כדפורענותמחדרוחתןיצאא"כדגלותשלצווחהואיןפרמה

אמרדאתכמהפורענותשלצוחהואיןשמעוני' יל

אלמסובליםאלופינוקרייהמסריסלקישרישלקולםנסוסביבותיהםאשרישראלוכלאוקספורד

קראמסרסלקישבןשמעון'רלקולםנסוסביבותיהםאשרישראלוכל'קמברידג

קראמסרסלקישרישלקולםנסוסביבותיהםאשרישראלוכלקושטא' דפ

קראמסרסלקישרישלקולםנסוסביבותיהםאשרישראלוכלמכירי' יל

אלמסובליםאלופינוקריאמפרשלקישרישלקולםנסוסביבותיהםאשר'ישרוכלפרמה

איןסובליםו"נ□אלואמרלקישבןשמעוןרביגניזה

קראמסרסלקישרישלקולםנסוסביבותיהםאשרישראלוכלשמעוני' יל
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פרצהאלאפרץאיןהקטניםאתסובלים'שהגדוליבשעהמסובליםאלופינואלאכןקוראתהיאוקספורד

פרץאיןהגלותאתסובליםשהגדוליםבשעה'קמברידג

פרץאיןהקטניםאתסובליםשהגדוליםבשעהקושטא' דפ

פרץאיןהקטניםאתסובליןשהגדוליםבשעהמכירי' יל

פרצהאיןפרץאיןהקטניםאתסובליםשהגדוליםבשעהסובליןאלופינואלאכאןקוראתהיפרמה

.........פראיןשלקטניםמשאיןסובליןשהגדוליםבשעה................ גניזה

פרצהאיןהקטניהאתסובליםשהגדוליםבשעהשמעוני' יל

אלאיוצאתואיןנגדהאשהתצאנהופרציםדאתאמרכמאגלותשלאוקספורד

יוצאתואיןתצאנהופרצים'שנגלותשל'קמברידג

יוצאתואיןתצאנהופרציםדכתיבגלותשלקושטא' דפ

יוצאתואיןתצאנהופרצים'שנא{א"כד}גלותשלמכירי' יל

מחופתהוכלהמחדרוחתןיצאא"כדגלותשלפרמה

................. ..רץ.ותאמרדאתכמאשלפורענותפירצהואין.......גניזה

איןיוצאתואיןנגדהאשהתצאנהופרצים'אמדאתכמהגלותשלשמעוני' יל

שלצווחהאלאצוחהואיןויצאופנימעלשלחא"כמדפורענותשליציאהאוקספורד

'דכתיגלותשל'קמברידג

שלצוחהואיןויצאופנימעלשלחדכתיבגלותשלקושטא' דפ

שלצוחהואיןויצאופנימעלשלח{'דכתי}דתימר כמהגלותשלמכירי' יל

שלצווחהואיןפרמה

צוחהאיןצוחהאיןי"ייני□לפ....ותאמרדאתכמאשלפורענותיציאהגניזה

שלצוחהאיןצוחהואיןציוןבתמןויצאשנאמרגלותשליציאהשמעוני' יל
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עלתהירושלםוצוחתאמרדאתכמאפורענותאוקספורד

עלתהירושלםוצווחת'וכתעמיבתשועתקול'קמברידג

עלתהירושלםוצוחתוכתיבעמיבתשועתקולהנהדכתיבגלותקושטא' דפ

**אות אמת

עלתהירושלםוצוחת'וכתיעמיבתשועתקולהנה{'שנא}'דתימכמהגלותמכירי' יל

עלתהירושלםוצווחתגלותפרמה

.........................שלפורענגניזה

עִלתהירושלםוצוחתשנאמרגלותשמעוני' יל

.בין כוכבית לכוכבית ליתא באות אמת*

משאןסובליםהגדוליםואין.......................בשעאמריוסףרבבשוםחונהרבגניזה

ושריועמוזקני.............. ..................קשל

אתסובליםשהגדוליםבשעהאמרטברוס'בשם  רליליאנוס'ראוקספורד

יצחקבר    רבשמואל'רבשםטברייס'ברלוליינו'ר'קמברידג

אמרלוליאני'רקושטא' דפ

לוליאני'רמכירי' יל

אתסובליםשהקטניםבשעה'אויצחק'רבשםטוריםברלוי'רפרמה

שלמשאןסובליןשהקנים............... ........ .......טברלילינירביגניזה

פרץאיןברחובותינוצוחהואיןיוצאתואיןפרץאיןהגדוליםאתוהקטניםהקטניאוקספורד

'קמברידג

קושטא' דפ

מכירי' יל

פירצהאיןפרץאיןהקטניםוהגדוליםהגדוליםפרמה

..... ... ....ברחובוחה.צואיןיוצאת□............... .........................גגניזה
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גלותשלולאפורענותשללאיוצאתואיןשלגלותולאפורענותשללאאוקספורד

'קמברידג

קושטא' דפ

מכירי' יל

פורענותשלולאגלותשללאצווחהואיןפורענותשלולאשלגלותלאפרמה

..................גניזה

משוינושאיןהגדוליםואיןהגדוליםאתסובליםשהקטניםבשעהאומריוסף'רבשםהונא'   ראוקספורד

משואןנושאיןהגדוליםואיןהגדוליםאתשומעיןשהקטניםבשעה'קמברידג

משאןנושאיןהגדוליםואיןהגדוליםאתשומעיםשהקטניםבשעהקושטא' דפ

משאןנושאיןהגדוליםואיןהגדוליםאתשומעיןשהקטניםבשעהאמרמכירי' יל

הגדוליםאתסובליםשהקטניםבשעה'אויוסי'רבשםרב   הונאפרמה

משאןסובליםהגדוליםואין.......................בשעאמריוסףרבבשוםרב   חונהגניזה

ושריועמוזקניעםיבאבמשפטי"יאומרהואעליהםקטניםשלאוקספורד

ושריועמוזקניעםיבאבמשפט'אומ'הכתעליהםקטניםשל'קמברידג

יבאבמשפטי"יאומרהכתובעליהםקטניםשלקושטא' דפ

('וגועמוזקניעם){יצא}יבאבמשפטי"יאומרהכתובעליהםקטניםשלמכירי' יל

'וגו'  ישרעמוזקניעםיבאבמשפטי"י'אוהכתובעליהןפרמה

ושריועמוזקני.............. ..................קשלגניזה

לךואזלתשבקתנוןלדרךעקתאאתאכדאבימלךואתאוקספורד

אישוילך'שנלךואזלתשבקתינוןלדורךעקתאאתאכדאלימלךואת'קמברידג

אישוילךלהוןושבקתלךלדרךעקתאכדאתתאלימלךהאישושםקושטא' דפ

אישוילךנאמרלכך'וכואתתכדאלימלךואתמתנות כהונה

אישוילך'שנלךואזלתשבקתינוןלידךעקתאאתתכדאלימלךואתפרמה

...............................בתא.......אלימלךואתגניזה
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אוקספורד

יהודהלחםמבית'קמברידג

יהודהלחםמביתקושטא' דפ

מתנות כהונה

יהודהלחםמביתפרמה

*דה.יהלחם....גניזה

. אותיות3-2ניכר כאן רווח של כ *
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ר"אהשופטיםשפוטבימיויהיאוקספורד

'רבשםר"ארבאחייארביפרמה

..רבשוםברכאורבי...................□ביויהי**גניזה

'ורברכיה'וררבהחייא'רליה'אמתנחומא'ר'קמברידג

'ברברכיה'וררבאחייא'רליהאמרתנחומא'רקושטא' דפ

***'ר' אמקרלין

.'פתיחה'אין להגדיר סימן זה כ, בצורתו הנוכחית, אולם. 'סליק פתיחתא': שכן בסופם נרשם באותיות גדולות, ובדפוס קושטא נמנה סימן ארוך זה עם ששת הפתיחות הקודמות' י קמברידג"בכ*

.סוף סימן ו, השווה לעיל, יש לשים לב לכך שהסופר השאיר רווח של מספר אותיות, לכל היותר. אין כאן כותרת של פרשה חדשה**

.41' עמ, ח:ב, ראה להלן, אמרו רבותינו*** = 

הנהויהי'שנאמקוםכלהגולהמןבידינועלהמדרשזהאלעזראוקספורד

ויהי'שנמקוםבכלהגולהמןבידינועלהמדרשזהאלעזרפרמה

ויהי........................................גניזה

ויהי'שנמקוםכלהגולהמןבידינועלההזההמדרש(המכ)'אמאלעזר'קמברידג

ויהישנאמרמקוםכלהגולהמןבידנועלההזההמדרשאלעזרקושטא' דפ

בימי ויהי ' שנמקום כל הגולה מן בידינו עלה זה דבר שמעוני ' יל

ויהי ' שנאמקום כל קרלין

א"מפרשתרבהבבראשיתכדאיתאכלהצרהאוקספורד

היאצרהפרמה

צרִהגניזה

משמעו'קמברידג

משמשויהישנאמרמקוםכלרבאחייא'רצרהקושטא' דפ

'וכוצרה שמעוני ' יל

היא צרה קרלין

אוקספורד

שמואל'רפרמה

.........אמרגניזה

שמואל'ורבהכיוצאאיןשמחהאםבהכיוצאאיןצרהאםושמחהצרה'קמברידג

שמואל'רבהכיוצאאיןשמחהאםבהכיוצאאיןצרהאםושמחהצרהקושטא' דפ
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אוקספורד

מלחמהעשושםהיתהצרהמהאמרפלבימיויהיהןחמשה'אמנחמניברפרמה

..........□שם.....................................גניזה

מלחמהעשושםהיתהצרהומהאמרפלבימיויהיהןחמשה'אמנחמןבר'קמברידג

מלחמהעשושםהיתהצרהמהאמרפלבימיויהיהםבימיחמשהאמרקושטא' דפ

אמרפלבימיויהיהםוחמשהי נ"ר כ"אסת

אוקספורד

באואחתפעםלמדינהזקוקהמלךהיהובשבילובמדינהשרוןשהיהמלךשללאוהבופרמה

....................ל□וב......................... גניזה

באואחתפעםלמדינהנזקקהמלךהיהובשבילובמדינהשרוישהיהמלךשללאוהבומשל'קמברידג

באואחתפעםלמדינהנזקקהמלךהיהובשבילובמדינהשרוישהיהמלךשללאוהבוקושטא' דפ

אוקספורד

כךשהיהכמותהמלךשאיןוויואמרוונזדווגופרמה

כלכךשהיהכמותלמדינהנזקקהמלךשאיןלנואויאמרולוונזדווגוהברבריין'קמברידג

כלכךשהיהכמותלמדינהנזקקהמלךשאיןלנואוילואמרולוונזדווגוהברברייןקושטא' דפ

אוקספורד

עיןאלויבאוד"ההאברהםבזכותאלאנבראלאהעולםפרמה

עיןאלויבאוד"ההאבינואברהםבזכותו שלאלאנבראלאכולוהעולם'קמברידג

עיןאלויבאווישובודכתיבהואהדאאבינואברהםבזכותאלאנבראלאכלוהעולםקושטא' דפ

אוקספורד

עיןעולםשלעינוגלגללסמותאלא(ל)באולאאחאר"אקודשהיאמשפטפרמה

עיןעולםשלעינולגלגלאלאלהזדווגבאולאקדשהואמשפט'קמברידג

עיןעולםשלעינולגלגלאלאלהזדווגבאלאאחא'אמר רקדשהיאמשפטקושטא' דפ
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אוקספורד

הוא'כתהואאחאר"אקדשהיאלסמותהמבקשיןאתםבעולםהדיןמידתשעשהפרמה

הואקדשהואאחא'ר'אמקדשהיאלממותהמבקשיןאתםבעולםהדיןמדתשעשת'קמברידג

הואקדשהואאחא'ר'אמקדשהיאלסמותהמבקשיםאתםבעולםהדיןמדתשנעשתקושטא' דפ

אוקספורד

התחילוונזדווגוהמלכיםאותןשבאווכיוןהאשבכבשןה"הקבשלשמושקידשפרמה

התחילולוונזדווגוהמלכיםאותןשבאווכיוןהאשבכבשןה"הבשלשמושקידשאברהםאבינו'קמברידג

התחילולוונזדווגוהמלכיםאותםשבאווכיוןהאשבכבשןשמושקדשאברהםאבינוקושטא' דפ

אוקספורד

ארםהייתהצרהמהאחזבימיויהיאמרפלבימיויהיוויצוחיןהכלפרמה

ארםשםהיתהצרהמאיאחזבימיויהיאמרפלבימיויהיוויצווחיןהכל'קמברידג

ארםשםהיתהצרהמהאחזבימיויהיאמרפלבימיויהיהויוויצווחיןהכלקושטא' דפ

אוקספורד

'אמלהמיתופירגונושנזדווגמלכיםלכן'וגומאחורופלשתיםמקדםפרמה

אםהפרגוגאותו'אמלהמיתואחדג(ד)פרגולושנזדווגמלכיםלבןמאחורופלשתיםמקדם'קמברידג

אםפרגודאותואמרלהמיתואחדפרגודלושנזדמןמלכיםלבןמאחורופלשתיםמקדםקושטא' דפ

אוקספורד

ממנומניקתומושךהריניאלאלמלךמיתהמחוייבהריניהורגואניפרמה

ממנומניקתואת<...>מושאניהריאלאלמלךמיתהמתחייבאניהריאניהורגו'קמברידג

מינקתומושךהריניאלאלמלכותחייבהריניממיתואניקושטא' דפ
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אוקספורד

קטניםאיןאם<......>איןגדייםאיןאםאחז'אמכךמתהואומעצמופרמה

תיישיםאיןאםתיישיםאיןגדייםאיןאםאחז'אמכךמאיליוומת'קמברידג

צאןאיןגדייםאיןאםאחזאמרכךמתהואומעצמוקושטא' דפ

אוקספורד

איןאםלומרבדעתוסבורהיהרועהאיןצאןאיןאםגדוליםאיןפרמה

איןאםלומרבדעתוסבוראחזהיהכךרועהאיןצאןאיןאםצאןאין'קמברידג

איןאםלומרבהעתוסבורהיהאחזכךרועהאיןצאןאיןאםקושטא' דפ

אוקספורד

חכמיםאיןמלמדיןאיןאםתלמידים(גדולים)איןקטניםפרמה

תלמידיםאיןחכמיםתלמידיאיןאםחכמיםתלמידיאיןגדוליםאיןאםגדוליםאיןקטנים'קמברידג

חכמיםאיןתלמידיםאיןואםתלמידיםאיןגדוליםאיןאםגדוליםאיןקטניםקושטא' דפ

אוקספורד

איןחכמיםאיןאםפרמה

איןחכמים(ת)איןאם'קמברידג

איןחכמיםאיןאםקושטא' דפ

'נביאיאיןזקניםאיןאםזקניםאיןחכמיםאיןאםאות אמת א

איןתורהאיןאםתורהאין'זקניאיןאםאות אמת ב
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אוקספורד

שכינתומסלקה"והקבמדרשותובתיכניסיותבתיפרמה

גניזה

שכינתומשרהה"הבאיןכביכולמדרשותובתיכנסיותבתיאיןאםומדרשותכנסיותבתי'קמברידג

שכינתומשרהה"הקבאיןכביכולומדרשותכנסיותבתיקושטא' דפ

שכינתומשרהבה"הקואיןאות אמת א

שכינתומשרהה"הקבואיןמדרשותובתיכנסיותבתיאות אמת ב

אוקספורד

ד"הה'מישרפרמה

'או'הכתעליהםמדרשותובתיכנסיותבבתיאוחזהריניאלאבעולם'קמברידג

אומרהכתובועליהםמדרשותובתיכנסיותבתיאוחזהריניאלאהעולםעלקושטא' דפ

ד"הההעולםעלאות אמת א

ד"ההבתורהלהתעסקשלאמדרשותובתיכנסיותבתיונעל   כלעמדמה עשהבעולםאות אמת ב

אוקספורד

אחזשמונקראלמהאלעזר'רבשםהונא'רבלמודייתורהחתוםתעודהצורפרמה

אחזשמונקראלמה'אומאלעזר'רבשםחוניא'רבלמודיתורהחתוםתעודהצור'קמברידג

אחזשמונקראלמהאמרחנינא'רבלמודיתורהחתוםתעודהצרקושטא' דפ

אלעזר'ברחוניא'רבלמודיתורהחתוםתעודהצראות אמת א

'תעודה   וגוצוראות אמת ב

אוקספורד

אחא'בשם ראבהור"ביעקב'רמדרשותובתיכניסיותבתישאחזפרמה

הדאמןלהשמעאחאשום רבי..........גניזה

אחא'בשם ראבון'בשם ריעקב'רמדרשותובבתיכנסיותבבתישאחז'קמברידג

אבין'בשם ריעקב'רמדרשותובתיכנסיותבתישאחזקושטא' דפ

חייאר"בשאבאבריעקב' ראות אמת

אבייבןיעקבר"את"ילקוט ת
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אוקספורד

מאותהאפילושעהלהאיןלווקיויתייעקבמביתפניוהמסתירי"ליוחיכיתיישעיה'אמפרמה

כאותהקשהעה.............................[י]וחכיתגניזה

כאותהקשהשעהלךאיןיעקבמביתפניוהמסתירי"ליוחכיתיישעיה'אמ'קמברידג

כאותהקשהשעהלךאיןיעקבמביתפניוהמסתירי"ליוחכיתיישעיהאמרקושטא' דפ

מאותהקשהשעהלךאיןת"ילקוט ת

אוקספורד

קיויתישעהמאותהמהםפנייאסתירהסתרואנכיבה'שכתשעהפרמה

קוותי□שעהבאותהההוא........................בהשכתובשעהגניזה

וקויתישעהומאותהההיאבעתפניאסתירהסתרואנכיבה'שכתשעה'קמברידג

וקויתישעהומאותההזהבעולםפניאסתירהסתרואנכי<....>שעהקושטא' דפ

הכי' ואפ'וגוהסתרואנכיבה'שכתות"ילקוט ת

אוקספורד

נתןאשרוהילדיםאנכיהנהלוהועילומהזרעומפיתשכחלאכילופרמה

...אשרוהילדיםאנוכיהנהעיל......................גניזה

נתןאשרוהילדיםאנכילוהועילומהזרעומפיתשכחלאכי'שאמלו'קמברידג

נתןאשרוהילדיםאנכיהנהלוהועילמהזרעומפיתשכחלאכישאמרלוקושטא' דפ

זרעומפיתשכחלאכי'כתית"ילקוט ת

אוקספורד

אלאהיותלמידיןוהלאהיוילדיווכי'בישרולמופתלאותי"יליפרמה

שתלמידומלמדלא.א... ו   ..........................גניזה

היותלמידיווהלאהיו   לוילדיםוכיי"ילי'קמברידג

היותלמידיווהלאהיוילדיווכיי"יליקושטא' דפ
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אוקספורד

צווחיןהכלהתחילומדרשותובתיכניסיותבתישאחזכיוןפרמה

.....................ובתיכניסיותבתיחז  .........................גניזה

צווחיןהכלהתחילומדרשותובתיכנסיותבתישאחזוכיון'קמברידג

צווחיןהתחילומדרשותובתיכנסיותבתישאחזוכיוןקושטא' דפ

אוקספורד

ראיתישםהייתהצרהמהיהויקיםבימיויהיאחזבימיויהיוויפרמה

את.□ראיתי   ....... ... ......... .... ויהיותם...אחז   ....... ...גניזה

אתראיתישםהיתהצרהמהיהויקיםבימיויהיאחזבימיויהיווי'קמברידג

ראיתישםהיתהצרהמהיהויקיםבימיויהיאחזבימיויהיהויוויקושטא' דפ

אוקספורד

למדינהשלאפרוסדוגמאששלחלמלךובהותוהווהנההארץאתפרמה

דינות□לִכתבוןח   ..............................גניזה

למדינהשלופרוסטגמאששולחלמלךתהווהנההארץואתהשמים'קמברידג

למדינהשלופרוסטיגמאששלחלמלךאורםואיןהשמיםואתובהותהווהנההארץאתקושטא' דפ

אוקספורד

פרמה

....................................דין□□היו...........................גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ
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אוקספורד

אויאמרואותהוקרעואותהנטלוהמדינהבניעשומהפרמה

וביראהגניזה

באשאותהושרפואותהוקרעואותהנטלומדינהבנילועשומה'קמברידג

באשושרפוהוקרעוהאותהנטלוהמדינהבנילועשומהקושטא' דפ

אוקספורד

וארבעהדלתותשלשיהודיכקרואויהי'כדכתהללודבריםהמלךכשהרגישלנופרמה

'פסוקיארבעתלתוארבעהדלתותשלשיהודיבקראויהיד"הה'קמברידג

פסוקיארבעתלתאוארבעהדלתותשלשיהודיכקראויהיד"ההקושטא' דפ

אוקספורד

בתעריקרענהפרמה

האשעלהמגלהכלתוםעדהאחעלאשרהאשאלוהשלךהסופרבתעריקרעה'קמברידג

האשעלהמגלהכלתםעדהאחעלאשרהאשאלוהושלךהסופרבתעריקרעהקושטא' דפ

אוקספורד

יהויקיםויהיוויצווחיןהכלהתחילושראוכיוןפרמה

יהויקיםבימיויהיוויצווחיםהתחילוכןהכלשראוכיוןהאחעלאשר'קמברידג

יהויקיםבימיויהיהויוויצווחיןהתחילוכןשראוכיוןהאחעלאשרקושטא' דפ

אוקספורד

שהיהלמלךולאבדלהרוגלהשמידהייתהצרהמהאחשורושבימיויהיפרמה

שהיהלמלךהיהודיםאת   כלולאבדלהרוגלהשמידשםהיתהצרהמהאחשורושבימיויהי'קמברידג

שהיהלמלךהיהודיםאת   כלולאבדלהרוגשםהיתהצרהמהאחשורושבימיויהיקושטא' דפ

משל *ץ"ריבמ

.רכו' עמ, ב"ח, ז"ירושלים תשנ, הוצאת בית המדרש להלכה בהתישבות: ראה. שהעתיקה בספרו כפתור ופרח, אשתורי הפרחי' יצחק בן מלכי צדק מסימפונט נתמכת על ידי ר' גרסת ר*
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אוקספורד

באשכולותמזנבהתחילוהשניבעוללותמקטףהתחילהראשוןשונאיםשלשהונזדווגוכרםלופרמה

באשכולותמזנבהתחילהשניבעוללותמקטףהאחדשנאיםלוונזדווגוכרםלו'קמברידג

באשכלותמזנבוהשניבעוללותמקטףהתחילהאחדשונאיםשלשהלוונזדווגוכרםלוקושטא' דפ

בגפניםמזנבואחדבעוללותמקטףאחדרעיםאריסים'גלושניזדווגולכרםץ"ריבמ

אוקספורד

הבןכל'אמהרשעפרעהכךבגפניםמעקרוהשלישיפרמה

הבןכלבעוללותמקטףהתחילהרשעפרעהכךהגפניםכלאתלעקורבקשהשלישי'קמברידג

הבןכלשנאמרבעוללותמקטףהתחילהרשעפרעהכךהגפניםכלאתלעקורבקשוהשלישיקושטא' דפ

בשרשיםעוקרואחדץ"ריבמ

אוקספורד

נצרנבוכד'וגוהילודפרמה

ברכיה'ראלףוהמסגרהחרשבאשכולותמזנבנצרנבוכדתשליכוהוהיאורההילוד'קמברידג

ברכיה'ראלףוהמסגרהחרששנאמרבאשכלותמזנבהתחילהרשענבוכדנצרתשליכוהוהיאורההילודקושטא' דפ

אוקספורד

אלףוהמסהחרש'אמפרמה

.בירביהודהרביאלףזה וזהאמריןורבנןגניזה

אלףכלןאמריורבנןאלףוהמסגראלףהחרשיהודה'  רבשם'קמברידג

אלףכלןאמריוחנן'ראלףוהמסגראלףהחרשאמריהודה'  רבשםקושטא' דפ

אוקספורד

פרמה

יהודהרבי.........אמריצחקרביברשמואלורביחכמים.................גניזה

יהודה'רהבליוטיןאלו'אמיצחקברשמואל'ר'קמברידג

יהודה'רהבליוטיןאלואמרשמואל'רקושטא' דפ

01/01/2019



59 ז:א רות רבה

אוקספורד

הכלאתלעקורביקשהמןכמים□תלמידיפרמה

....לִקעקעביקשבגפניםמעקירהתחיל...חכמים..................בירבגניזה

כלאתלעקורבקשהרשעהמןחכמיםתלמידיאלו'אמסימון'בר'קמברידג

כלאתלעקורבקשהרשעהמןחכמיםתלמידיאלואמרסימון'ברקושטא' דפ

לקעקעבקשאות אמת

אוקספורד

ולאבדלהשמידלהרוג□באין בבינותאזכינתיהאנא'אמהביצהפרמה

........ ..............להשמכמוןביתאכל זבין□ד...........גניזה

ולאבדלהרוגלהשמידכמוןבשעתאזניןאנןהביצה'קמברידג

ולאבדולהרוגלהשמידבביעתהזביןאמרהביצהקושטא' דפ

ביעתאבכלדיזבוןבקשישראלשלביצתןאות אמת

אוקספורד

אחשורושבימיויהיוויצווחיןהתחילוהכלשראוכיוןפרמה

אחשורושבימי...... .......................שאחשורושהכלשראו.....גניזה

אחשורושבימיויהיוויצווחיןהתחילוכךהכלשראווכיון'קמברידג

אחשורושבימיויהיהויוויצווחיןהתחילוכןשראווכיוןקושטא' דפ

אוקספורד

לפייסחייכתשהייתהבמדינהבארץרעבויהיהייתהצרהמההשופטיםשפוטבימיויהיפרמה

...............למדיבארץרעבויהי.. ......... ............ביויהיגניזה

ליפסלחייבתשהיתהלמדינהבארץרעבויהישםהיתהצרהמההשופטיםשפוטבימיויהי'קמברידג

ליפסיחייבתשהיתהלמדינהבארץרעבויהישםהיתהצרהמההשפטיםשפטבימיויהיקושטא' דפ
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אוקספורד

תלוהמדינהבניעשומהלגבותהטמיוןגבאי□שלהמלךאתפרמה

............עשומהליגבותהטימיוו...........גניזה

נטלוהמדינהבנילועשומהלגבותהטמיאיןגביישלחהמלךעשהמהכולך'קמברידג

נטלו'המדינבניעשומהלגבותהטמיאוןשלחהמלךעשהמהלמלךקושטא' דפ

אוקספורד

לעשותשרצהמהואמרואותווגבואותופרמה

...........................המלךכשמרגישואי................גניזה

מבקששהיהמהאמרואותווגבואתווחלקואותו'קמברידג

מבקששהיהמהאמרואותווגבווחלקוהואותוקושטא' דפ

אוקספורד

הולך'מישראחדהייתה□וכןפטישלנופרמה

...................כשכךלושינו...לגניזה

ז"עעובדמישראלאדםהיההשופטיםשפטבימיכךלועשינולעשותלנו'קמברידג

ז"עעובדמישראלאדםהיההשופטיםשפטבימיכךלועשינולנוקושטא' דפ

אוקספורד

אתמלקהוהיהלהלקותומבקשהדייןוהיההדייןאצלפרמה

עושהא..... .......................האצלתו□...גניזה

אתומלקהבאהואוהיההדיןאתלולעשותמבקשהדייןוהיה'קמברידג

ומלקהבאהואוהיהדיןבולעשותמבקשהדייןוהיהקושטא' דפ
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אוקספורד

שופטיואתששופטלדודאףכךלועשיתילילעשותשביקשמה'אמהדייןפרמה

...................גניזה

להשפטצריכיןששופטיולדוראויליהעבדתלימיעבדדעבדמה'ואמהדיין'קמברידג

הוינשפטיןששופטיולדוראויליהעבדיתלימעבדדבעאמהואמרהדייןקושטא' דפ

אוקספורד

השופטיםשפוטבימיויהיפרמה

השפטיםשפטבימיויהי'קמברידג

השפטיםשפטבימיויהיקושטא' דפ

אוקספורד

משמשויהי'שנמקוםכליוחנןרביבשם'אושמעון'רפרמה

משמשויהי'שנמקוםכליוחנן'רבשםברבאשמעון'קמברידג

שנאמרמקוםכליוחנן'רבשםאמראבא'רברשמעוןקושטא' דפ

משמשויהי'שנמקוםכליוחנן'רבשםבא'ברשמעוןר"א*ת"ילקוט ת

מה עוד שכבר מצינו מובאה, המערכת הסינופטית מאשרת את שייכותו של הקטע למדרש רות רבה, י שדרשה דומה מצויה במדרש אסתר רבה"אעפ. 'מדרש אסתר'הקטע דלהלן מובא בילקוט תלמוד תורה בשם *

.40-39' עמ, סוף פתיחה ד, ראה לעיל, מקורה ברות רבה, שככל הנראה', מדרש אסתר'אחרת בילקוט דנן בשם 

אוקספורד

ר"אבהכיוצאשמחהאיןשמחהואםבהכיוצאצרהאיןצרהשאםושמחהצרהפרמה

אתאבהכיוצאשמחהאיןשמחהואםבהכיוצאצרהאיןצרהאםושמחהצרה'קמברידג

אתאבעולםכמותהשמחהאיןשמחהאםכמותהצרהאיןצרהאםושמחהצרהקושטא' דפ

אתאבהכיוצאשמחהאיןשמחהואםבהכיוצאצרהצרהאםושמחהצרהת"ילקוט ת
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אוקספורד

התיכוןשמחהוהיהצרה'שנמקוםכלפליגאעבדאנחמניברשמואלפרמה

מיתיביןשמחהוהיהצרהויהי'שנמקוםבכלפלגאועברהנחמןברשמואל'ר'קמברידג

שמחהוהיהצרהויהישנאמרמקוםבכלפלגאועבדאנחמניברשמואל'רקושטא' דפ

שמחה והיה היאצרהויהישנאמרמקוםכלקרלין

שמחהוהיהצרהויהי'שנמקוםכלפלוגתאעבדאשמואל'רת"ילקוט ת

אוקספורד

אינההיאאףלהם'אמאורויהי<......>'הכתלהפרמה

אינההואאףלהון'אמאורויהיאוריהיאלהיםויאמר'והכתליה'קמברידג

אורהאינההיאאףלהםאמראוריהיאלהיםויאמרכתיבוהאקושטא' דפ

אוקספורד

אורהלאותהלהשתמשהעולםזכושלאשמחהפרמה

האורהאותהסימוןבריהודה'ר'דאמבהלהשתמשהעולםזכהשלאשמחה'קמברידג

אורהשאותהאורהבאותהלהשתמשהעולםזכהשלאשמחהשלקושטא' דפ

אוקספורד

שראהכיוןסופוועדהעולםמסוףבהומביטצופהאדםהיהראשוןיום□ה"הקבשבראפרמה

וכיוןסופוועדהעולםמסוףבהומביטצופהאדםראשוןביוםשנבראת'קמברידג

שראהוכיוןסופוועדמהעולםצופהאדםראשוןביוםשנבראתקושטא' דפ

אוקספורד

עמדהפלגהודורהמבולודוראנושדורה□הקפרמה

מהםלקחוסדוםוכאנשיהפלגהוכדוראנושכדורלצאתרשעיםשעתידין'קמברידג

לקחהסדםוכאנשיהפלגהודורהמבולואנשיאנושכדורלצאתרשעיםשעתידיןקושטא' דפ
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אוקספורד

ומנייןאורםמרשעיםוימנע'שנשגינזהומנייןלבאלעתידלצדיקיםותיקנהוגינזהפרמה

ומניןלעתידלצדיקיםוגנזואורם'מרשעיוימנעד"הה'קמברידג

אורםמרשעיםוימנעד"ההקושטא' דפ

אוקספורד

נכוןעדואורהולךנוגהכאור(תאיר)צדיקואור'שנלבאלעתידלצדיקיםשגינזהפרמה

לצדיקזרועאור'שנלעתידלצדיקיםשגנזו'קמברידג

לצדיקזרועאור'שנאלבאלעתידלצדיקיםוגנזוקושטא' דפ

אוקספורד

אינהאףלהם'אמבקרויהיערבויהיוהכיתיליההתיכוןהיוםפרמה

אינההיאאףליה'אמאחדיוםבקרויהיערבויהיליהמתיבין'קמברידג

אינההיאאףלהםאמראחדיוםבקרויהיערבויהיוהכתיבליהמיתיביןקושטא' דפ

אוקספורד

נמלחוכעשןהשמיםכי'שנלכלותעתידראשוןביוםה"הקבשבראמהשכלשמחהפרמה

נמלחוכעשןמים   ........גניזה

נמלחוכעשן  שמיםכי'שנלכלותשמיםעתידיןראשוןביוםאלאשמחה'קמברידג

נמלחוכעשן  שמיםכישנאמרלהבלותשמיםשעתידיןשמחהקושטא' דפ

אוקספורד

ויהישלישייוםהתיכוןתבלהכבגדוהארץפרמה

ויהיאתיבון'וגוגניזה

שלישייוםבקרויהי'והכתליהמתיבין'קמברידג

ושלישישנייוםבקרויהיערבויהיכתיבוהאליהמתיביןקושטא' דפ
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אוקספורד

להם'אמשישייוםחמישייוםרביעייוםבקרויהיערבפרמה

להןאמרהששיויהיחמישיויהיעי   ...יוםבקרויהיערבגניזה

שמחהאינההיאאףלהן'אמששייוםרביעייום'קמברידג

שמחהאינההיאאףלהםאמרושישיוחמישיורביעיקושטא' דפ

אוקספורד

צריכיןהחיטיןלמתקןצריךהחרדלכגוןעשייהצריכיןבראשיתימיבששתה"הקבשבראמהכלפרמה

מתק[י]לצריךל.............צרוךבראשתומיבששתברא ......גניזה

לימתקצריךהחרדלכגוןעשיהצריכיןבראשיתימיבששתשנבראמהשכל'קמברידג

להמתיקוצריךהחרדלכגוןעשיהצריכיןבראשיתימיבששתשנבראמהשכלקושטא' דפ

אוקספורד

אתי"יויהי'והכתליההתיכוןלמתקןצריכיןהתורמוסיןלטחוןפרמה

...........................צריךוהתורמוסגניזה

אתי"י(ביוםויהי'כתוהאויהי)מיתיביןלימתקצריכיןהחטיןלימתקצריכיןהתרמוסין'קמברידג

אתי"יויהיכתיבוהאליטחןצריכיןהחטיםלימתקצריכין'התרמוסיקושטא' דפ

אוקספורד

שמחהאינההואאףלהן'אממצליחאישויהייוסףפרמה

........היאאףלהןאמרמצליח...........גניזה

שמחהאינההיאליה'אמיוסף'קמברידג

שמחהאינההיאאףאמריוסףקושטא' דפ

לימתק'צריכיהתרמוסיןלימתקצריכיןהחרדלכגוןעשיהצריכיןבראשיתימיבששתשנבראמהשכל)'קמברידג

(לימתקצריכיןהחטין
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אוקספורד

הדובבושנתגרהפרמה

הדוב........גניזה

מאומהעשיתילאפהוגם'דכת'קמברידג

בבוראותישמוכי'דכתיקושטא' דפ

אדוניואשתותשאד"ההדובהאותה לונזדווגכךשמתוךאות אמת

אוקספורד

היאאףליה'אמהשמיניביוםויהי'והכתליההתיכוןפרמה

היאאףלהואמרניו..............................כתובוהיאתיבוןגניזה

היאאףלהן'אמ....משהקראהשמיניביוםויהי'והכתליהמתיבין'קמברידג

היאאףלהםאמרהשמיניביוםויהיכתיבוהאקושטא' דפ

אוקספורד

ואביהונדבמתוביוםשבושמחהאינהפרמה

....... ................אינהגניזה

ואביהואנדבבושמתושמחהאינה'קמברידג

ואביהואנדבמתושבושמחהאינהקושטא' דפ

אוקספורד

היאאףמשהכלותביוםויהיליההתיכוןפרמה

...................□□□למשהכלותביוםיהי.......גניזה

היאאףלהן'אמלהקיםמשהכלותביוםויהי'והאכתמתיבין'קמברידג

היאאףלהםאמרמשהכלותביוםויהיכתיבוהאקושטא' דפ

היאאףלון'אממשהכלותביוםויהי'והכתיליהאיתיבוןת"ילקוט ת
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אוקספורד

<...........>שמחהפרמה

.....□□□יכול     ..............ניגנז□□ביבושמחה....גניזה

אללבאמשהיכלולא'שנהמקדש[נין](ית)בנגנזשבושמחהאינה'קמברידג

אללבאמשהיכלולאשנאמרהמקדשביתבניןנגנזשבושמחהאינהקושטא' דפ

מקדששלבבנינוהמשכןשנגנזשמחהאינהת"ילקוט ת

אוקספורד

השמיניביוםויהי'והכתליההתיכוןפרמה

...........................כתובוהיאתיבון.......גניזה

....משהקראהשמיניביוםויהי'והכתליהמתיביןמועדאהל'קמברידג

השמיניביוםויהיכתיבוהאמועדאהלקושטא' דפ

אוקספורד

ואביהונדבמתוביוםשבושמחהאינההיאאףליה'אמפרמה

....... ................אינההיאאףלהואמרניו...גניזה

ואביהואנדבבושמתושמחהאינההיאאףלהן'אמ'קמברידג

ואביהואנדבמתושבושמחהאינההיאאףלהםאמרקושטא' דפ

אוקספורד

ביוםשבושמחהאינההואאףלהו'אמיהושעאתי"יויהי'והכתליההתיכוןפרמה

...............................את.................גניזה

ביוםשבושמחהאינההיאאףלהן'אמביריחויהושעבהיותויהי'והכתליהמתיבין'קמברידג

קושטא' דפ
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אוקספורד

ישבכיויהי'והכתליההתיכוןשמלותיוויקרע'שנבגדיואתקרעפרמה

....כ.....................באת...גניזה

ישבכאשרויהיליהמתיביןשמלותיויהושעויקרע'שנשמלותיויהושעקרע'קמברידג

ישבכיויהיכתיבוהאקושטא' דפ

אוקספורד

לו'ואמהנביאנתןבאביוםשבושמחהאינההיאאףבביתוהמלךפרמה

.........גניזה

לו'ואמנתןבאביוםשבושמחהאינההיאאףלהן'אמבביתוהמלך'קמברידג

לוואמרהנביאנתןבאשבושמחהאינההיאאףלהםאמרבביתוהמלךקושטא' דפ

אוקספורד

דידךלנואמורדידןאמרינןליהאמריהביתתבנהאתהלאפרמה

דידךאתאמורדידךאמרינךליהאמריןלשמיביתתבנהלאאתה'קמברידג

דידךאתאמורדידןאנןאמרינןליהאמריהביתתבנהלאאתהרקקושטא' דפ

אוקספורד

והיהעסיסהריםיטפוההואביוםוהיהגדולבשופריתקעההואביוםוהיהלהם'אמפרמה

והיהעסיסההריםיטפוההואביוםוהיהלהן'אמ'קמברידג

והיהעסיסההריםיטפוההואביוםוהיהלהםאמרקושטא' דפ

אוקספורד

מירושלםחייםמיםיצאוההואביוםפרמה

ביוםוהיהידושניתי"ייוסיףההואביוםוהיהמירושלםחייםמיםיצאוההואביום'קמברידג

ביוםוהיהידושניתי"ייוסיףההואביוםוהיהחייםמיםיצאוההואביוםקושטא' דפ
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אוקספורד

קדושבירושלםוהנותרבציוןהנשארוהיהפרמה

בציוןהנשארוהיהבשופריתקעההואביוםוהיהאישיחיהההוא'קמברידג

בירושלםוהנותרבציוןהנשארוהיהגדול'בשופיתקעההואביוםוהיהאישיחיהההואקושטא' דפ

אוקספורד

היאאףלהם'אמירושלםנלכדהכאשרוהיההתיכוןלויאמרפרמה

אינההיאאףלהן'אמירושלםנלכדהכאשרוהיהליהמתיבין'קמברידג

אינההיאאףלהםאמרירושלםנלכדהכאשרוהיהכתיבוהאליהמיתיביןקושטא' דפ

אוקספורד

שלאיפופיסין'ישרבטלוביוםובומנחםנולדביוםשבושמחהפרמה

גניזה

שלמהאפוכיןישראלנטלוביוםשבושמחהאלאצרה'קמברידג

שלימהאפוכיןישראלנטלוביוםשבושמחהאלאצרהקושטא' דפ

אוקספורד

ביוםבועוונותיהםפרמה

ביום עונותיהם על ישראל ..................בר שמואל רבי דאמר עונותיהם גניזה

ביוםעונותיהןעל'קמברידג

ביוםעונותיהםעלקושטא' דפ

בשעהעונותיהיןעלישראלנטלושלימהאפוכיעדי נ"ר כ"אסת

אוקספורד

ציוןבתעוניךתםהמקדשביתשחרבפרמה

' .וגציון בת עוניך .. .........ביִתשחרב גניזה

פתיחתאסליקציוןבתעונךתם'שנהמקדשביתשחרב'קמברידג

פתיחתאסליקהמקדשביתשחרבקושטא' דפ

'וגוציוןבתעונךתםה"בשחרבי נ"ר כ"אסת
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(א)

שופטיהםאתששפטולדוראויהשופטיםשפוטבימיויהיאוקספורד

שופטיהם................השופטשפטגניזה

אחריםאלהיםאחרישזנושופטיהןאתששפטולדוראויפרמה

שופטיהןאתששפטולדוראויהשופטיםשפטבימיויהי'קמברידג

שפטיהםאתששפטולדוראויהשפטיםשפטבימיויהיקושטא' דפ

שופטיהםאתששפטולדוראויהשופטיםשפוטבימיויהיא סבע"ר

שפטיהם.א{ששופטין}ששפטולדוראוי לו*השכם' מד

.י כלץ"ומספר המוסר לר, י אלנקווה"החילופים למדרש השכם נובעים מספר מנורת המאור לר*

להשפטצריכיןששופטיהםלדוראויאוקספורד

פרמה

להשפטצריכיןששופטיהןאוי'קמברידג

להשפטצריכיןששופטיולדורואויקושטא' דפ

השופטיםשפוטבימיויהי'שנ<{אבימלך}{אלימלך}......אכדורו   של(להשפט){השופטים}צריכין(ש)(ששופטיו)לדוראוי לוהשכם' מד

שמעולא'שופטיהאלוגם'שנאאוקספורד

............שאלוגםהדה   היאגניזה

פרמה

שמעולאשופטיהםאלוגם'שנ'קמברידג

שמעולאשופטיהםאלוגםשנאמרקושטא' דפ

א סבע"ר

שמעולאשופטיהםאלוגם'שנ>(ישריםכשהן)לשופטיהןשומעיןשאיןלדוראוי לוהשכם' מד

לשופטיהןשומעיןשאיןלדוראוי לו*אות אמת

.יד-שעדיין היה מונח לפניו בכתב (ספר והזהיר= )ומסתבר שכך כינה את מדרש השכם ', שאלתות'הגהת אות אמת מיוחסת ל*
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70 ח:א רות רבה
(א)

היוואהודשמגר'אמלויבןיהושע'רהיווברקדבורהאמררבהיוולאאוקספורד

....................יהִושִערביהיווברקדברהאמר........גניזה

היוואהודשמגרלויבןיהושע'רוברקדבורה'אמרבהיוומיפרמה

היוואהודשמגר'אמלויבןיהושע'רהיוודבורהברק'אמרבהיוומי'קמברידג

היוואהודשמגראמרלויבןיהושע'רהיוודבורהברקאמררבהיוומיקושטא' דפ

היוואהודשמגר'אומלויבןיהודה'רוברקדבורה'אמרבהיוומיא סבע"ר

>היו<ואהודשמגר{'אומ}'   אמלויבןיהושע'ר>היו<וברקדבורה'אמרבהיוומיהשכם' מד

היוויעלוברקדבורהאחא'רהיוויעלדבורהאמרהונארבאוקספורד

..........ודבעל.אמרחונארביגניזה

היוויעלדבורה'אמאחא'רהיוויעלדבורה'אחנינא'רפרמה

היוויעלוברקדבורה'אמהונארב'קמברידג

היוויעלוברקדבורהאמרהונארבקושטא' דפ

היווברקויעלדבורה'אומנחמיא'רא סבע"ר

>היו<ויעלוברקדברוה'אמ<...>{רבא}  >היו<ויעלדבורה'אמהונארבהשכם' מד

שלשההרישניםהשופטיםאחדשפוטאוקספורד

...הריתריןהשופטיםשפטגניזה

שלשההיושניםשופטיםאחדשופטפרמה

תלתאהאתרישופטיםחדשפט'קמברידג

תלתאהשפטיםתריןשפטיםחדשפטקושטא' דפ

תריןשופטיםחדשפטאות אמת

'גהרישניםהשופטים'אשפוטא סבע"ר
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71 ח:א רות רבה
(ב)

הורתםהובישהאמםזנתהכידיןמהולבוצלאשאל'ראוקספורד

.............אזנתהכידכתיבהדין...............גניזה

הורתםזנתהאמםהובישה'דכתמהול"אלבצלאהשאל'רפרמה

הורתםהובישהאמםזנתהכי'דכתמהובצאלא'לרשאל'ר'קמברידג

אמםזנתהכידכתיבמהובצאלא'לרשאל'רקושטא' דפ

אמםזנתהכי'דכתימהובצאלא'לרשאל'רמכירי' יל

אמםזנתהכידכתיבמהושמעוני' יל

הרתםהובישהאמםזנתהכימהו..... >......>'רא סבע"ר

*{דכתיב}  {שכתוב}'  שכתמהו{לבבלאי}לבוצלאשאל{רבי}'   רהשכם' מד

.2' שו, 72' ההמשך נמצא בעמ*

ליהאמראמםזנתהכיאמרדאתהיתהזונהשרהאמנוכ"אאוקספורד

היתהוונה...........גניזה

לו'אמ'וגופרמה

ושלוםחסלו'אממם(י)אזנתהכידתימרהיתהזונהשרהשאמנואפשר'קמברידג

ושלוםחסלואמרהיתהזונהאמנוששרהאפשרקושטא' דפ

ושלוםחסלו'אמהיתהזונהאמנוששרהאפשרמכירי' יל

'ל'אא סבע"ר

יעקב'ראתאאותהמבזיןשבעליהןבשעההארץעםבפנימתבזיןתורהדבריאימתיאוקספורד

.....רבאותןמבזין.........................אימתיגניזה

אבהו'ראתאאותןמתבזיןשבעליהןבשעההארץעםבפנימתבזיןתורהדבריאימתיפרמה

יעקב'ר'אמאותםמבזיןשבעליהןבשעההארץעםבפנימתבזיןתורהדבריאימתיאלא'קמברידג

יעקב'ראתאאותםמבזיןשבעליהןבשעההארץעמיבפנימתבזיןתורהדבריאימתיאלאקושטא' דפ

יעקב'ראתאאותןמבזיןשבעליהןבשעההארץמי(ם)עבפנימתבזיןתורהדבריאמתיאלאמכירי' יל

אותםמבזיםשבעליהםבשעההארץעםבפנימתבזיןתורהדבריאימתישמעוני' יל

עקיבא'ראתאאותםמבזיםשבעליהםבשעההארץעמיבפנימתבזיןתורהדבריאימתיא סבע"ר
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72 ח:א רות רבה
(ב)

עםלפניכזונותתורהדברינעשיןאימתישמועהועבדהאחא'רבשםאבייבראוקספורד

....................תִדבריאימתִי........................גניזה

כזונותנעשיןתורהדבריאימתישמועהוצברהפרמה

עמיבפניכזונותנעשיןתורהדבריאימתישמועהועבדהאבדימיבר'קמברידג

עמיבפניכזונותנעשיןתורהדבריאימתישמועהועבדיהאבדימיברקושטא' דפ

עמיבפניכזונותנעשיןתורהדבריאימתישמועהועבדהאבדימיברמכירי' יל

עמיבפניכזונותנעשין'ת'דאימתילשמיעהועבדאאחא'רבשםאבייברא סבע"ר

בזויההמסכןמת[ח](כ)והדאמןלהמייתייוחנן'ראותם'מבזישבעליהםבשעההארץאוקספורד

...................................אותן....................גניזה

בזויההמסכןוחכמתקריאמהדיןלהמייתייוחנן'ראותןמבזיןשבעליהןבשעהפרמה

בזויההמסכןוחכמתמהכאליהמיתייוחנן'ראותןמבזיןשבעליהןבשעההארץ'קמברידג

בזויההמסכןוחכמתמהכאלהמיתייוחנן'ראותםמבזיןשבעליהןבשעההארץקושטא' דפ

אותןמבזיןשבעליהןבשעההארץמכירי' יל

בזויההמסכןוחכמתהדאמןלהמייתייוחנן'רי הפניני"ר

בזויההמסכןחכמתמהכאלהמייתייוחנן'רשמעוני' יל

בזויההמסכןחכמתמהכאלהמיתייוחנן'ר'כוהארץא סבע"ר

בזויההמסכןוחכמתהשכם' מד

אלאהיתהבזויהמסכןשהיההללושלמסכןשהיה'עקיב'רשלחכמתווכיאוקספורד

................................חכמִת...גניזה

מסכןשהיהבזויהעקיבא'רשלחכמתווכיפרמה

אלאהואבזויהמסכןשהיהעקיבא'רשלחכמתווכי'קמברידג

אלאהיתהבזויהמסכןשהיהעקיבא'רשלחכמתווכיקושטא' דפ

אלאהיתהבזויהמסכןשהיהעקיבה'רשלחכמתווכיי הפניני"ר

אלאבזויהמסכןשהיהעקיבא'רשלחכמתווכישמעוני' יל

אלאהיתהבזויהמסכןכשהיהעקיבא'רשלחכמתווכיא סבע"ר

אלאהייתהבזויהעקיבא('ר)שלחכמתווכיהשכם' מד
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(ב)

דורששהיהזהכגוןבדבריובזוימסכןמהואוקספורד

יושבחכםבדבריובזויפרמה

ודורשיושבזקןכגוןכיצדוהאבדבריובזוישהואמימסכןמהו'קמברידג

ודורשיושבזקןכגוןבדבריובזוישהואמימסכןמהוקושטא' דפ

מסכןאות אמת

ודורששיושבכגוןמדבריובזוימסכןמהוי הפניני"ר

ודורששיושבחכםכיצדהאבזויהבדבריודמסכןההואשמעוני' יל

ודורששיושבכגוןבדבריובזוימסכןמהוא סבע"ר

ודורשחכםיושב(כאיצד)את דבריובוזה(ש)(עצמושהואמי)השכם' מד

מטהוהואמשפטתטהלאאוקספורד

מטהוהואמשפטתטהלאפרמה

פניםתכירלאמשפטמטהוהואמשפטתטהלא'קמברידג

פניםתכירלאמשפטמטהוהואמשפטתטהלאקושטא' דפ

מטהוהואמשפטתטהלאי הפניני"ר

מטהוהואמשפטתטהלאשמעוני' יל

מטהוהואמשפטתטהלאא סבע"ר

פניםתכירלאלוקח[וומטהו]והואשוחדתקחלא[ו](מטהוהוא)משפטתטהלא*השכם' מד

.אליהו די וידאש' י ספר ראשית חכמה לר"החילופים כאן הם עפ*

והואתענוןלאויתוםאלמנהכללוקחוהואשוחדתקחלאאוקספורד

תענוןלאויתוםאלמנהכללוקחוהואשוחדתקחלאפרמה

והואתענוןלאויתוםאלמנהכלשוחדלוקחוהואשוחדתקחלאפניםמכירוהוא'קמברידג

והואתענוןלאויתוםאלמנהכלשחדלוקחוהואשחדתקחלאפניםמכירוהואקושטא' דפ

והואתענוןלאויתוםאלמנהכללוקחוהואשוחדתקחלאי הפניני"ר

והואתענוןלאויתוםאלמנהכללוקחוהואשוחדתקחלאשמעוני' יל

והואתענוןלאויתוםאלמנהכללוקחוהואשוחדתקחלאא סבע"ר

והואתענוןלאויתוםאלמנהכללוקחוהואשוחדתקחלאמכירוהואהשכם' מד
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74 ח:א רות רבה
(ב)

ליקחאותהאביואלשמשוןויאמר'שנאמעיניואחרהלךשמשוןמענהאוקספורד

פרמה

ליקחאותהשמשוןויאמר'שנעיניואחרהלךשמשוןאותןמענה'קמברידג

ליקחאותהשנאמרעיניואחרהלךשמשוןאותםמענהקושטא' דפ

מענהי הפניני"ר

עיניואחרהלךשמשוןמענהשמעוני' יל

ליקחאותה'דכתיעיניואחרהלךשמשוןותנינאמענהא סבע"ר

'שנעיניואחרהלךשמשוןמענההשכם' מד

גדעוןישראלאתשפטוהואבעיניישרההיאכיאוקספורד

ז"עעובדגדעוןגדעוןאחרי'ישראתשפטוהואבעינייישרההיאכיפרמה

'שנז"עעבדגדעוןבעיניישרההיאכי'קמברידג

שנאמרז"עעבדגדעוןבעיניישרההיאכיקושטא' דפ

גדעוןישראלאתושפטשמעוני' יל

'דכתי'ז'עאחרהלךגדעוןישראלאתושפטבעיניהיאישרהכיא סבע"ר

' שנעבודה זרהעבדגדעון'ישאתשפטוהואבעיניוישרההיאכיהשכם' מד

ישראלאתשפטוהואז"לעלאפודגדעוןלוויעשאוקספורד

'ישראתשפטוהואפרמה

ישראלאתשפטוהואז"לעלאפודגדעוןאותוויעש'קמברידג

מזהגדולמסכןלךשאיןהוילאפודגדעוןאותוויעשקושטא' דפ

ישראלאתשפטוהואלאפודגדעוןאותוויעששמעוני' יל

ישראלאתושפטלאפודגדעוןאותוויעשא סבע"ר

'ישאתשפטוהואלאפדגדעוןאתוויעשהשכם' מד
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75 ח:א רות רבה
(ב)

במשפטמעולשהואלדוראוי     לואוקספורד

המשפטאתמעוולשהואלדורלו'   אמ(ז"עעברגדעוןגדעוןאחר)פרמה

במשפטפניםשמכירלדייןאוי     לו'קמברידג

במשפטפניםשמכירלדייןאויקושטא' דפ

להשפטצריכיםששופטיהםלדוראויהוישמעוני' יל

במשפטשמעוללדוראויא סבע"ר

המשפטאתשמעוללדוראוי     לומזוגדולהבושהישהשכם' מד

*זוכהוהואשקר.................גניזה

שלמהאבן  בעליהןמברכותברכותעליהן  .........................מברכותברכותלוורביאמר

'וגוואבןאבן[ך](כ)בכיסלךיהיהלאבעליהןללות  ...........................

אמךלמכהמהליקחמהא............................

..ואתהוקטנהגדולהואבןאבןבכיסך...........................

..........................האיששלאותובידומספיקאניאיןך.........

.........................מהלךיהאכןעשיתאם'וגוכסף

עשיתם........................לאלךאמרתיאניה"הקבלו...

**..........................איןשלעץאפילוכן

.3-2' שו, 78' עמ, להלן* =

,(טו:יט' ויק)' במשפטלא תעשו עול 'חייא הדורשת את הכתוב ' שהדרשות בדבר רמאות במשקלות קודמות לברייתא של ר- דהיינו , שים לב שסדר העניינים בנוסח הגניזה. (82' עמ) עד סוף סימן ג 3' שו, 79' עמ, להלן** =

.ואילו העיסוק במרמים במשקלות וכדומה אינו אלא הסתעפות מנושא מרכזי זה, דוק ותשכח שעיקרו של המדרש במקום זה הוא מעשיהם הנלוזים של השופטים והדיינים. איננו הסדר המקורי

קרויהדיןאתשמקלקלשהדייןמלמדבמשפטעולתעשולאחייא'רתניאוקספורד

רוי............................עולתעשולאחייהבי..גניזה

קרוי>>המקלקל<<שהדייןמלמדבמשפטעולתעשולאחייא'רתניפרמה

חמשהקרויהדיןאתהמקלקלשהדייןמלמדבמשפטעולתעשולאחייא'רתני'קמברידג

חמשהקרויהדיןשמקלקלשהדייןמלמדבמשפטעולתעשולאחייא'רתניקושטא' דפ

קרוידינואתשמעוותשכל  דייןמלמדבמשפטעולתעשהלאחייא' רתניהשכם' מד
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76 ח:א רות רבה
(ב)

רעשמות'הקראוה"והבותועבהחרםמשוקץשנואיעולאוקספורד

..........ומשוקץוסנויעולגניזה

תועבהוחרםומשוקשעולפרמה

בריתמפרמנאץרעשמותחמשהעליוקוראה"והקבתועבהחרםמשוקץשנואעולשמות'קמברידג

בריתמפרמנאץרעחמשהעליוקוראה"והקבתועבהחרםמשוקץשנויעולשמותקושטא' דפ

תועבהחרםמשוקץשנויעולהשכם

אתולסלקהשםאתולחללהארץאתלטמאלעולםשבאיםדברים'להוגורםמכעיסממרהאוקספורד

.......השםאתלל  ......................................גניזה

אתומסלקהשםאתומחללהארץאתמטמאלארץשיבאוהבדיםלחמשתוגורםפרמה

אתומסלקהשםאתמחלל'האראתמטמאלעולםשיבאודבריםלחמשהוגורםוממראמכעיס'קמברידג

אתומסלקהשםאתומחללהארץאתמעמאלעולםדבריםחמשהוגורםוממרהמכעיסקושטא' דפ

וגורםהשכם' מד

מארצםולהגלותםבחרבישראלאתולהפילהשכינהאוקספורד

צם   ..................................גניזה

מארצואותןומגלהבחרב'ישראתומפילהשכינהפרמה

מארצםאותםומגלהלחרבישראלומפילהשכינה'קמברידג

מארצםומגלםבחרבישראלומפילהשכינהקושטא' דפ

אתומטמאהשמיםאתומחללמארצם'ישומגלה אתבחרב'ישאתומפיל'מיששתסתלקלשכינההשכם' מד

מעולשהואלדוראויאוקספורד

עולשהואלדוראויפרמה

מקולקלשהואלדוראוי'קמברידג

שמקולקללדוראויקושטא' דפ

הללודבריםלחמשהשגורםלדייןלואויחמשהכנגדחמשההארץהשכם' מד
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(ב)

במשפטעולתעשולאחייא'רתניבמדותאוקספורד

.............דברגניזה

הדיןהרילדיןאםעולתעשולאחייארביתניבמידותפרמה

הדיןכברלדיןאםבדיןבמשפטעולתעשולאחייא'רתניבמדה'קמברידג

אמורכברלדיןאםבדיןבמשפטעולתעשולאחייא'רתניבמדהקושטא' דפ

נקראשהמודדמלמדבמדהאוקספורד

נקראשהמודדאלאבמידהעולתעשולאל"תמהאמורפרמה

נקראשהמודדמלמדאלאבמשקלבמדהנאמרלמהכןאםאמור'קמברידג

נקראשהמודדמלמדאלאובמשורהבמשקלבמדהנאמרלמהכןאםהדיןקושטא' דפ

ומשוקץעולשנואקרויבמדותשקרשאםדייןאוקספורד

דבריםלחמשהוגורםותועבהוחרםומשוקץעולנקראבמידותשקרשאםדייןפרמה

דבריםחמשהוגורםשמותחמשהקרוישקרואםדיין'קמברידג

דבריםחמשהוגורםשמותחמשהקרוישיקרואםדייןקושטא' דפ

□שקרשלשמדותיולדורלואויאוקספורד

בשםבנאהר"אשקרשלשמידותיולדורלואוילמעלההאילולארץשיבאופרמה

בשם(בריה)בנאי'ר'דאמשקרשלשמדותיולדוראוי'קמברידג

בשםבניא'רדאמרשקרשלשמדותיולדוראויקושטא' דפ

מהבוומתגרהבאהשהמלכותסוףשקרשלשמדותיודורראיתאםאוקספורד

מהבוומתגרהבאהשהמלכיותסוףשקרשלשמדותיודורראיתאםהונא'רפרמה

מההדורבאותוומתגרהבאהשמלכותדעשקרשלשמדותיודורראיתאםהונא'ר'קמברידג

מההדורבאותוומתגרהבאהמלכותשקריםשלשמדותיודורראיתאםהונא'רקושטא' דפ
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(ב)

קלוןויבאזדוןבאבתריה'כתימהי"יתועבתמרמהמאזניטעםאוקספורד

'וגוקלוןויבאזדוןבאבתריה'כתמהרצונושלמהואבןתועבהמרמהמאזניטעםפרמה

קלוןויבאזדוןבאבתריה'כתמהי"יתועבתמרמהמאזניטעם'קמברידג

קלוןויבאזדוןבאוכתיבי"יתועבתמרמהמאזניטעםקושטא' דפ

(ג)

דוראיפשררשעבמאזניהאזכהאבא'רבשםברכייא'ראוקספורד

.......גניזה

(ובס)רשבמאזניכהנאברברכיה'רבשםאבא'רפרמה

שדורכןאפשררשעבמאזניהאזכהכתובכהנארבבראבא'רבשםברכיה'ר'קמברידג

שדורכןאפשררשעבמאזניהאזכה'כתיאבא'רבשםברכיה'ר' אקושטא' דפ

דורכןאפשררשעבמאזניהאזכהכתיבברכיה'רבשםאבא'רמכירי' יל

משהאףר"אמרמהמאזניובריסאלאזכאישקרשלמדותיושלאוקספורד

זוכהוהואשקר..........גניזה

משהאףלויר"אמרמהאבניובכיספרמה

משהאףלוי'ר'אממרמהאבניבכיסאלאזוכהשקרשלשמדותיו'קמברידג

משהאףלוי'ראמרמרמהאבניבכיסאלאזוכהשקרשלשמדותיוקושטא' דפ

משהאףלויר"אממרמהאבניובכיסאלאזוכהשקרשלמדותיושכלמכירי' יל

ואבןאבןבכיסךלךיהיהלאבתורהלישראלרמזהאוקספורד

גניזה

וקטנהגדולהואבןאבןבכסךלךיהיהלאהתורהמן'לישררמזפרמה

לא'וגובכיסךלךיהיהלאבתורהלישראללהןרמז'קמברידג

לאבכיסךלךיהיהלא'בתורלישראללהםרמזהקושטא' דפ

ולא'וכוואבןאבןבכיסךיהיהלא'שנבתורהלישראללהםרמזהמכירי' יל
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(ג)

בוומתגרהבאהשהמלכותסוףכןעשיתואםאוקספורד

גניזה

בךומתגרהבאהשהמלכותסוףכןעשיתאםפרמה

מהבוומתגרהבאהשהמלכותסוףכןעשה(כן)אם'וגואיפהבביתךלךיהיה'קמברידג

בוומתגרהבאהשהמלכותסוףכןעשהואםואיפהאיפהבביתךלךיהיהקושטא' דפ

'שנבוומתגרהבאשהמלכותסוףכןעושהואםואיפהאיפהבביתךיהיהמכירי' יל

תמן'כתימהאוקספורד

גניזה

תמן'כתמהפרמה

בתריה'וכת'גו>>ו<<אלהעושהכלי"יתועבתכיתמן'כת'קמברידג

וכתיבעולעושהכלאלהעושהכלאלהיךי"יתועבתכי'דכתיקושטא' דפ

'וכתיעולעושהכלאלהעושהכלי"יתועבתכימכירי' יל

בעליהןמברכותברכותלוי'ראמרעמלקלךעשהאשראתזכוראוקספורד

......מברכותברכותלוורביאמרגניזה

לבעליהןמברכותברכותלויר"אעמלקלךעשהאתזכורפרמה

לבעליהןמתברכותברכותלוי'ר'אמעמלקלךעשהאשראתזכור'קמברידג

לבעליהןמברכותברכות'ראמרממצרים'בצאתכבדרךעמלקלךעשהאשראתזכורקושטא' דפ

לבעליהןמברכותברכותר"א'וגומעמלקלךעשהאשראתזכורמכירי' יל

אםלךיהיהוצדקשלימהאבןלבעליהן'מברכוהברכותלבעליהןמקללותוהקללותאוקספורד

.............שלמהאבן  בעליהןמברכותברכותעליהן.ת.............גניזה

אםוצדקשלימהאבןלבעליהןמקללותוקללותפרמה

אםלךיהיהוצדקשלמהאבןלבעליהןמתברכותברכותלבעליהןמקללותוקללות'קמברידג

ואםיהיהוצדקשלימהאבןדכתיבלבעליהןמברכותברכותלבעליהןמקללותוקללותקושטא' דפ

אםלךיהיהוצדקשלמהאבן'שנלבעליהןמקללותוקללותמכירי' יל
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(ג)

לךיהיהה"הבאמרכןעשיתאוקספורד

גניזה

[הן](כו)לבעלימברכותברכותהויליתןומהלישאמהלךיהיהכןעשיתפרמה

לךיהיהכןעשית'קמברידג

לךיהיהכןעשיתקושטא' דפ

לךיהיהכןעשיתמכירי' יל

לךיהיהלאלבעליהןמקללותוהקללותאוקספורד

......'וגוואבןאבן[ך](כ)בכיסלךיהיהלא  בעליהןללות  ........גניזה

עשיתאםואבןאבןמהמפניבכיסךיהיהלאלבעליהןמקללותוקללותפרמה

עשיתאםבכיסךלךיהיהלאלבעליהןמקללותוקללות'קמברידג

'עשיואםואבןאבןבכיסךלךיהיהלאדכתיבלבעליהן'מקללווקללותקושטא' דפ

עשיתואםואבןאבןבכיסךלךיהיהולא'שנלבעליהןמקללותוהקללותמכירי' יל

אמראוקספורד

אמךלמכהומהליקחמהא.....................גניזה

'אמלךיהיהלאה"הקב'אמכןפרמה

'אמכן'קמברידג

אמרכןקושטא' דפ

'אמכןמכירי' יל

גדולהלעשותבקשתאםלוי'  ראוקספורד

..ואתהוקטנהגדולהואבןאבןבכיסך.........................    ..גניזה

גדולהלךלעשותבקשתאםה"הקבפרמה

וקטנהגדולהלךלעשותבקשתה"הב'קמברידג

וקטנהגדולהלעשותבקשתאתהה"הקבקושטא' דפ

וקטנהגדולהלעשותבקשתאםה"הבמכירי' יל
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(ג)

יהיהלאלעשותבידיךמספיקיןאיןקטנה'אפיחייךאוקספורד

.....האיששלאותובידומספיקאין   אניך .........גניזה

יהיהלאדעהאישאותובידמספיקיןאיןקטנהאפילוחייךפרמה

יהיהלא'דכתולעשותהאישאותושלבידומספיקיןאיןקטנהואפילוחייך'קמברידג

יהיהלא'דכתלעשותרשעאותושלבידומספיקיןאיןקטנהאפלוחייךקושטא' דפ

יהיהלא'שנלעשותרשעאותושלבידומספיקיןאיןקטנהאפילוחייךמכירי' יל

לךאוקספורד

עשיתאם'וגוכסף....................גניזה

לופרמה

אתיתעשוןלאודכותהלך'קמברידג

אתיתעשוןלאודכוותהבכיסךלךקושטא' דפ

וקטנהגדולהואבןאבןבכיסךמכירי' יל

אוקספורד

אניה"הקבלו............................מהלךיהאכןגניזה

פרמה

אתהה"הב'אמ'קמברידג

אתהה"הקב'אמקושטא' דפ

אוקספורד

אפילוכןעשיתם........................לאלךאמרתיגניזה

פרמה

זהבואלהיכסףאלהילךבקשת'קמברידג

וזהבכסףאלהילילעשותבקשתקושטא' דפ
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(ג)

אוקספורד

..........................איןשלעץגניזה

פרמה

אתיתעשוןלאלעשותרשעאותושלבידומספיקיןאיןעץשלחייך'קמברידג

לכםתעשוןלאדכתיבלעשותרשעאותושלבידומספיקיןאיןעץשלחייךקושטא' דפ
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בראשיתבסדרכתב□כ'וכוהראשון אדםבימיאחדלעולםבאורעבוןעשרהבארץרעבויהיאוקספורד

לעולםבאורעבוןעשרהרעבויהיפרמה

ואלו הןלעולםבאורעבוןעשרהבארץרעבויהי'קמברידג

הראשוןאדםמימיאחדלעולםבאורעבוןעשרהבארץרעבויהיקושטא' דפ

לעולםבאורעבוןעשרהמכירי' יל

לעולםבאורעבונותעשרת"ילקוט ת

*בכללוהואשל זגגעד משלרבהאוקספורד

פרמה

'קמברידג

ואחדבימיואחדאברהםבימיואחדלמגבימיואחדקושטא' דפ

.5-2' שו, 88' עמ, להלן*

אוקספורד

פרמה

'קמברידג

השופטיםשפטבימיואחדדודבימיואחדאלישעבימיואחדאליהובימיואחדיעקבבימיקושטא' דפ

אוקספורד

הראשוןאדםבימיאחדפרמה

למךבימיואחדבעבורךהאדמהארורה'שנהראשוןאדםבימיאחד'קמברידג

למגבימיואחדבעבורךהאדמהארורהשנאמרהראשוןאדםבימיאחדלעולםובאשמגלגלואחדקושטא' דפ

למךבימיואחדהראשוןאדםבימיאחדמכירי' יל

למךבימיוהשניבעבורךהאדמהארורה'דכתיהראשוןאדםבימיאחדת"ילקוט ת

01/01/2019



84 (ד)ט :א רות רבה

אוקספורד

אברםוילךבארץרעבויהי'שנאברהםבימיואחדי"יאררהאשרהאדמהמןפרמה

אברםוירדבארץרעבויהי'שנאברהםבימיואחדי"יאררהאשרהאדמהמן'שנ'קמברידג

אברםוירדבארץרעבויהי'שנאאברהםבימיואחדי"יאררהאשרהאדמהמןשנאמרקושטא' דפ

אברהםבימיואחדמכירי' יל

'וכוי"יאררהאשרהאדמהמן'דכתית"ילקוט ת

אוקספורד

יעקבבימי'וגוראישון□הרעבמלבדגניזה

יעקבבימיואחד'וגומלבדבארץרעבויהייצחקבימיואחד'וגופרמה

יעקבבימיואחדהראשוןהרעבמלבדבארץרעבויהי'שניצחקבימיואחד'קמברידג

יעקבבימיואחדהראשוןהרעבמלבדבארץרעבויהי'שנאיצחקבימיואחדמצרימהקושטא' דפ

יעקבבימיואחדיצחקבימיואחדמכירי' יל

אוקספורד

ויהי'שנ'מנהשפטיםשפט□בי'וגו......................'שִנ'מנגניזה

ואחדהרעבשנתיםזהכיפרמה

ואחדהארץבקרבהרעבשנתיםזהכי'שנ'קמברידג

ואחדהארץבקרבהרעבשנתיםזהכישנאמרקושטא' דפ

ואחדמכירי' יל

אוקספורד

...אליהוִבימי'דוד וגוִבימירעבויהי'שנ'מנ..................שפבימגניזה

'שנאליהובימיפרמה

'שנאליהובימי'קמברידג

שנאמראליהובימיקושטא' דפ

אליהובימימכירי' יל
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אוקספורד

אלשעבימי.........................גניזה

אלישעבימיואחד'וגוומטרטליהיהאםלפניועמדתיאשרי"יחיפרמה

אלישעבימיואחדלפניועמדתיאשרי"יחי'קמברידג

אלישעבימיואחדומטרטלהאלההשניםיהיהאםקושטא' דפ

אלישעבימיואחדמכירי' יל

אוקספורד

.....בשגדולרעבויהי'שנ'מנגניזה

בשומרוןגדולרעבויהי'שנפרמה

בשומרוןגדולרעבויהי'שנ'קמברידג

בשמרוןגדולרעבויהי'שנאקושטא' דפ

................ביאילאבאולאשניהםחלבורבי..............גניזה

.........................אברהםבימיואחדלמךבימי........

אברהםבימיאלא...

אוקספורד

גניזה

דודבימירעבויהי'שנדודבימיואחדפרמה

בימיואחדשניםשלשדודבימירעבויהי'שנדודבימיואחד'קמברידג

בימיואחדשניםשלשדודבימירעבויהי'שנאדודבימיואחדקושטא' דפ

בימיואחדדודבימיואחדמכירי' יל

שנה אחר שנה ' שני' גדוד בימי רעב ויהי קרלין
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אוקספורד

לבאלעתידואחדלעולםובאמתגלגלשהואואחדפרמה

לעולםובאמגלגלשהואואחדהשופטיםשפט'קמברידג

לעולםובאשמגלגלואחדבארץרעבויהישנאמרהשופטיםשפטקושטא' דפ

השופטיםשפוטמכירי' יל

לבא לעתיד ' ואלעולם ובא מתגלגל שהוא ואחד קרלין

אוקספורד

י"ידברלשמועכי   אםלמיםצמאולאלחםרעבלאאינופרמה

למיםצמאולאללחםרעבלאואינובארץרעבוהשלחתיד"הה'קמברידג

למיםצמאולאללחםרעבלאבארץרעבוהשלחתידכתיבקושטא' דפ

למים צמא ולא ללחם רעב לא קרלין

אוקספורד

......................ירמירביגניזה

שלוסנטיא□אעיקריצחק'ברחייארביבשםירמיה'ורהונארבפרמה

שלהםניטייהאותעיקריצחק'ברשמואל'רבשם'אמירמיה'רבשםחונא'ר'קמברידג

שלהםנטייהאותועיקרשמואל'רבשםהונא'רקושטא' דפ

שלהןאותנטייאעיקרשמואל'רבשםהונא'רמכירי' יל

אוקספורד

...........ראויהיהדוד(.)בימישבאגניזה

שאולבימיאלאהיהלאפרמה

לבאראויהיהלאשאולבימילבאראויהיה'קמברידג

לבאראויהיהולאשאולבימילבאראויהיהקושטא' דפ

לבאראויהיהולאשאולבימילבאראויהיהמכירי' יל
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אוקספורד

.....שהילפיאילאמיתגזיא.....................גניזה

שהיוידיעלאלאפרמה

שאולשהיהידיעלאלאדודבימי'קמברידג

שאולשהיהידיועלדודבימיקושטא' דפ

שאולבימישהיהידיועלדודבימימכירי' יל

אוקספורד

...הקגילגלובולעמוד.....................גניזה

ה"הקבגילגלושקמהשלגרופיותנקראתקטנהכשהיאהנטיעה'פיר*פרמה

ה"הבגלגלובולעמודיכולולאשקמהשלגרופית'קמברידג

ה"הקבגלגלובולעמודיכולולאשקמהשלגרופיתקושטא' דפ

ה"הקבגלגלובולעמודיכולהיהולאשקמהשלגרופיתמכירי' יל

.היה כתוב על הגליון והמעתיק הכניסו פנימה לתוך הטקסט', גרפי' 'ע, יחיאל הרומי' נתן בר' שמקורו בספר הערוך לר, פירוש זה, ככל הנראה*

אוקספורד

.................ליכילשלזית................................גניזה

חדבימיוהביאופרמה

ה"הבגלגלובולעמודיכולוהיהשל   זיתגרופיתדודשהיהידיעלדודבימיוהביאו'קמברידג

בולעמודיכולוהיהשל   זיתגרופיתשהיהדודאצלוהביאוקושטא' דפ

בולעמודיכולוהיהשל   זיתגרופיתשהיהדודבימיוהביאומכירי' יל

אוקספורד

................מיתגזיא..................................גניזה

אדםבימיבאולאכולהוכןמשלמיןויוחנאחטיאשלאפרמה

אדםבני□באולאכולםכךמשתמלאויוחנהחטייהשלואמריןמתלאדודבימיוהביאו'קמברידג

אדםבבניבאולאכלםכךמשתלמאוטחנאחטייאאמרמתלאקושטא' דפ

משתלמאויוחנהחטאשילהאות אמת

אדםבבניבאולאכלםכךמשתלמאוטחנאחטייא'אממתלאמכירי' יל
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אוקספורד

.............................גניזה

בהםלעלותיכוליןשהןגיבוריםאדםבימיאלאשפליםפרמה

'רבשםרבהחייא'רבהןלעמודיכוליןשהיוגבוריןאדםבבניאלאשפופין'קמברידג

'רבשםרבאחייא'רבהןלעמדיכוליןכלםשהיוגבוריםאדםבבניאלאשפופיןקושטא' דפ

אות אמת

(יוחנן)'  רבשםרבהחייא'רבהןלעמודיכוליןכלןשהיוגבוריםאדםבבניאלאשפופיןמכירי' יל

אוקספורד

.............שה..............................................שמעוןגניזה

פרמה

אתלתלותמבקששהיהוכיוןדיוטריטוןכוסותמלאהקופהבידושהיתהאלעזרבןשמעון'קמברידג

לתלותמבקששהיהוכיוןדיוטריטוןכוסותמלאהקופהבידושהיתהלזגגאלעזרבןשמעוןקושטא' דפ

לתלותמבקששהיהוכיוןדיוטרוטיןכוסותמלאהקופהבידושהיתהלזגגאלעזרבןשמעוןמכירי' יל

אוקספורד

.....................גניזה

פרמה

בבניבאולאכולםכךקופתואתתולהכךואחרותקעהיתדמביאהיהקופתו'קמברידג

בבניבאולאכלםכךקופתותולהכךואחרותוקעהיתדמביאהיהקופתוקושטא' דפ

בבניבאולאכלןכךקופתותולהכךואחרותוקעהיתדמביאהיהקופתומכירי' יל

כחליעףנותןעליהוןקריהוהברכייה'ראוקספורד

גניזה

פרמה

כחליעףנותןעליהןקוראהיהברכיה'רגבורין'אדכבניאלאשפופיןאדם'קמברידג

כחליעףנותןעליהוןקריהוהברכיה'רגבוריםאדםבבניאלאשפופיןאדםקושטא' דפ

כחליעףנותןעליהוןקריהוהברכיה'רגבוריםאדםבבניאלאשפופיןאדםמכירי' יל
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*עד'וכואברהםבימישנים'אומברכייה'ראוקספורד

......אברהםבימיאילא...........................גניזה

הונא'ראברהםבימיבאושניםאמרוחלבו'רבשםברכיה'רפרמה

הונא'רהראשוןאדםבימיבאושניםחלבו'רבשםברכיה'ר'קמברידג

הונא'רהראשוןאדםבימיבאושניםחלבו'רבשםברכיה'רקושטא' דפ

מכירי' יל

.4' שו, 90' ההמשך נמצא בעמ*

אוקספורד

.................אברהםבימיואחדלמךבימי...........גניזה

אברהםבימיואחדלמךבימיאחד'אמאחא'רבשםפרמה

אברהםבימיואחדלמךבימיאחדאחא'רבשם'קמברידג

למךבימיואחדאברהםבימיאחדאחארבבשםקושטא' דפ

אוקספורד

אברהםבימיאלאגניזה

לאושנהעבדהשנההיהבצורתשלרעבאליהובימישבארעבפרמה

לאשנתעברהשנתהיהשלבצורתרעבאליהובימישבארעב'קמברידג

לאשנתעבדתשנתהיהבצרתשלאליהובימישהיהרעבקושטא' דפ

אוקספורד

גניזה

ראשהיותעדהיהמהומהשלרעבאלישעבימישבאשנהעבדהפרמה

ראשהיותעדהיהומהמהומהשלרעבאלישעבימישבארעבאבלעברה'קמברידג

ראשהיותעדשנאמרהיהמהומהשלאלישעבימישבארעבאבלעבדתקושטא' דפ
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אוקספורד

ושתיםארבעיםדוסתאי'רבשםהונא'רהשופטיםשפוטבימי(של)רעבבשקלחמורפרמה

ושתיםארבעיםדוסא'רבשםהונא'רהשפטיםשפטבימישבארעבכסףבשמניםחמור'קמברידג

ושתיםארבעיםדוסא'רבשםהונא'רהשפטיםשפטבימישבארעבכסףבשמוניםחמורקושטא' דפ

'ב'מדוסתאי'רבשםהונא'רהשופטיםשפוטבימישבארעבא סבע"ר

אוקספורד

סאתיםכן    היואםאלאלארץלחוצה'ישריצאלאוהתניאואחתארבעיםונעשוהיוסאהפרמה

סאתיםכן    היואםאלאלארץלחוצהישראליצאולאוהתנוואחתארבעיםונעשיםהיוסאים'קמברידג

סאתיםכן    היואםאלאלארץלחוצהיצאולאוהא תניואחת<..>אונעשוהיוסאותקושטא' דפ

סאתים        היו'כ'אאלאלארץחוצהאדםיצאלאוהתניא'א'מונעשוהיוסאיןא סבע"ר

אוקספורד

מוציאשאינוביזמןאמוריםברים....................גניזה

מוצאשאינובזמןאימתי□אגמליאלכןשמעוןרבן'אמבשקלמהלכיןחיטיןפרמה

מוצאשאינובזמןאימתיגמליאלבןשמעון'ר'אמבשקלהולכות'קמברידג

מוצאשאינובזמןאימתיגמליאלבןשמעוןרבן'אמבשקלהולכותקושטא' דפ

מוצאכשאינואימתי'ש'ארבשקלחטיםא סבע"ר

לארץחוצהיצאלאבשקלסאה'אפיליקחמוצאשהואבזמןאכולאוקספורד

יצאלאבסלעסאהאפילוח..................ליקםגניזה

הארץלחוצה'ישריצאיקחלאבשקלסאהאפילוליקחמוצאשהואבזמןאבלליקחפרמה

לארץלחוצהישראליצאולאבשקלסאהאפילוליקחמוצאשהואבזמןאבלליקח'קמברידג

לארץחוצהישראליצאולאבשקלסאהאפילוליקחמוצאאבלליקחקושטא' דפ

לארץחוצהיצאלאבשקלסאה'אפיליקחמוצאאבלליקחא סבע"ר
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הרגלאתכנסמלחמהובשעתדברבשעתתניוהאאוקספורד

הרגלאתכונסמלחמהעת...............בשעתתניגניזה

הרגלאתכנסמלחמהובשעהדברבשעתתניוהאפרמה

הרגלכנוסהמלחמהבשעתהדברבשעתוהתנו'קמברידג

הרגלכנוסמלחמהבשעתהדברבשעתתניוהאקושטא' דפ

רגליךכנסדברבשעתתניאוהאשמעוני ' יל

{רגליך}רגלךכנסהדברובשעתמלחמהבשעתוהתניאא סבע"ר

לבןשהשפילידיעלנענשולמההרגלאתפזרהרעבוןובשעתאוקספורד

ליבןל     .............ב□נלמהכןאםגניזה

ליבןשהפילידיעלנענשולמההרגלאתפזררעבוןובשעתפרמה

לבןאתשהפילידיעלאלימלךנענשולמההרגלאתפזררעבוןובשעת'קמברידג

לבןשהפילידיעלאלימלךנענשולמההרגלפזררעבוןובשעתקושטא' דפ

לבןשהפיללפינענשולמהרגליךפזררעבבשעתשמעוני ' יל

לבןשהפילעלמלך[לי](בי)אנענשולמהרגלך פזרהרעבובשעתא סבע"ר

ליבןשהפילידיעלאלימלךנענשלמהג"מדה

שרוישהיהלכולווטוסמשלעליהםישראלשלאוקספורד

........לבילטוסעליהןשלישראלגניזה

שרוישהיהמלךשליוון הואולשוןהפצהחכמי'פיר*לבליטוןעליהן'ישרשלפרמה

שרוישהיהלבוליוטיןעליהןישראלשל'קמברידג

שרוישהיהלבוליוטיןעליהםישראלשלקושטא' דפ

שרוישהיהמלךשללבליטוסישראלשלשמעוני ' יל

שרוישהיהלכולדכטיףמשלועליהםשלישראלא סבע"ר

שרוישהיהשלמלך{לבוליטוס}לבליאטוסמשלשלישראלג"מדה

.2' שו, 87' עמ, ראה גם מה שכתבנו לעיל. 'צהעחכמי ה': שים לב ששם כתוב לנכון. 'בליוטי'יחיאל מרומי בספר הערוך ערך ' נתן בר' גם פירוש זה הוא משל ר*
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בצורתשנתיבאשאםעליובטוחיםהמדינהבניוהיובמדינהאוקספורד

...............שניםיבאושאיםבובטוחיןה    ..................גניזה

יכולשהואבצורתשנתתבאשאם'ואומעליובוטחיןהמדינהבניוהיובמדינהפרמה

יכולהואבצורתשלשניםיבאושמא'ואומעליוסבוריםהמדינהבניוהיובמדינה'קמברידג

יכולהואבצורתשנייבאושאם'ואומרעליוסבוריםהמדינהבניוהיובמדינהקושטא' דפ

שיכולבצורתשנתתבאשאם'ואומעליובטוחיםהמדינהבניוהיובמדינהשמעוני ' יל

יכולשהואבצורתשנתתבאשאםבטוחיםהמדינהבניוהיובמדינהא סבע"ר

הואכדאילעולםבצורתשנתתבואשאםואומריןעליוסמוכיןהמדינהבניוהיו כלבמדינהג"מדה

היתהאוקספורד

....בצרותשנישבאווכיוןשניםשר..............גניזה

הייתהבצורתשנתשבאתוכיוןשניםעשרהמדינהאתלפרנספרמה

להיצאתבצורתשלשנתשבאתכיוןשניםעשרמזוןהמדינהאתלספק'קמברידג

להיצתהבצורתשנתשבאתכיוןמזוןשניםעשרהמדינהאתלספקקושטא' דפ

היתהבצורתשנתשבאתוכיון'שני'יהמדינהלפרנסשמעוני ' יל

היתהבצורתשנתבאתשניםעשרהמדינהאתלפרנסא סבע"ר

היתהבצורתשנתשבאתוכיוןהרבהשניםעליולהיסמךג"מדה

ואומריםעליובטוחיםשהיינוזהואומריםהמדינהבניוהיובידהוקופתהבסירקיעומדתשפחתואוקספורד

..בטוחיןשאנוזהאמרו.ה[ד]בי......................גניזה

בידהוקופתהבסירקיעומדתשפחתופרמה

עליובטוחיןשהיינוזו'אוהמדינהבניוהיובידהוקופתהבסילקימעילתשפחתו'קמברידג

עליובטוחיםשהיינוזהואומריםהמדינהבניוהיובידהוקופתהבסדיקימעילתשפחתוקושטא' דפ

בידהוקופתהבסירקיעומדתשפחתושמעוני ' יל

בידהוקופתהבסודקישפחתוא סבע"ר

בידהוקופתה{בסדקי}בסרקיעומדתשפחתוג"מדה
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בסירקיעומדתשפחתווהרישניםעשרלפרנסנויכולשהואבצורתשנתתבאאםאוקספורד

................גניזה

פרמה

בסירקיעומדתשפחתווהרישניםעשרלפרנסהיכולהואבצורתשלשנתיבא'ואו'קמברידג

בסדיקיעומדתשפחתווהרישניםעשראותנולפרנסיכולהואבצרתתבאשאםקושטא' דפ

הצבוראתומפרנסיהדורמגדוליהיהאבימלךכךבידהוקופתהאוקספורד

.................................הדורמגדוליאלימלךכך..........גניזה

הציבוראתומפרנסהדורמגדוליהיהאלימלךכךפרמה

הדורומפרנסיהדורמגדוליהיהאלימלךכךבידהוקופתה'קמברידג

הדורומפרנסיהמדינהמגדוליהיהאלימלךכךבידהוקופתהקושטא' דפ

הדורומפרנסיהדורמגדוליאלימלךכךשמעוני ' יל

צבורופרנסהדורמגדוליהיהאלימלךכךא סבע"ר

הדורומפרנסיהדורמגדוליהיהאלימלךכךג"מדה

שבאווכיוןאוקספורד

שבאוכיון..................................שאםבוטִחין..........גניזה

שבאוכיוןפרמה

שבאווכיון'קמברידג

וכשבאוקושטא' דפ

שבאווכיוןהיהשמעוני ' יל

שבאוכיוןא סבע"ר

שבאוכיוןג"מדה
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בקופתובאזהפתחיעלמסובביןישראלכלעכשיואמררעבוןשניאוקספורד

עלין    ..........................גניזה

בקופתובאזהפתחיעלמסובין'ישרכלעכשיו'אמרעבוןשניפרמה

בקופתובאזהפתחיעלמסובביןישראלכלעכשו'אמרעבוןשני'קמברידג

בקופתוזהפתחימסבביןישראלכלעכשואמררעבוןשניקושטא' דפ

בקופתובאוזהפתחיעלבקופתןמסוביןישראלכליהיועכשיואמררעבוןשנישמעוני ' יל

בקופתובאזהפתחיעלבאיםישראלכלעכשיו'אמרעבוןשניא סבע"ר

בקופתןהעולםכלבאיןעכשיואמרלעולםרעבוןג"מדה

וילךד"הה'מפניהלווברחעמדעשהמהבקפיפובאוזהאוקספורד

ד"ההמפניהםוברח(ופרח)עמדעשהמהבכפיפובאוזהפרמה

וילךד"ההמפניהםלווברחעמדעשהמהבקופתהבאתוזה'קמברידג

וילךד"ההמפניהםלווברחעמדבקופתווזהקושטא' דפ

וילךשנאמרליהגרמאהדאמפניהםוברחעמדעשהמהבכפיפובאוזהשמעוני ' יל

ולכןמפניהםוהלךברחבקונסתובאוזהא סבע"ר

מפניהןוברחעמדג"מדה

אישאוקספורד

פרמה

יהודהלחםמביתאיש'קמברידג

יהודהלחםמביתאישקושטא' דפ

לחםמביתאיששמעוני ' יל

א סבע"ר

ג"מדה
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ארץשלביאתההכתובחיבבכמהוראהבאאבהור"אגרדוסאוקספורד

שלביאתהה"הקבחיבבכמהוראהבאאבהור"אגזריםפרמה

ארץשלביאתוחיבבכמהוראהבאאלאגדרוםאישוילך'קמברידג

ארץשלביאתהה"הקבחבבכמהוראהבאאלאגרדוםאישוילךקושטא' דפ

ארץ של ביאתה ה "הבחבב כמה וראה בוא אבהו 'ר'  אמש מסנות"ר

ארץשלביאתהה"הבחבבכמהוראהבאאבהור"אשמעוני' יל

נרדםאישוילךא סבע"ר

אישוילךהכאברםגמליהםחמוריהםסוסיהםכתיבלהלןמיציאתהיותרישראלאוקספורד

אישוילךהכאברםחמוריהםגמליםסוסים'כתלהלןמיציאתהיותר'ישרפרמה

אישוילךהכאברם'וגמליהחמוריהםסוסיהם'כתלהלןמיציאתהיותרישראל'קמברידג

אישוילךכתבהכאברם'גמליה'חמוריהסוסיהםכתיבלהלןמיציאתהיותרישראלקושטא' דפ

לחם מבית  איש וילך' כתלהלן מיציאתה יותר ישראל ש מסנות"ר

לחם מבית)אישוילךלהלן(מיציאתה)ישראלשמעוני' יל

גרדוסאוקספורד

גבוריםפרמה

אלאגדרום'קמברידג

אלאגרדוםקושטא' דפ

'וגפרדיהםוששהשלשיםמאותשבעסוסיהם'והכא  כתגר דום יהודה ש מסנות"ר

גמליהםחמוריהםסוסיהםהכא(ברם){גרוד}גדור (יהודהשמעוני' יל

אתה"הבייחסלארץמחוצהבאיםשהיוידיעללהלןאוקספורד

אתעל'הכתיחסלארץמחוץבאיןשהןידיעללהלןפרמה

את'הכתייחסלפיכךבארץלארץמחוצהבאיםשהואידיעל'אומהואלהלן'קמברידג

ידיעללהלןקושטא' דפ

ה"הבייחסלארץמחוצהבאיןשהיוידיעלש מסנות"ר

01/01/2019



96 (ה)י :א רות רבה

הכתובייחסלאלארץלחוצהישראלמארץיוצאיםשהיוידיעלהכאברםממונםאוקספורד

'הכתייחסלאהארץלחוצה'ישרמארץיוצאיםשהןידיעלהכאברםממונםפרמה

'הכתייחסלפיכךלארץלחוצההארץמןיוצאיםשהיוידיעלהכאברםממונם'קמברידג

הכתובייחסלאלארץלחוצהמהארץיוצאיןשהיוקושטא' דפ

'הכתוייחסלאלארץלחוצהיוצאיןשהיוידיעלהתםכרםממונםש מסנות"ר

כללויר"אמואבבשדהלגורגרדוםאישוילך'כתילכךממונםאתאוקספורד

כללויר"אאישוילךאלאממונםאתפרמה

כללוי'ר'אממואבבשדהלגורגדרוםאישוילךממונםאת'קמברידג

כללוי'ר'אממואבבשדהלגורגרדוםאישוילךממונםאתקושטא' דפ

ממונםש מסנות"ר

כללויר"אגרורמואבבשדהלגורשמעוני' יל

כללוי'ר'אא סבע"ר

לךענתותעירשדהאפרכייאמדינהמדינהעירהעירשדהמוצאשאתמקוםאוקספורד

לךענתותעירשדההפרכיהמדינהמדינהעירשדה(עיר)מוצאשאתהמקוםפרמה

לךענתותעירשדהאפרכיהמדינהמדינהעירעירשדהמוצאשאתהמקום'קמברידג

לךענתותעירשדהאפרכיאמדינהעירעירשדהמוצאשאתהמקוםקושטא' דפ

לךענתותעירשדהאיפרכיאמדינהמדינהעירעירשדהמוצאשאתהמקוםשמעוני' יל

לךענתות(ה)עירשדההפרכיא>>מדינה<<(עיר)מדינהעירעירשדהמוצאשאתהמקוםא סבע"ר

ומאהועשריםשבעאפרכיאמדינהירושלםבתוךהעירבתוךעבור'שנאמדינהעירשדךאלאוקספורד

' וגושבע גניזה

ומאהועשריםשבעהפרכיהמדינהירושלםהעירבתוךעבורמדינהעירשדךעלפרמה

ומאהועשריםשבעאפרכיהמדינהירושלםבתוךהעירבתוךעבורמדינהעירשדךעל'קמברידג

ומאהועשריםשבעאפרכיאמדינהירושלםבתוךעבורמדינהעירשדךעלקושטא' דפ

ומאהועשריםשבעאיפרכיאמדינהירושלםבתוךהעירבתוךעברומדינהעירשדךעלשמעוני' יל

ומאהועשריםשבעהפרכיאמדינהירושלםבתוךהעירבתוךעבורמדינהעירשדךעלא סבע"ר
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להןטפליןובניוטפלהואשתועיקרהואבניוושניואשתוהואמדינהאוקספורד

להן  טפילין בניו .......... .עיקהוא בניו ושני ואשתו הוא גניזה

להם□ש טפלין ובניוטפילהואשתועיקרהואבניוושניואשתוהואמדינהפרמה

להןטפיליןובניולוטפילהואשתועקרהואבניוושניואשתוהואמדינה'קמברידג

להםטפליןובניולוטפלהואשתועיקרהואבניוושניואשתוהואמדינהקושטא' דפ

מדינהשמעוני' יל

' כומדינה א סבע"ר

אשתו וכן לו טפלים ובניו עיקר הוא בניו ושני ואשתוהוא קרלין

אוקספורד

פרמה

'אפרשתאסליק'קמברידג

'אפרשתאסליקקושטא' דפ

01/01/2019


