
1 א: ה רות רבה

אמריוחנן'רדמיםבאפסדודעםהיההוא'הפרשתאאוקספורד

שמואלרביַלמַקתה>>ו<<□.............................ֺ*ופגניזה

מואל□'רסומקתאבחקל'אמיוחנן'רדמיםבפסדודעםהיההוא'הפרשתא'קמברידג

שמואל'רחומקתאבחקלאמריוחנן'רדמיםבפסדודעםהיההוא'סליק  פרשתא  דקושטא' דפ

שמואל'ורבחקלסמוקתא'אמיוחנן'רדמיםבפסדודעםהיהש מסנות"ר

סליק  פרשתאפרמה
חמישאהפרשהי הפניני"ר

. בהערה15' עמ, ה:ראה לעיל ד*

למלחמהשםנאספוופלשתיםדמיםפסקושמשםאוקספורד

חלקתותהילמלחמהשם........................אמרנחמןברגניזה

חלקתותהילמלחמהשםנאספוופלשתיםדמיםפסקושמשםדמיםבפס'אמנחמןבר'קמברידג

חלקתותהילמלחמהשםנאספוופלשתיםדמיםפסקושמשםדמיםבפסאמרנחמניברקושטא' דפ

דמיםנפסקושמשםדמיםבפס'אמנחמני'ברש מסנות"ר

למלחמהשםנאספוופלשתים'כתפרמה

חלקתותהי שםשמעוני' יל

עדשיםמלאהאחרוכתבשעוריםמלאהאומר'אכתבאוקספורד

...שעוריםמלאהאומראחרוכתוב..............................השדהגניזה

שעורים'אומאחד'וכת'עדשי'אומאחד'כתעדשים(□)מלאההשדה'קמברידג

שעוריםאומראחדוכתובעדשיםאומראחדכתובעדשיםמלאההשדהקושטא' דפ

עדשיםמלאה'אומאחר'וכתושעוריםמלאה'אומאחד'כתוש מסנות"ר

עדשיםמלאה'אואחד'וכתשעוריםמלאהאומראחד'כתפרמה

שעוריםמלאהאומראחדוכתובעדשיםמלאהאומראחדכתובעדשיםמלאההשדהשמעוני' יל

להצילמהוליהמבעיאוקאלשתים...............................<<*[על גבי המחק]גניזה 

פורץמלךאתהאבלחבירובממוןצמו...............................

וגדישיןהוו'דיששלשעוריםגדישין...............................

לפניליתןשלשעוריםגדישיןטול...............................

ישלםגזילהרשעישיבחבולליהלחו............................

>>דרךלולעשותץ.............................

!ב"והחליפן בשש שורות מסוגיית הבבלי המקבילה שבמסכת בבא קמא דף ס ע,  שורות מן הנוסח המקורי של מדרש רות רבה על מלחמת דוד וגבוריו נגד הפלשתים4-אחד מבעלי כתב היד מחק כאן כ* 

01/01/2019



2 א: ה רות רבה

עדשיםאמריודן'רשנייהפעםושעוריםאחתפעםעדשיםאמרחניןדכפריעקב'ראוקספורד

גניזה
עדשים'אמחנןדכפריוחנן'ר'קמברידג

עדשיםאמריעקב'רקושטא' דפ

עדשיםאמרחנןכפר□יעקב'רש מסנות"ר

פרמה
עדשיםאמרענןדכפריעקב'רשמעוני' יל

כשעוריםים[ה](ר)גבושבאוהפלשתיםאלואמרלוי'רלשעוריםדומהענבתםאלאהיואוקספורד

גניזה
כשעוריםגבהיםשבאוהפלשתיםלו'אמלוי'רעורים□לדומהעונתןשהיתהאלא'קמברידג

כשעוריםגבוהיםשבאוהפלשתיםאמרלוי'רלשעוריןדומהענותןשהיתהאלאהיוקושטא' דפ

כשעוריםנאיםשבאופלשתיםאילו'אמלוי'רלשעוריםדומהענבתםשהיהאלאהיוש מסנות"ר

פרמה
כשעוריםוגבוהיםגאיםשהיופלשתיםאלואמרלוי'רכשעוריםגבוהיםשהיואלאהיושמעוני' יל

החלקהבתוךויתיצבואומראחדוכתבויצילנההחלקהבתוךויתיצבוכעדשינמוכיםוהלכואוקספורד

גניזה
'אומאחד'כתוויצילוההחלקהבתוךויתיצבוכעדשיםנמוכיםוהלכו'קמברידג

אומראחדכתובויצילוההחלקהבתוךויתיצב'כעדשינמוכיםוהלכוקושטא' דפ

החלקהבתוךויתיצב'אומאחר'וכתוויצילוההחלקהבתוךויתיצבואחד'כתוכעדשיםנמוכיםוהלכוש מסנות"ר

'אואחד'וכתהחלקהבתוךויתיצב'כתפרמה

אומראחדוכתובויצילההחלקהבתוךויתיצבכתיבכעדשיםנמוכיםוהולכיםשמעוני' יל

כרכוםמלאהכשדהעליהםחביבהוהיתהלבעלהשהחזירנהמלמדאלאויצילהאוקספורד

..................*חביבהה   ....גניזה

כרכוםמלאהכשדהעליהםחביבהשהיתהלבעליהשהחזירוהמלמדאלאויצילוה'אומאחד'וכתויצילה'קמברידג

כרכיםמלאהכשדהעליהםחביבהשהיתהלבעליהשהחזירוהמלמדאלאויצילהקושטא' דפ

כרכוםמלאהכשדהעליהםחביבהוהיתהלבעליהשהחזירהמלמדויצילהש מסנות"ר

כרכוםמלאהכשדהעליהםחביבהשהייתהלבעליהשהחזירהמלמדויצולהפרמה

כרכוםמלאהכשדהעליהםחביבהשהיתהלבעליהשהחזירהמלמדויצילוהשמעוני' יל

.ראה בהערה דלעיל, רק במקום זה ניתן לקרוא את הטקסט המקורי של המדרש שנמחק והוחלף בנוסח הבבלי* 
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3 א: ה רות רבה

ושתיהיתהאחתשדהאמרנחמןברשמואל'ראוקספורד

..............אמרנחמןברשמואלרביורבניןנחמןברל    .......גניזה

ושתיהיתהאחתשנה'אמנחמןברשמואל'רורבנןנחמןברשמואל'ר'קמברידג

ושתיהיתהאחתשנהאמרנחמןברשמואל'רקושטא' דפ

ושתיהיתהאחתשנה'אמנחמניברשמואל'רורבניןנחמני'ברשמואל'רש מסנות"ר

ושתיהייתהאחתשדה'אונחמיהבןשמעון'רורבנןנחמני'ברשמעון'רפרמה

ושתיהיתהאחתשנהאמרנחמניברשמואל'ראמריןורבניןנחמניברשמואל'רשמעוני' יל

ליעבידתימראיןליהצריכהמהדמיםוליתןלעבידליהפשיטההיושדותאוקספורד

לאבדתאמראםדמיםוליתןלאבידה..............גניזה

לעברתאמראםצריכהמהדמיםוליתןלעברלוהפשיטאהיושדות'קמברידג

לעברתאמראיןצריכהמהדמיםוליתןלעברליהפשיטאהיושדותקושטא' דפ

לעברתאמראםלהצריכהמהדמיםוליתןלעברפשיטאהיושדותש מסנות"ר

לאבדצריכיןשדותפרמה

לאבדתאמראםליהפשיטאמהדמיםליתןלאאבללאבדליהצריכיםהיושדותשמעוני' יל

עדשיםשלליעבידמהןזוואיליהצריכאכדיןעדדמיםוליתןלאאבלאוקספורד

לאבדמהםאיזהליה........................גניזה

עדשיםשללשעברמהןזהאילהצריכההיאכדיןעדדמיםליתןלאאבל'קמברידג

עדשיםשללעברמתןזואיצריכההיאכדוןעדדמיםליתןלאאבלקושטא' דפ

שלעדשיםלעברמהןזוואילהצריכהכדוןעדדמיםליתןלאאבלש מסנות"ר

פרמה
שעוריםשללאבדמהםזהאיליהצריכההואאבדודמיםליתןלאאבלשמעוני' יל

בהמהאוכלשעוריםושלאדםאוכלעדשיםשלשעוריםשל[ו.]אוקספורד

................................שלעדששלשעוריםגניזה

בהמהאוכלשעוריםשלאדםאוכלעדשיםשלשעוריםשל'קמברידג

בהמהאוכלתשעוריםשלאדםאוכלעדשיםשלשעוריםשלאוקושטא' דפ

שלעדשיםשלשעוריםאוש מסנות"ר

בהמהאוכליעדשיםשלאושעוריםשלפרמה

או כליעדשיםשלבהמהאו כלישעוריםשלעדשיםשלאושמעוני' יל
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איןעדשיםשלמהםמתקרבהעומרשעוריםושלמהםמתקרבהעומראיןעדשיםשלאוקספורד

.......................שלׂשעריםמהםרב□מתהעומראיןים[ש]שלעדגניזה

איןעדשיםשלמהןקרבהעומרשעוריםושלמהןקרבהעומראיןעדשיםשל'קמברידג

איןעדשיםשלמהןקרבשעוריםושלמהןקרבהעומראיןעדשיםשלקושטא' דפ

איןש מסנות"ר

איןעדשיםמהםקרבהעומרשעוריםשלפרמה

איןעדשיםשלמהםקרבהעומרשעוריםשלמהםקרבהעומראיןעדשיםשלאדםשמעוני' יל

מפרישיםהשעוריםומןחלהמהםמפרישיןאוקספורד

...מהםמפרישיםשלשעוריםחלהמהם.......גניזה

מהןחלהמפרשיןשעוריםשלחלהמפרשין'קמברידג

חלהמפרישיןשעוריםשלחלהמהןמפרישיןקושטא' דפ

מהןקרבהעמרשלשעוריםאדםאוכלישלעדשיםחלה חלהמהםמפרישיןשלשעוריםחלהמהןמפרישיןש מסנות"ר

חלהמהםמפרישיןשעוריםחלהמהםמפרישיןפרמה

חלהמהםמפרישיןשעוריםשלחלהמהםמפרישיןשמעוני' יל

אשתקדמשלנלמדוהלאהיושניםושתיהיתהאחתשדהאמריורבנןאוקספורד

היושנים.........................גניזה

אשתקדנמלךלאוהלאהיושניםושתיהיתהאחתשדהאמריןורבנן'קמברידג

אשתקדמשלשאולנמלךוהלאהיושניםושתיהיתהאחתשדהאמריןרבניןקושטא' דפ

אלאאשתקדמשללמדלאוהלאהיושניםושתיהיתהאחתשדה'אמורבניןש מסנות"ר

אשתקדדשלללמודהיושניםושתיאחתשדהאמריןרבנןפרמה

אשתקדמשלללמדלוהיותניםושתיהיתהאחתשדהאמריןורבניןשמעוני' יל

ויאמרדודתאוה[י]וממעשהמעשהלמדיןשאיןאוקספורד

אשרלחםביתמבורמיםשקני......................מןמעשרלמודיםהןגניזה

מבורמיםישקנימיויאמרדודויתאוממעשהמעשהלמדיןשאין'קמברידג

מיםישקנימיויאמרדודאו□ויממעשהלמדיןשאיןקושטא' דפ

'וגמיםישקנימיויאמרדודויתאוממעשהמעשהלמדיןשאיןש מסנות"ר

אשרלחםביתמבורמיםישקנימיויאמרדודויתאוההמעשהמןמעשהלמדיןאיןפרמה

אשרלחםביתמבורמיםישקנימיויאמרדודויתאומעשהמןמעשהלמדיןאיןשמעוני' יל
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לונצרכההלכהאמררבאחייא'ראוקספורד

.......................בשערגניזה

לונצרכההלכה'אמחייא'ר'קמברידג

לונצרכההלכהאמרחייא'רקושטא' דפ

לונצרכהשבוייההלכות'אומיוסי'רלונצרכההלכה'אמרבהחייא'רש מסנות"ר

לוהוצרךהלכה'אורבהחייא'רכשערפרמה

לונצטרכההלכה'אמחייא'רבשערשמעוני' יל

שלשהלמה'הפלשתיבמחנההגבוריםשלשתויבקעואוקספורד

מלמדאלאשלשהולמהשלשהער..גניזה

שלשהולמההשלשהויבקעו'קמברידג

שלשהולמההשלשהויבקעוקושטא' דפ

שלשהלמה'וגשלשהויבקעותבעהמקדשביתאמר'ברשמעוןש מסנות"ר

שלשתלמההגיבוריםשלשתויבקעופרמה

שלשהולמההגבוריםשלשתויבקעושמעוני' יל

אוקספורד
..............אשרלחםביתמבורמיםוישאבו.........................גניזה

ויבאווישאובשעראשרלחםביתמבולמיםוישאבובשלשהאלאמתבררתהלכהשאין'קמברידג

ויביאווישאובשעראשרלחםביתמבורמיםוישאבובשלשהאלאמתבררתהלכהשאיןקושטא' דפ

שלשהמפיאלאמתכרכתהלכהשאיןש מסנות"ר

וישובוכשעראשרלחםביתמבורמיםוישאבושלשהמפיאלאמתבררתהלכהשאיןפרמה

בשלשהאלאמתבררתההלכהאיןשמעוני' יל

אוקספורד
.................שֵתַקַבעאבאולאלשתותםיד.............גניזה

עשהלשמושתקבעאבהולאלשתותםדודאבהולאדודאל'קמברידג

עשאהלשמוהלכהשתקבעאבהולאלשתותםדודאבהולאדודאלקושטא' דפ

עשאהלשמוהלכהשתבקעעדלשתותםאבהולאש מסנות"ר

להעשהאלאמעצמוהלכהשנקבעה□אלאלשתותםאבהולאדודאלפרמה

להעשהאלאמעצמוהלכהשתקבעדודאבהלאלשתותםדודאבהולאשמעוני' יל
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אוקספורד
........................דרךלולעשותפורץַלדורותֵקַבעה......גניזה

חג'אמקפראברבידו'מניחיואיןגדרלולעשותפורץלדורותוקבעהמסכתא'קמברידג

חג'אמקפראברבידוממחיןואיןדרךלולעשותפורץלדורותוקבעהמסכתאקושטא' דפ

חג'אמקפראברבידוממחיןואיןדרךלולעשותפורץמלךלדורותוקבעהמסכתש מסנות"ר

חג'אמקפראכרבידוממחיןואיןלולעשותפורץמלךלדורותוקבעהמצכתהפרמה

חגאמרקפראברבידוממחיןואיןדרךלולעשותפורץמלךלדורותוקבעהמסכתאשמעוני' יל

הורגאחדאוקספורד

............ולמההַיתַבַמהתר[וה](.כ)היהמיםסוך......גניזה

הורגאחדולמההשלשהויבקעוהיהבמהוויתורהיההמיםוניסוךהיה'קמברידג

הורגאחדשלשההיוולמההשלשהויבקעוהיהבמהוויתורהיההמיםוניסוךהיהקושטא' דפ

היהכמהוהתרהיההמיםוניסוךהיהש מסנות"ר

שהורגאחדאלאשלשהולמההיהבאמהומותרהיההמיםוניסוךהיהפרמה

הורגשאחדאלאשלשהולמההיהבמהוהתרהיההמיםונסוךהיהשמעוני' יל

הלכותאמריוסףרבבשםהונא'רבטהרהצלוחיתמכניסואחדההורגיםאתמפנהואחדאוקספורד

בטהרהית□□צלמכניסאחדגים    ..............גניזה

הלכהיוסףרבבשםחונא'רבטהרהצלוחיתמכניסואחדההורגיםמפנהואחד'קמברידג

הלכהיוסףרבבשםחוניא'רבטהרההצלוחיתמכניסואחדההרוגיםאתמפנהואחדקושטא' דפ

הלכות'אומיוסי'רש מסנות"ר

הלכה'אמרבאחייא'ורבטהרהצלוחיתמכניסואחדההרוגיםשמפנהואחדפרמה

הלכותאמררבהחייא'רבטהרהצלוחיתמכניסואחדההרוגיםאתמפנהואחדשמעוני' יל

י"ליאותםויסךתבעיהמקדשביתבניןאמרביראשמעוןלונצרכהשבוייםאוקספורד

תבעהמקדשביתבנין'אמ'ברשמעון'לרנצרכאשבייה'קמברידג

תבעהמקדשביתבניןאמרברבישמעון'רליהנצרכהשבייהקושטא' דפ

י"ליאותםויסךתבעהמקדשביתאמר'ברשמעוןלונצרכהשבוייהש מסנות"ר

תבעהמקדשבית'אאבאברשמעון'רלונצטרכהשבויהפרמה

תבעהמקדשביתבניןאמראבאברשמעון'רלונצטרכהשבויהשמעוני' יל
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7 א: ה רות רבה

ויסךדאמרמאןאותםוינסךאומראחרוכתבויסךאומר'אכתבאוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

ויסך'דאממאןוינסך'אומאחר'וכתוויסך'אומאחד'כתש מסנות"ר

ויסך'דאממאןי"ליאותםמנסד'אואחד'וכתי"ליאותםויסךאומראחד'כתפרמה

ויסך'מדלהאותםוינסךאומראחדוכתוב'להאותםויסךאומר'אכתובשמעוני' יל

רבאחייא'לרמסייעוינסךדאמרומאןקפראלברמסייעאוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

רבאחייא'לרליהמסייעאש מסנות"ר

'וראבאברשמעון'לרליהמסייעוינסך'דאמומאןרבאחייא'לרליהמסייעפרמה

'ראבאברשמעון'לרליהמסייעוינסך'ומדרבהחייא'לרליהמסייעשמעוני' יל

אוקספורד
'קמברידג

קושטא' דפ
'היה  וגחג'   דאמקפראלברמסייעוינסך'דאמומאןלונצרכההלכה'אמש מסנות"ר

לונצטרכהשבויההלכה'אמרבאחייאפרמה

לונצטרכהשבויההלכותאמררבהחייאשמעוני' יל

אוקספורד
'קמברידג

קושטא' דפ
ש מסנות"ר

תבעהמקדשבית'אאבאברשמעון'רפרמה

תבעהמקדשביתבניןאמראבאברשמעון'רשמעוני' יל
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8 ב: ה רות רבה

ארץבדרךלהכירהעתידשהואעצמהעלשנתנבאתמלמדותשתחופניהעלותפלאוקספורד

הארץבדרךלהכירניעתידשהואבעצמהשנתנבאתמלמדארצהותשתחופניהעלותפל'קמברידג

הארץכדרך כללהכירהעתידשהואבעצמהשנתנבאתמלמדארצהותשתחופניהעלותפלקושטא' דפ

ארץבדרךלהכירהשהואלעצמהשנתנבאהמלמדארצהותשתחופניהעלותפולפרמה

ארץבדרךלהכירהעתידשהואבעצמהשנתנבאהמלמדארצהותשתחופניהעלותפולא סבע"ר

ארץבדרךלהכירהעתידשהואלעצמהשנתנבאמלמדפניהעלותפולקרלין א
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9 ג: ה רות רבה

פעמיםשניליהוגדהגדלהויאמרבעזויעןאוקספורד

פעמים'בהגדהגדלמהלי אתהוגדהגדויאמרבועזויען'קמברידג

הוגדפעמיםשנילמההיוםליהוגדהוגדלהויאמרבעזויעןקושטא' דפ

אלאפעמיםשניליהוגדהגדלהבועזויעןפרמה

אמרפעמיםשניהוגדלמהליהוגדהוגדלהויאמרבועזויעןשמעוני' יל

פ"בלמהליהוגדהוגדבעזויאמרקרלין א

לי הוגד הוגד קרלין ג

אחריחמותךאתעשיתאשרכלליהוגדבשדהליהוגדבביתליהוגדאוקספורד

..........................גניזה

אחריחמותךאתעשיתאשרכלבשדהליוהוגדבביתליהוגד'קמברידג

אחריחמותךאתעשיתאשרכלבשדהליהוגדבביתליהוגדהוגד ליקושטא' דפ

אחריחמותךאתעשיתאשרכלבשדהליהוגדבביתליהוגדפרמה

אחריחמותךאתעשיתאשראתבשדהליהוגדבביתליהוגדשמעוני' יל

אחריבשדהליהוגדבביתליהוגדקרלין א

אחרי חמותך את ית □עאשר את קרלין ג

בעליךבחיילומרצריךלאאישךמותאוקספורד

............ך.צראיןאישך...גניזה

אישךבחייל"תשאיןאישךמות'קמברידג

אישךבחיילומרתלמודשאיןאישךמותקושטא' דפ

אישךמותקודםלומרצריךאינואישךמותפרמה

אישךבחיילומרצריךאיןאישךמותשמעוני' יל

אישךמותקודםלומרצריךואיןאישךמותקרלין א

אישך מות קרלין ג

שאיןלפיבעלהשהואבנהלכבוד (לכת)חמותהמכבדתאשהלומרכאןכתיב אין אישך בחיי קרלין ג

*זהאתזה'שונאיאלאחמותהאתאוהבתהכלה

.ברור למדי שדרשה זו איננה שייכת למדרש רות רבה* 
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10 ג: ה רות רבה

שכינתךזומולדתךוארץודאיתזואמךודאיאביךזהאביךואמךאביךותעזביאוקספורד

.........................גניזה

שלךאפרכייהזומולדתךוארץואמךאביךותעזבי'קמברידג

שליך היאאיפרכיזומולדתךוארץואמךאביךותעזביקושטא' דפ

ואמךאביךותעזביפרמה

שכינתךזוואמךאביךותעזבישמעוני' יל

ואמךאביךותעזביקרלין א

אוקספורד

...................זִר(ס)עבודה זהאביךגניזה

אבילעץאומרים'שנשלךעכרהזוואמךאביךותעזביא"ד'קמברידג

אבילעץאומרים'שנאשליךזרהעבודהזוואמךאביךותעזביקושטא' דפ

אבילעץאמור'שנז"עזואביךפרמה

אבילעץאומריםשנאמרעזזוואמךאביךותעזביאחרדברשמעוני' יל

אבילעץ'אומרשנאז"עאלוקרלין א

אבילעץהאומר'שנאז"עזו היאאמךואתאביךאתותעזביקרלין ג

אוקספורד

.................ַמַתך[ו](י)אזהאימךוודי...................גניזה

מולדתךוארץילדתניאתולאבןאתה'קמברידג

מולדתךוארץילידתניאתולאבןאתהקושטא' דפ

*אומתךזוואמךאתהפרמה

מולדתךוארץאתהשמעוני' יל

אתהקרלין א

מולדתיךארץואתאתהקרלין ג

.ז מצאו את מקומן בסוף מדרש רות זוטא שבהמשכו של כתב יד דנן"פסקאות אחדות מסוף פ, ככל הנראה. י פרמה"כאן סיומו של מדרש רות רבה שבכ* 
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11 ג: ה רות רבה

באתשאלושלשוםתמאלידעתלאאשראלותלכיאוקספורד

..............גניזה

שאלושלשוםתמולידעתלאאשרעםאלותלכישכונתךזו'קמברידג

שאלושלשוםתמולידעתלאאשרעםאלותלכישכונתךזוקושטא' דפ

באתשאלושלשוםתמולידעתלאאשרעםאלותלכישליךאיפרכיאזושמעוני' יל

באתהאם'כלומשלשוםתמולידעתלאאשרעםאלותלכישלךאיפרכיאהיאזו קרלין ג

עמוניתולאעמוניהלכהנתקבלהלאשעדייןאותךמקבליןהיינולאשלשוםתמאלאוקספורד

הייתלאשלשםאתמול'קמברידג

...................................>*הייתלאשלשוםתמולקושטא' דפ

עמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהלאשעדיןאותךמקבליםהיינולאשלשוםמאתמולאצלנושמעוני' יל

עמוניתולא(ת)עמוניהלכהנתחדשלאעדייןכי עודךאותך'מקבליהיינולאאתמולאצלינוקרלין ג

,ואילו החומר החסר בדפוס קושטא כולל יותר משורה אחת', י קמברידג"דוק ותשכח ששורה זו כבר חסרה בכ, אולם. אנו מוצאים כאן שורה ריקה- שלא כרגיל בדפוס קושטא - שכן , נפלה כאן שורה שלמה בשעת ההדפסה, לכאורה* 

.   וצריך עיון

מואביתולאמואביאוקספורד

'קמברידג

<.............קושטא' דפ

מואביתולאמואבישמעוני' יל

השכינהכנפיתחתלחסותובאתזהכלוהנחתמואביתולאמואביקרלין ג
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12 ד: ה רות רבה

תחתלחסותשבאתשלמהמשכורתךותהיפעלךי"יישלםאוקספורד

תחתלחסותבאתאשר'וגושלמהמשכורתךותהיפעלךי"יישלם'קמברידג

תחתלחסותבאתאשרחסא'ר'אמי"ימעםשלימהמשכורתךותהיפעלךי"יישלםקושטא' דפ

תחתלחסותבאתאשר)מכירי ' יל

תחתלחסותבאתאשרא סבע"ר

שחרכנפיאשאלשחרכנפיםשיששמענואביןר"אכנפיואוקספורד

יםבאחריתאשכנהשחרכנפי□אש'דכתלשחרכנפיםשיששמענואבין'ר'אמכנפיו'קמברידג

שיששמענואבוןר'אמכנפיוקושטא' דפ

שחרכנפיאשא'שנלשחר))כנפיםשיששמענואביןר"א(כנפיומכירי ' יל

שחרכנפיאשא'שנאלשחרכנפיםשיששמענואביןר"אכנפיוא סבע"ר

שחרכנפי'שנאלשחר'כנפישיששמענואבין'ר'אמקרלין

לכםוזרחהלשמשכנפיםשמענוזמירותהארץמכנףלארץכנפיםאוקספורד

לכםוזרחה'שנלשמש'וכנפישמענוזמירותהארץמכנף'שנלארץ'כנפישיששמענו'קמברידג

לכםוזרחה'שנאלשמשוכנפיםשמענוזמירותהארץמכנף'שנאלארץכנפיםקושטא' דפ

לכםוזרחה'שנלשמשוכנפים(שמענוזמירותהארץמכנף'שנלארץ((כנפיםויש)מכירי ' יל

' שנאלשמשכנפיםושיששמענוזמירותהארץמכנף'שנאלארץכנפיםושישא סבע"ר

'שנאלשמש'כנפישישושמענוקרלין

לכרוביםכנפיםהחיותכנפיוקוללחיותכנפיםבכנפיהומרפאצדקהשמששמייראיאוקספורד

לכרוביםוכנפיםהחיותכנפיוקול'שנלחיותוכנפיםבכנפיהומרפאצדקהשמששמייראי'קמברידג

לכרוביםוכנפיםהחיותכנפיוקול'שנאלחיותוכנפיםבכנפיהומרפאצדקהשמששמייראיקושטא' דפ

לכרוביםוכנפיםהחיותכנפיוקול'שנלחיותוכנפיםבכנפיהומרפאצדקהשמששמייראימכירי ' יל

לכרוביםכנפיםושישבכנפיהומרפאצדקהשמשא סבע"ר

בכנפיהומרפאצדקהשמשקרלין
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13 ד: ה רות רבה

לשרפיםכנפיםהכרוביםכנפיוקולאוקספורד

לוממעלעומדיםשרפים'שנלשרפיםוכנפיםכנפיםפורשיהכרוביםכי'שנ'קמברידג

לוממעלעומדיםשרפים'שנאלשרפיםוכנפיםכנפיםפורשיםהכרוביםכי'שנאקושטא' דפ

(לוממעל'עומדישרפים'שנ)לשרפיםוכנפיםכנפים{פורשים}פורשיהכרובים{כי}והיו'שנמכירי ' יל

'שנאלשרפיםכנפיםושישהכרוביםכנפיוקול'שנאא סבע"ר

גדולכמהצדיקיםשלכחןגדולכמהוראהבואלאחדכנפיםששאוקספורד

גדולהואכמהצדיקיםשלכחןגדולכמהוראהבאכנפיםשש'קמברידג

גדולוכמהצדיקיםשלכחןגדולכמהוראהבאכנפיםששקושטא' דפ

גדולוכמהצדיקיםשלכחןגדולכמהוראהבא(לאחדכנפיםשש)כנפיםששמכירי ' יל

גדולכמהוראהבאכנפיםששא סבע"ר

בצללאחסיןשאיןחסדיםגומלישלכחןגדולכמהצדקהעושישלכחןאוקספורד

בצללאחסיםשאיןחסדיםגומלישלכחןגדולהואכמהצדקהעושישלכחן'קמברידג

בצללאחסיןשאיןחסדיםגומלישלכחןגדולוכמהצדקהשלכחהקושטא' דפ

בצללא)חסיןשאיןחסדיםגומלישלכחןגדולוכמהצדקהשלכחהמכירי ' יל

בצלולאחוסיןשאיןחסדיםגומלישלשכרןא סבע"ר

החיותבצלולאהשמשבצלולאהארץבצלולאשחראוקספורד

החיותכנפיבצלולאהשמשכנפיבצלולאהארץכנפיבצלולאשחדכנפי'קמברידג

החיותכנפיבצלולאשמשכנפיבצלולאארץכנפיבצלולאשחרקושטא' דפ

חיות(ה)כנפיבצלולא(שמשכנפיבצלולא)ארץכנפיבצלולא(שחרכנפימכירי ' יל

ארץבצלה שלולאשמשבצלה שלולאשחרשלא סבע"ר
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14 ד: ה רות רבה

בצלחסיןמיובצלהשרפיםבצלולא'הכרוביבצלולאאוקספורד

שלכנפיובצלחסיןמיובצלהשרפיםכנפיבצלולאהכרוביםבצלולא'קמברידג

בצלאלאשרפיםכנפיבצלולאכרוביםכנפיבצלולאקושטא' דפ

בצלאלאשרפיםכנפיבצלולאכרובים(ה)כנפיבצלולאמכירי ' יל

שלבצלוחוסיןוהיכןושרפיםחיותבצלולאכוכביםבצלולאא סבע"ר

יחסיוןכנפיךבצלאדםובנים"אליחסדךיקרמהד"הההעולםוהיהשאמרמיאוקספורד

יחסיוןכנפיךבצלאדםובניאלהיםחסדךיקרמה'שנה"הב'קמברידג

יחסיוןכנפיךבצלאדםובניאלהיםחסדךיקרמה'שנאהעולםוהיהשאמרמיקושטא' דפ

יחסיוןכנפיךבצלאדםובני(ם"אלהיחסדךיקרמה){'שנא}ד"הההעולםוהיהשאמרמימכירי ' יל

יחסיוןכנפךבצלאדםובנים"אליחסדךיקרמה'שנאה"הבא סבע"ר
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15 ה: ה רות רבה

ניחמתניכיאדניבעיניךחןאמצאותאמראוקספורד

קל..................................אדונבעיניךחןאמצא.....גניזה

ו"קדבריםוהלאנחמתניכיאדוניבעיניךחןאמצאותאמרהבשם' ער

אדניניך□בעחןאמצאותאמר'קמברידג

אדוניבעיניךחןאמצאותאמרקושטא' דפ

שפחותיךכאחתאהיהלאואנימכירי ' יל

שפחותיךכאחתאהיהלאואנכין"רמב

שפחתך כאחת אהיה לא ואנכי ששון

אוקספורד

שיבאניַחמה...............................בועזאם□ַמוחומרגניזה

כשיבאניחמהרכיםדבריםלבהעלבועזשדיברדבריםומההבשם' ער

'קמברידג

קושטא' דפ

אוקספורד

(שפחותךכאחתאהיהלא)............................לה"בהקודשגניזה

שינחמנהוכמהכמהאחתעל'ישראתלנחם'הקהבשם' ער

'קמברידג

קושטא' דפ

      מןושלוםחסלהאמראוקספורד

שלום>>ו<<בחסלהאמראליה...........................תגניזה

ישראלאתעמינחמונחמולנביאיםיאמר'שהקהבשם' ער

ושלוםחסלה'אמ'קמברידג

ושלוםחסלהאמרקושטא' דפ

ו"חל"אמכירי ' יל

ושלוםחסלה'אמן"רמב

ו "חלה ' אמששון
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16 ה: ה רות רבה

האמהותמןנקראתאתאיןהאמהותאוקספורד

...........אאשראמהותעםאמהות.....................איגניזה

האמהותמןאלאהאמהותמןאתהאין'קמברידג

האמהותמןאלאהאמהמןאתאיןקושטא' דפ

האימהותמןאלאהאמהותמןאתאיןמכירי ' יל

האימהותמןאלאהאמהותמןאתאיןן"רמב

אמהות עם אלא אמהות עם נקרא את אין ששון

עמדשלאמלמדקנתאתוילכדהלךונבחודכותהאוקספורד

........מלבנותיהואתקנתאתוילכד..............גניזה

עמדשלאמלמדבנותיהואתקנתאתוילכדהלךנבחודכותיה'קמברידג

עמדשלאמלמדבנותיהואתקנתאתוילכדהלךונבחודכוותהקושטא' דפ

עמדשלאמלמדבנותיהואתקנתאתוילכודהלךונבחודכותהמכירי ' יל

עמדשלאמלמדקנתאתוילכודהלךונבחודכוותיהן"רמב

עמדשלאמלמדבשמונבחלהויקראת"ת' יל

עמידהלשקרשאיןמלמדשנערבארץביתלולבנותאליויאמרודכוותההשםאותולהאוקספורד

עמידה..........................להלבנותאליויאמרודיכותה.........גניזה

תשועהלשקרשאיןמלמדשנערארץביתלהלבנותאליויאמרודכותיההיוםאותולה'קמברידג

תשועהלשקרשאיןמלמדשנערבארץביתלהלבנותאליויאמרותה□ודכהשםאותולהקושטא' דפ

תשועה לשקרשלא ישמלמדשנערבארץביתלהלבנותאלי'ויאמודכותהשםאותולהמכירי ' יל

תשועהלשקרשאיןמלמדשנערבארץביתלהלבנותאלי'ויאמודכוותיהשםאותולהן"רמב

עמידהלשקרשאיןמלמדשנערבארץביתלהלבנות'ויאמודכתוהשםאותולהת"ת' יל

האכללעתבעזלהויאמרוהדיןאוקספורד

..האלעתבועזלהויאמרגניזה

האכללעתבעזלהויאמר'קמברידג

האכללעתלעת ערבבעזלהויאמרקושטא' דפ

האכללעתבועזלהויאמרמכירי' יל

האוכללעתבועזלהויאמרשמעוני' יל

האוכללעתבועזלהויאמרקרלין

'וגוהלוםגושיהאכלת[ע]('גו)לבעזלהויאמרודכותהת"ת' יל

*יפהזהלהבועזלהויאמרששון

.''לא כדבריך, ויאמר': ופירש המלקט על אתר. 'ה'ללא מפיק באות - דהיינו ', רפה': ל"צ*
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אוקספורד

..................הקוצמצדותשבבחומץפיתך........................גניזה

הלוםגשי'קמברידג

הלוםגשיקושטא' דפ

הלוםגושימכירי' יל

שמעוני' יל

הלחםמןואכלתהלוםגושיקרלין

ותאכלקלילהויצבטהקוצריםמצדותשבבחומץפיתךוטבלת'מינ/ר"ויק

שיטיןשיתאמריודן'ראוקספורד

ִשִתיןֵשתבהאמריוחנןרבי..........גניזה

שטיןשיתבהפתריוחנן'ר'קמברידג

שטיןשיתבהפתרינתן'רקושטא' דפ

{שנין}שתיןשיתבהפתריוחנן'רמכירי' יל

אומריוחנן'רשמעוני' יל

'אמיוחנן'רא סבע"ר

שיטיןבשש'אומיוחנן'רקרלין

האוכללעתשיטיןשיתבה'אמיוחנן'רותותרותשבע'מינ/ר"ויק

אלאהלוםאיןלמלכותקריביבדודמדברהלוםגושי*{1}אוקספורד

אילאִהלוםאין.........................מגניזה

אלאהלוםואיןלמלכותקרביהלוםבדודמדבר'קמברידג

אלאהלוםואיןלמלכותקרוביהלוםגשידודמדברקושטא' דפ

אלאהלוםואיןלמלכות{קרובי}קרבהלוםגשיבדודמדברמכירי' יל

למלכותהקרביהלוםגושיבדודמדברשמעוני' יל

אלאהלוםשאיןלמלכותקריביהלוםגושיא סבע"ר

למלכותקרוב'הלוגושיבדודמדבר'הכתוקרלין

למלכותקרביהלוםגושי'מינ/ר"ויק

.'...גושי הלום'לפסוק  (?יוחנן' ר= )נועדו להקל על המעקב אחר שש שיטותיו של הדרשן  {6}עד  {1}המספרים * 
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מלכותשללחמהזוהלחםמןואכלתהלוםעדהביאותניכי'שנאמלכותאוקספורד

*..................דתאכמהמלכותגניזה

מלכותשללחמהזההלחםמןואכלתהלוםעדהביאתניכי'שנלמלכות'קמברידג

מלכותשללחמהזוהלחםמןואכלתהלוםעדהביאותניכיד"ההמלכותקושטא' דפ

מלכותשללחמהזוהלחםמןואכלתהלוםעדהביאתניכיד"ההמלכותמכירי' יל

*מלכותשלמלחמההלחםמןואכלתהלוםעדהבאתניכידאתאמרכמאשמעוני' יל

מדודמלכותשלמלחמההלחםמןואכלתהלוםעדהביאותניכי'דכתימלכותא סבע"ר

תורהשלמלחמההלחםמןואכלתקרלין

מלכותשלמלחמההלחםמןואכלת'מינ/ר"ויק

!המדבר בשלמה, 3' שו, 20' לפנינו דילוג גדול עד עמ* 

ותשבהייסוריןאלובחומץפתךוטבלתאוקספורד

גניזה

ותשבתוכיחניבאפךאל'שנהייסוריןאלובחומץפתךוטבלת'קמברידג

ותשבתוכיחניבאפךאלי"י'שנאהייסוריןאלובחומץפתךוטבלתקושטא' דפ

ותשבתוכיחניבאפךאלי"י'שנאהייסוריןאלובחומץפתךוטבלתמכירי' יל

תוכיחניבאפךאלי"י'הייסוריאלובחומץפתךוטבלתושלמהא סבע"ר

בחומץפיתךוטבלתקרלין

ותשבתייסרניבחמתךואלתוכיחניבאפךאלי"ייהייסוריןאילובחומץפיתךוטבלת'מינ/ר"ויק

'רדאמרלשעהמלכותושניצדההקוצריםמצדאוקספורד

גניזה

רב'דאמלשעהממנההמלכותשניצודההקוצריםמצד'קמברידג

רבדאמרלשעההמלכותממנושנוצדההקוצריםמצדקושטא' דפ

רב'דאמלשעה(ממנו)המלכות(ממנו){מצדה}שנוצדההקוצריםמצדמכירי' יל

'רהקוצריםמצדותשבמלכותונטלטלהא סבע"ר

מלכותושניטלטלהקרלין

רב'דאמשעהממנושניצודהמלכותוזוהקוצריםמצד'מינ/ר"ויק
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עלולאמאבשלוםבורחשהיהחדשיםששהאותןכלהונאאוקספורד

גניזה

עלולאאבשלוםמןבורחדודשהיהחדשיםששהאותןכלהונא'קמברידג

עלולאאבשלוםמפניבורחדודשהיהחדשיםששהאותןכלהונאקושטא' דפ

עלו{'היה מר}לא היואבשלוםמפניבורחדודשהיהחדשיםששהאותןכלהונאמכירי' יל

עלולאאבשלוםמןדודבורחשהיהחדשיםששהכל'אמחנינאא סבע"ר

בנואבשלוםמפניבורחדודשהיה'חדשיששהאותןכלהונא'מינ/ר"ויק

שחזרהקלילהויצבוטכהדיוטלומתכפרהיהובשעיראהמניןמןאוקספורד

גניזה

לושחזרהקלילהויצבטכהדיוטלומתכפרשהיההמניןמן'קמברידג

לושחזרהקלילהויצבטכהדיוטלומתכפרשהיההמניןמןקושטא' דפ

לושחזרהקלילהויצבטכהדיוטלומתכפרשהיההמניןמןמכירי' יל

לושחזרהקלילהויצבוטכהדיוטבוומתכפרהמניןלו מןהיהוכשעלההמניןמןא סבע"ר

שחזרהקלילהויצבטקרלין

שחזרקלילהויצבטכהדיוטלומתכפרהיהבשעירה'מינ/ר"ויק

ותשבעהזהבעולםותאכלותותרותשבעותאכלמשיחוי"יהושיעהכיידעתיעתהמלכותואוקספורד

גניזה

ואוכלהזהבעולםאוכלותותרותשבעותאכלמשיחוי"יהושיעכיידעתיעתה'שנמלכותו'קמברידג

ואוכלהזהבעולםאוכלותותרותשבעותאכלמשיחוי"יהושעכיידעתיעתהשנאמרמלכותוקושטא' דפ

ושובעז"בעוהאוכלותותרותשבעותאכלמשיחו'ההושיעכיידעתיעתה'שנאמלכותומכירי' יל

ותשבעז"בעהותאכלמלכותוא סבע"ר

ויאכלהזהבעולםאכלותותרותשבעותאכלמלכותוקרלין

ותשבעהזהבעולםותאכלותותרותשבעותאכללמלכותו'מינ/ר"ויק
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לבאלעתידותותרהמשיחלימותאוקספורד

גניזה

לבאלעתידואוכלהמשיחלימות'קמברידג

לבאלעתידואוכלהמשיחלימותקושטא' דפ

הבאלעולםאות אמת

לבאלעתיד{ויותר}ותותרהמשיחלימותמכירי' יל

ב"לעהותותרהמשיחלימותא סבע"ר

*ה"לעויאכלהמשיחלימותויאכלהבאבעולםויאכלהמשיחלימותקרלין

הבאלעולםותותרהמשיחלימות'מינ/ר"ויק

.לעולם הבא* = 

'הלום וכוגושיבמנשהמדברא"ד*א סבע"ר

.1'  שו25' עמ, שייך להלן* 

הלחםמןואכלתמלכותקריביבשלמהמדברהלוםגושיא"ד   {2}אוקספורד

.......ִמואכלתלמלכותקרובהלוםגושי.........       ..גניזה

זוהלחםמןואכלתלמלכותקרוביהלוםגשיבשלמהמדברהלוםגשיא"       ד'קמברידג

זוהלחםמןואכלתהלוםקרוביבשלמהמדברהלוםגשי'א'       דקושטא' דפ

כדלעילבשלמהמדברהלוםגושיא"       דא סבע"ר

הלחםמןואכלתלמלכותקרביהלוםגושיהאוכללעתבשלמהמדבר'מינ/ר"ויק

אחדליוםשלמהלחםויהישלמלכותמלחמהאוקספורד

כורשלשיםאחדליוםשלמה.......................גניזה

כרשלשיםאחדליוםשלמהלחםויהי'שנמלכותשללחמה'קמברידג

כדושלשיםקמחכדששיםאחדליוםשלמהלחםויהי'שנאמלכותשללחמהקושטא' דפ

אחדליוםשלמהלחםויהידאתאמרכמאשמעוני' יל

'וגואחדליוםשלמהלחםויהישלמהשלמלחמו'מינ/ר"ויק
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מעשיםלכלוךזהבחומץפתךוטבלתאוקספורד

...........................סוגניזה

מעשיםלכלוךזהבחומץפתךוטבלתכר   קמח'>>וששי<<(ושלשים)סלת'קמברידג

מעשיםלכלוךזהבחומץפתךוטבלתסלתקושטא' דפ

פתךוטבלתשמעוני' יל

מעשיםלכלוךזהבחומץפתךוטבלתא סבע"ר

המעשיםליכלוךזהבחומץפיתךוטבלת'בקר  וגוועשריםבריאיםבקרעשרה'מינ/ר"ויק

חתיותצדוניותאדומיותעמוניותמואביותפרעהבתואתרבותנכריותנשיםאוהבשלמהוהמלך'מינ/ר"ויק

מלאךחנינא'בריוסי'רדאמרלשעהמלכותושניצדההקוצריםמצדותשבאוקספורד

מלכותושניטלטלה..............גניזה

מלאךחנינא'בריוסי'ר'דאמלשעהמלכותולושניצודההקוצריםמצדותשב'קמברידג

מלאךחנינאבריוחאי'דאמרלשעהמלכותולושנוצדההקוצריםמצדותשבקושטא' דפ

חנינאברחמא'ראות אמת

מלכותושנטלטלהשמעוני' יל

'וכולשעהמלכותושנקצרההקוצריםמצדותשבא סבע"ר

מלאךחנינאר"ביוסי'ר'דאמשעהממנושניצודהמלכותוזוהקוצריםמצדותשב'מינ/ר"ויק

שלפתחיהןעלמחזרשלמהוהיהכסאועללווישבשלמהבדמותבאאוקספורד

גניזה

פתחיעלמחזרשלמהוהיהכסאועללווישבשלמהבדמותירד'קמברידג

פתחיעלשלמהמחזרוהיהכסאועללווישבשלמהבדמותירדקושטא' דפ

בתיפתחיעל כלמחזירשלמהוהיהכסאועללווישבשלמהשלבדמותירד'מינ/ר"ויק
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מלךהייתיקהלתאנילהםואומרמדרשותבתיועלכנסיותבתיועלישראלאוקספורד

גניזה

מלךדודבןקהלתאני'ואומישראל'קמברידג

מלךדודבןקהלתאניואומרישראלקושטא' דפ

מלךהייתיקהלתאניואומרישראל'מינ/ר"ויק

ומכהגריסיןשלקערהנותנתהיתהעושהמהןאחתהיתהמהישראלעלאוקספורד

גניזה

ומכהגריסיןשלקערהלונותנתהיתהעושהמהןאחתהיתהמהבירושלםישראלעל'קמברידג

ומכהגרישיןשלקערהעליונותנתהיתהעושהמהןאחתהיתהמהבירושלםישראלעלקושטא' דפ

דוחין'ישרכלוהיובירושלםישראלעל'מינ/ר"ויק

שלמהאניאומרואתכסאועליושבשלמהלוואומרתראשועלבקנהאותואוקספורד

גניזה

שלמהאני'אוואתכסאועליושבשלמהלוואומרתראשועלבקנהאותו'קמברידג

שלמהאניאומרואתהכסאועליושבשלמהולאלוואומרתראשועלבקנהאותוקושטא' דפ

אותומבזהואתכסאועליושבשלמהלו'ואמבקואותו'מינ/ר"ויק

דודבןאוקספורד

גניזה

מלךהיתיקהלתאני'אוואתהכסאועליושבישראלמלךדודבן'קמברידג

דודבןישראלמלךקושטא' דפ

א סבע"ר

'מינ/ר"ויק

01/01/2019



23 ו: ה רות רבה

'וכוותאכלותותרותשבעותאכלהגויםכללעיניוינשאמלכותו(□)שחזרהקלילהויצבטאוקספורד

בעולםאוכל...............................ויצבוטגניזה

בעולםאוכלותותרותשבעותאכלמלכותולושחזרהקלילהויצבט'קמברידג

בעולםאוכלותותרותשבעותאכלמלכותולושחזרהקלילהויצבטקושטא' דפ

מלכותולושחזרהקלילהויצבטא סבע"ר

בעולםותאכלותותרותשבעותאכלשמעוני' יל

בעולםותאכלותותרותשבעותאכללמלכותושחזרלהויצבט'מינ/ר"ויק

אוקספורד

.......................לימותאוכלהזהגניזה

לבאלעתידואוכלהבאלעולםואוכלהזה'קמברידג

המשיחלימותאוכלהבאבעולםאוכלהזהקושטא' דפ

למלכותושחזרהלה  קליויצבטהבאלעולםותותרהמשיחלימותותשבעהזהשמעוני' יל

הבאלעולםותותרהמשיחלימותותשבעהזה'מינ/ר"ויק

{3}אוקספורד

...       ..המן□ואכללמלכותקרובהלום................גניזה

הלחם    זומןואכלתלמלכותקרוביהלוםגשיבצדקיהמדברהלוםגשיא"ד'קמברידג

הלחם    זומןואכלתלמלכותקרוביהלוםגשיבחזקיהומדברהלוםגשי'א'דקושטא' דפ

'וכובחזקיהומדברדבר אחרשמעוני' יל

הלחםמןואכלתלמלכותקרביהלוםגושיהאוכללעתבחזקיהמדבר'מינ/ר"ויק

אוקספורד

היסוריםאילו.........................גניזה

וימרחותאניםדבלתישאוישעיהויאמר'שנהייסוריןאלובחומץפתךוטבלתמלכותשללחמה'קמברידג

תאניםדבלתישאוישעיהוויאמר'שנאהייסוריןאלובחומץפתךוטבלתמלכותשללחמהקושטא' דפ

הייסוריןאלובחומץפתךוטבלתשמעוני' יל

וימרחותאניםדבלתישאוישעיהויאמרהייסוריןאילובחומץפיתךוטבלתמלכותשלמלחמה'מינ/ר"ויק
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אוקספורד

...............................הקומצדותשבגניזה

ויאמרו'שנלשעהמלכותולושניצודההקוצריםמצדותשבהשחיןעל'קמברידג

דתימרכמהלשעהמלכותולושנוצדההקוצריםמצדותשבקושטא' דפ

שעהממנושניצודהמלכותזוהקוצריםמצדותשבויחיהשחיןעל'מינ/ר"ויק

אוקספורד

קדשובשמייענהו.....גניזה

לושחזרהקלילהויצבטותוכחהצרהיוםחזקיהאמרכהאליו'קמברידג

לושחזרהקלילהויצבטותוכחהצרהיוםחזקיהוויאמרקושטא' דפ

שחזרקלילהויצבטהזההיוםונאצהותוכחהצרהיום'מינ/ר"ויק

אוקספורד

ואוכלהזהבעולםאוכלותותרותשבעותאכלכןמאחרילגויםוינשא'שנמלכותו'קמברידג

אוכלהזהבעולםאוכלותותרותשבעותאכלכןמאחריהגויםלעיניוינשא'שנאמלכותוקושטא' דפ

ותשבעהזהבעולםותאכלותותרותשבעותאכלמאחריכןהגויםכללעיניוינשאלמלכותו'מינ/ר"ויק

אוקספורד

לבאלעתידואוכלהמשיחלימות'קמברידג

הבאלעולםאוכלהמשיחלימותקושטא' דפ

הבאלעולםותותרהמשיחלימות'מינ/ר"ויק
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הלחםמןואכלתלמלכותקריביבמנשהמדברהלוםגושיא"ד{4}אוקספורד

הלחם   זומןואכלתלמלכותקרוביהלוםגשיבמנשהא"ד'קמברידג

הלחם   זומןואכלתלמלכותקרוביהלוםגשיבמנשהמדברהלוםגשי'א'דקושטא' דפ

'וכובמנשהמדברשמעוני' יל

'וכוהלום גושיבמנשהמדברא"דא סבע"ר

הלחםמןואכלתלמלכותקרביהלוםגושיהאוכללעתכמנשהמדבר'מינ/ר"ויק

רעיםמעשיםלכלוךזהבחומץפתךוטבלתמלכותשלמלחמהאוקספורד

הרעיםממעשים(מממ)כחומץמעשיושליכלךבחומץפתך  ([פ](ע)) וטבלתמלכותשללחמה'קמברידג

רעים'ממעשיבחומץמעשיושלכלךבחומץפתךוטבלתמלכותשללחמהקושטא' דפ

מעשיםלכלוךזהבחומץפתךוטבלתשמעוני' יל

וכהצררעיםמעשיםליכלוךזהבחומץפיתךוטבלתמלכותשל'מלחמ'מינ/ר"ויק

ממנומלכותושניצדההקוצריםמצדותשבאוקספורד

ממנומלכותושניצודההקוצריםמצדותצב'קמברידג

מלכותולושנוצדההקוצריםמצדותשבקושטא' דפ

מלכותושנטלטלההקוצריםמצדותשבשמעוני' יל

ממנושניצודהמלכותזוהקוצריםמצדותשבאלהיוי"יפניאתחלהלו'מינ/ר"ויק

עמוואלמנשהאלי"יוידברלשעהאוקספורד

אתעליהםי"יויבאהקשיבוולאעמוואלמנשהאלי"יויאמר'דכתלשעה'קמברידג

אתי"יעליהםויבאהקשיבוולאעמוואלמנשהאלי"יויאמרדכתיבלשעהקושטא' דפ

אתעליהםויבאהקשיבוולאעמוואלמנשהאלי"יויאמרהמאירי

שעה'מינ/ר"ויק

01/01/2019



26 ו: ה רות רבה

בחחיםמהובחחיםמנשהאתוילכדואוקספורד

בהוחיםמהובהוחיםמנשהאתוילכדואשורלמלךאשרהצבאשרי'קמברידג

בחוחיםמנשהאתוילכדאשורלמלךאשרהצבאשריקושטא' דפ

'מה  עשו  לו  וגובחוחיםמנשהאתוילכדואשורלמלךאשרהצבאשריהמאירי

בבלהויוליכוהובנחשתייםויאסרהו'מינ/ר"ויק

שלמוליליעשוחיתאברלוי'ר        אמרכרמוניאאמרכהנאבראבא'ראוקספורד

שלמולהלועשוחייתהברלוי'ר'        אמכירומנוקיאה'אמכהנאבראבא'ר'קמברידג

שלכילהלועשוחיתאברלויר'        אמכירומניקאהאמרכהנאבראבא'רקושטא' דפ

המאירי

שיזביפלןצלםואומרמצווחוהיהמתחתיוהאוראתמסיקיןוהיונחושתאוקספורד

שוביפלןצלם(ל)שובי פלןצלם'ואמוצוחתחתיוהאוראתמסיקיןוהיונחשת'קמברידג

שיזביפלןצלםפלןצלםצווחוהיהמתחתיוהאורמסיקיםוהיונחושתקושטא' דפ

שזבןפלןצלםואומרצווחהיהעדהמאירי

בצרזהפסוקמקריניאבאשהיהאניזוכראמרכלוםהו[ו]הועילשלאשראהכיוןאוקספורד

בצר'ואומאותימקראאבאשהיההייתיזכור'אמכלוםהועילוהושלאשראהכיון'קמברידג

בצראותימקראאבאשהיההייתיזכוראמרכלוםהועילוהושלאשראהכיוןקושטא' דפ

בצראותימקראשאבאהייתיזכוראמרכלוםהועילושלאשראהכיוןמאירי
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ליהצווחאנא'וכוי"ירחוםאלכיעדומצאוךלךאוקספורד

ליהצווחאנאישחיתךולאירפךלאאלהיךי"ירחוםאלכיומצאוךלך'קמברידג

ליהצווחאנאאלהיךי"ירחוםאלכי'וגוומצאוךלךקושטא' דפ

ליהצווחאנא'וגוומצאוךלךהמאירי

שויןאפיאכלהאלאואיןטביתהאליעניאיןאוקספורד

שויןאפיאכלהאחדאכולההאלאואןטבאותהאיתיהעניאין'קמברידג

שויןאפייאכלהיאחדאכלההאענילאואיןטבהאעניאיןקושטא' דפ

המאירי

שלרבונולפניוואמרומעלןשלהחלונותכלוסתמוהשרתמלאכיכלעמדושעהבאותהאוקספורד

שלרבונולפניוואמרומעלןשלהחלונותכלוסתמוהשרתמלאכיעמדושעהבאותה'קמברידג

רבוןלפניוואמרומעלהשלהחלונותכלוסתמוהשרתמלאכיעמדושעהבאותהקושטא' דפ

שלרבונולפניוואמרומעלהשלחלונותכלוסתמוהשרתמלאכיעמדושעהבאותההמאירי

בתשובהמקבלואיניאםלהםאמרבתשובהמקבלואתהבהיכלצלםשהעמידמיעולםאוקספורד

'בתשובמקבלואניאיןאםלהן'אמבתשובהמקבלואתבהיכלצלםשהעמידאדםעולם'קמברידג

בתשובהמקבלואיניאםלהםאמרבתשובהמקבלאתהבהיכלצלםשהעמידאדםהעולםקושטא' דפ

מקבלואניאיןאםלהםאמרבתשובהמקבלואתהבהיכלצלםשהעמידאדםעולםהמאירי

מתחתחתירהלוחתרה"הקבלועשהמהתשובהבעליכללפנידלתנועלהריניאוקספורד

מתחתחתירהלוחתרה"הבלועשהומהתשובהבעליבפנידלתנועלהריני'קמברידג

מתחתחתירהלוחתרה"הקבעשהמהתשובהבעליכלבפניפתחנועלהריניקושטא' דפ

תשובהבעליכלבפניפתחנועלהריניהמאירי
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י"לו   יויעתרד"ההבולשלוטיכולמלאךשאיןמקוםכבודוכסאאוקספורד

תפלתווישמעלוויעתראליוויתפללד"ההבולשלוטיכולמלאךשאיןממקוםכבודוכסא'קמברידג

תפלתווישמעויעתראליוויתפללד"ההלשלוטיכולמלאךשאיןממקוםכבודוכסאקושטא' דפ

לושחזרהקלילהויצבטחתירהלעתירהצווחיןבערבייאלוי'ראמראוקספורד

לושחזרהקלילהויצבטעתירהלחתירהקוריןבערבויאלוי'ר'אמ'קמברידג

לושחזרהקלילהויצבטעתירהלחתירהצווחיןבערביאלוי'ראמרותחנתוקושטא' דפ

תחנתווישמעקלילהויצבטשמעוני' יל

שחזרקלילהויצבט'מינ/ר"ויק

שמואל'רהשיבובמהלמלכותוירושלםוישיבהוד"ההמלכותואוקספורד

שמואל'ר'אמהשיבוובמהלמלכותוירושלםוישיבוהו'שנמלכותו'קמברידג

שמואל'רהשיבוובמהלמלכותוירושלםוישיבהו'שנאמלכותוקושטא' דפ

'וכולמכותווישיבהושמעוני' יל

'ישמע'רהשיבובמהלמלכותווישיבהולוויעתראליוויתפלללמלכותו'מינ/ר"ויק

ותאכלהרוחמשיבא"כמדמשיבוברוחאמראוקספורד

ותאכלהרוחמשיב'הכת'דאמהאהשיבוהקדשברוחאחא'רבשםיונה'בר'קמברידג

ותוכלהרוחמשיב'ד'מ'ההשיבוברוחאחא'רבשםקושטא' דפ

ותאכלהרוחמשיבד"הההשיבוברוחאחא'רבשםהונאבר'מינ/ר"ויק
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כקדמאיותותרותשבעאוקספורד

*כדקמייאותותרותשבע'קמברידג

הבאלעולםאוכלהמשיחלימותאוכלהזהבעולםאוכלותותרותשבעקושטא' דפ

הבאלעולםותותרהמשיחלימותותשבעהזהבעולםותאכלותותרותשבע'מינ/ר"ויק

.3' שו, 28' עמ, י:ראה להלן ז, לפירושה של לשון סופרים זו* 

ואכלתלמלכותקריביהמשיחבמלךמדברהלוםגושיא"ד{5}אוקספורד

והלכתלמלכותקרוביהלוםגשיהמשיחבמלךמדברא"ד'קמברידג

ואכלתלמלכותקרוביהלוםגשיהמשיחבמלךמדברדבר אחרקושטא' דפ

ואכלתלמלכותקרוביהלוםגשיהמשיחבמלךמדברהלוםגשימכירי' יל

ואכלתלמלכותקרובהלוםגשיהמשיחמלך(ב)(על)מדבר *(הלוםגשי)פוגיו

המשיחבמלךמדברשמעוני' יל

כדלעילבמשיחמדברהלוםגושיא"דא סבע"ר

ואכלתלמלכותקרביהלוםגושיהאוכללעתהמשיחבמלךמדבר'מינ/ר"ויק

.535' עמ, אך ישנן במקבילה החלקית שם, 857' עמ, תיבות אלו חסרות בנוסח העיקרי של דרשה זו שבפוגיו פידיי*

מחוללוהואהייסוריןאלובחומץפתךוטבלתמלכותשלמלחמההלחםמןאוקספורד

מחוללוהיא'שנהייסוריןאלובחומץפתךוטבלתמלכותשללחמהזוהלחםמן'קמברידג

מחוללוהואשנאמרהייסוריןאלובחומץפתךוטבלתמלכותשללחמהזוהלחםמןקושטא' דפ

מחוללוהוא'שנאהיסוריןאלובחמץפתךוטבלתמלכותשללחמהזוהלחםמןמכירי' יל

מחוללוהוא'שנהיסוריןאלובחמץפתךוטבלתמלכותשל{לחמה}לחםזההלחםמןפוגיו

בחומץפתךוטבלתשמעוני' יל

מחוללוהוא'דכתי'הייסוריאלובחומץפתךוטבלתא סבע"ר

מחוללוהואהייסוריןאילובחומץפיתךוטבלתמשיחשלמלחמוהלחםמן'מינ/ר"ויק

01/01/2019



30 ו: ה רות רבה

עתידהשמלכותוהקוצריםמצדותשבמפשעינואוקספורד

עתידהשמלכותהקוצריםמצדותשבמפשעינו'קמברידג

מלכותושעתידההקוצריםמצדותשבמפשעינוקושטא' דפ

מלכותושעתידההקוצריםמצדותשבמפשעינומכירי' יל

עתידהשמלכותוהקוצריםמצדותשב(לנונרפאובחברתועליושלומינומוסר)מעונותינומדכאמפשעינופוגיו

מלכותושנטלטלהשמעוני' יל

'כומפשעינוא סבע"ר

מלכותזוהקוצריםמצדותשבלנו'נרפובחבורתועליושלומנומוסרמעונותינומדוכאמפשעינו'מינ/ר"ויק

ירושלםאלהגויםכלאתואספתילשעהממנולצודאוקספורד

הבתיםונשסוהעירונלכדהלמלחמהירושלםהגויםכלאתואספתי'שנלשעהממנולצוד'קמברידג

העירונלכדהלמלחמהירושלםאלהגויםכלאתואספתי'שנאלשעהממנוליצדקושטא' דפ

'וגוהעירונלכדהלמלחמהירושלםאלהגויםכלאתואספתי'שנלשעהממנוליצדמכירי' יל

העירונלכדהלמלחמהירושלםאלהגויםכלאתואספתי'שנלשעהממנולסורפוגיו

לשעהשמעוני' יל

למלחמהירושלם[ל](ת)אהגויםכלאתואספתישעהממנהשניצודה'מינ/ר"ויק

פיובשבטארץוהכהלולחזורשעתידהלה  קליויצבטאוקספורד

פיובשבטהארץוהכה'שנלולהחזירהעתידהשהיאלה  קליויצבט'קמברידג

פיובשבטארץוהכה'שנאלולחזורעתידהשהיאלה  קליויצבטקושטא' דפ

פיו(בשבט)ארץוהכה'שנאלולחזורשעתידה{עתידהשהיא}לה  קליויצבטמכירי' יל

פיובשבטהארץוהכה'שנלולהחזירהעתידהשהיאלה  קליויצבטפוגיו

רשעימיתשפתיופיו  וברוחבשבטארץוהכהלמלכותושחזרלה  קליויצבט'מינ/ר"ויק

הר קדשיעל ציוןשאילהצריכאהדאלהםאומרוהואלדורמבקשאתההיכןהמשיחלמלךאומראוקספורד

01/01/2019



31 ו: ה רות רבה

מההשניהגואלכךהראשוןכגואלאמרברכייא'ראוקספורד

מההאחרוןגואלכךהראשוןכגואללוי'רבשםברכיה'ר'קמברידג

מההאחרוןגואלכךהראשוןכגואללוי'רבשםברכיה'רקושטא' דפ

מההאחרון(האם)גואל{כן}כך     הראשוןכגואללוי'רבשםברכיה'רמכירי' יל

מהאחרוןגואלכךראשוןכגואל'אמלויר"בשברכיה'רפוגיו

אחרוןגואלכךראשוןכגואלשמעוני' יל

השניגואלכךונכסהוחזרנגלההראשוןגואלאוקספורד

מהםונכסהוחוזרמגלההראשוןגואל'קמברידג

מהןונכסהוחזרנגלההראשוןהגואלקושטא' דפ

(מהןונכסהוחוזרנגלההאחרוןגואלכך)מהןונכסהוחוזרנגלההראשוןגואלמכירי' יל

האחרוןגואלכךנגלהובסוףמהןונכסהוחוזרמגלהראשוןגואלפוגיו

ונגלהוחזרנכסהשמעוני' יל

תנחומא'רמהםנכסההואוכמהאוקספורד

........יהודהורבישעיה..................................גניזה

חנינא'ברחמא'רבשםתנחומא'רמהןנכסהוכמה'קמברידג

רבניןבשםתנחומה'רמהןנכסהוכמהקושטא' דפ

רבניןבשםתנחומא'רמהןנכסהוכמהמכירי' יל

תנחומאר"אמהןנכסהוכמהפוגיו

מהםנכסההואוכמהמהםונכסההשני חזראף הגואלואת אהרןאת משהויפגעוד"ההחדשיםשלשהאמראוקספורד

גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ
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'וכוהתמידהוסרומעתד"ההיוםוחמשארבעיםאוקספורד

............................מעת'שנמישראלמהםנכסה..............גניזה

התמידהוסרומעתד"ההיוםוחמשהארבעים'קמברידג

התמידהוסרומעתד"ההיוםוחמשהארבעיןקושטא' דפ

אלףימיםשומםשיקוץולתתהתמידהוסרומעתד"ההיוםוחמשהארבעיםמכירי' יל

אלףימיםשומםשקוץולתתהתמידהוסרומעתד"ההימיםוחמשהארבעיםפוגיו

   איליןויגיעהמחכהאשריאוקספורד

דאילן□ה........................ויגיעהמחכהאשריתשעים......גניזה

   איליןויגיעהמחכהאשרי'וכת'קמברידג

   איליןויגיעהמחכהאשריוכתיבקושטא' דפ

   אילין'וגוויגיעהמחכהאשרי'וכתיוחמשהושלשיםמאותושלשמכירי' יל

   אליןוחמשהשלשיםמאותשלשאלףלימיםויגיעהמחכהאשריוכתובותשעיםמאתיםפוגיו

יוםה"מאלואמריצחק'ראינוןמהיתירייאאוקספורד

יוםוחמישהעים   .............................איִניןמהַיִתיַריהגניזה

יוםוחמשהארבעיםאלויונה'רמשוםקצרתהבריצחק'ראינוןמה'קמברידג

ימיםוחמשהארבעיםאלויונה'רמשוםקצרתהבןיצחק'ראינוןמהיתיריאקושטא' דפ

ימיםוחמשהארבעיםאלויונה'רמשוםקצרתאבןיצחקאינוןמה{יתירתין}יתיריאמכירי' יל

ימיםוחמשהארבעיםאלויצחקר"אאינוןמהיתיריאפוגיו

עלימלוחהקוטפיםד"ההואוכליןמלוחקוטפיןיוםה"מואותןמהםנכסהשהואאוקספורד

.......ם□הקוט'שנואוכליםואוכלים.............................ִנכסהר□שגניזה

עלימלוחד"ההואוכליןמלוחקוטפיםישראל'קמברידג

עלימלוחהקוטפיםד"ההואוכליםמלוחקוטפיםישראלקושטא' דפ

עלימלוחהקוטפיםד"ההואוכליםועלי שיחמלוחקוטפיםישראל(ש)מכירי' יל

עלימלוחהקוטפיםד"ההואוכליןמלוחקוטפיןשישראלפוגיו
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מאןועוגסיחוןלמדברדאמרומאןיהודהלמדברדאמרמאןמוליכןהואלהיכןשיחאוקספורד

......סיחוןמדבר>>ד<<דאמרמןהודה............................גניזה

מאןועוגסיחוןלמדבר'דאמומאןיהודהלמדבר'דאממאןמוליכןהואלהיכןשיח'קמברידג

יהודהלמדברהארץמןמוליכןהואלאיכןשיחקושטא' דפ

יהודהלמדברהארץמןמוליכןהוא{להיכן}לאיכןשיחמכירי' יל

למדברמוליכןהואלהיכןשיחפוגיו

המדברוהולכתיהמפתהאנכיהנהלכןיהודהלמדברדאמראוקספורד

.................גניזה

המדברוהולכתיהמפתיההננילכן'שניהודהלמדבר'דאמ'קמברידג

המדברוהולכתיהמפתהאנכיהנה'שנאקושטא' דפ

(ה)המדברוהולכתיהמפתיהאנכיהנה'שנמכירי' יל

שמהוענתהלבהעלודברתיהמדברוהולכתיהמפתיהאנכיהנהלכן'שנפוגיו

מעדכימיבאהליםושיבך[א](□)עודועוגסיחוןלמדברדאמרומאןאוקספורד

דאמרמןמועדכימיאהלים..........גניזה

מועדכימיבאהליםאושיבךעוד'שנועוגסיחוןלמדברומאן'קמברידג

מועדכימיבאהליםאושיבךעוד'שנאועוגסיחוןלמדברדאמרמאןקושטא' דפ

מועדכימיבאהליםאושיבךעוד'שנועוגסיחוןלמדבר'דאממאןמכירי' יל

נעוריהכימיפוגיו

ממתיןבומאמיןשהואמיאוקספורד

ממתין[בךמאמין]משהוא:לכתיה...........................גניזה

ממיתיןלומאמיןשהואמיוכל'קמברידג

לומאמיןשהואוכלקושטא' דפ

וממתיןאחריווהולךלומאמיןשהואוכלמכירי' יל

וממתין לולומאמיןשהואוכלפוגיו
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והורגיןהעולם'אומואצלהולךמאמיןשאינוומיוחיהאוקספורד

הורגיםוהןלם  ............................וחֵיהברגניזה

ממיתיןוהןהעולםאומותאצלהולךלומאמיןשאינומיוכלוחיה'קמברידג

ממיתיןוהןהעולםלאומותהולךלומאמיןשאינוומיוחיהקושטא' דפ

הורגיןהןבסוףהעולםמות(ו)לאלך(ו)והלו{ממתין}מאמיןשאינווכלחיההואמכירי' יל

יחייהפוגיו

ואיןהמןאתלהםומורידעליהםנגלהה"הבבסוףיצחקר"אאותואוקספורד

איןהמןאת...................................יצחקרביאמראתוגניזה

ואיןמןלהןומורידעליהןמגלהה"הבבסוףמריוןבריצחק'ר'אמאותו'קמברידג

ואיןמןלהןומורידעליהםנגלהה"הקבבסוףמריוןבריצחק'ר'אמאותוקושטא' דפ

אותומכירי' יל

השמשתחתחדשכלאוקספורד

השמשתחתחדשכלגניזה

השמשתחתחדשכל'קמברידג

השמשתחתחדשכלקושטא' דפ

לעולם הבאותותרהמשיחלימותותשבעהזהבעולםותאכלותותרותשבעותאכל'מינ/ר"ויק

הלחםואכלתהלוםגושיכרותמדברהלוםגושיא"ד{6}אוקספורד

הלחםמןת   ...............................גניזה

זההלחםמןואכלתלהבהקרוביבועזמדברהלוםגשיא"ד'קמברידג

זההלחםמןואכלתלהכאקרוביבבעזמדברהלוםגושי'א'דקושטא' דפ

הלחםמןואכלתלהכאקרביהלוםגושיברותמדברשמעוני' יל

הלחםמןואכלתלהכא(קתא)ברותמדברהלוםגושיא"דא סבע"ר

הלוםגושילעת האוכלבבועזמדבר'מינ/ר"ויק
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בחומץפתןטובליןלהיותהקוצריםדרךשכןבחומץפתךוטבלתקוצריםשלמלחמהאוקספורד

בחומץפיתןטובליםלהיותרים    ......................שלקוצריםמלחמהגניזה

בחומץפתןלטבולהקוצריםשדרךבחומץפתךוטבלתקוצריםשללחמן'קמברידג

בחומץטובליןלהיותןהקוצריםדרךבחומץפתךוטבלתקוצריםשללחמןקושטא' דפ

מכאןבחומץפתךוטבלתקוצריםשלמלחמןשמעוני' יל

בחומץבשרבפתןלטבולקוצריםשלדרכןכךבחומץפתךוטבלתקוצריםשללחמםא סבע"ר

הקוצריםמצדותשבאוקספורד

הקוצריםמצדותשבלגרנותחומצנימינימיכןיוחנן'ר' אמ'קמברידג

הקוצריםמצדב□ותלגרנותחומצניןמינישמוציאיןמכאןיונתן'ר' אמפתןקושטא' דפ

לגרנותחימוציןמינימוציאיןשהיומכאןיונתןר"א*לשרביפהשהחומץשמעוני' יל

.ב"שבת קיג ע: השווה* 

אשתמעיצחק'ר'אמאצבעותיובשתיזעירחלילקלילהויצבטממשאוקספורד

..........גניזה

שמעתאתיצחק'ר'אמאצבעותיובשתיזעירקלילהויצבט'קמברידג

שמעאתיצחק'ר'אמאצבעותיובשתיזעירקלילקלילהויצבטודאיהקוצריםבצדקושטא' דפ

מכאןשמעון'ר'אמאצבעותיובשתיקלילהויצבטא סבע"ר

שרתהברכהאוצדיקאותושלידיובתוךשרתברכהאותרתימינהאוקספורד

שרתברכהאוצדיקאותושלידיובתוךשרתברכהאותרתימינה'קמברידג

שרתברכהאוצדיקאותושלבאצבעותיושרתברכהאותרתימינהקושטא' דפ

אוצדיקשלאצבעותיובתוךאלא אוהברכהשרתהשלאא סבע"ר
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ותותרותשבעותאכלכתיבמהאלאצדקתאותהשלמעיהבתוךאוקספורד

ותותרותשבעותאכלקלילהויצבט'דכתמהאלאצדקתאותהשלמעיהבתוךעליה'קמברידג

ותותרותשבעותאכלדכתיבצדקתאותהשלבמעיהקושטא' דפ

צדקתשלמעשיהבתוךא סבע"ר

באמריוןבריצחקר"אצדקתאותהשלמעיהבתוךברכהששרתהדבריםנראיןאוקספורד

........גניזה

באמדיוןבריוחנן'ר'אמצדקתאותהשלמעיהבתוךשרתשהברכההדבריםנראין'קמברידג

באמריוןבריצחק'ר'אמצדקתאותהשלבמעיהשרתשהברכההדבריםונראיןקושטא' דפ

ר"אא סבע"ר

באיצחקר"אקרלין

שאלושלםבלבעושהיהאמצוהעושהאדםיהאשאםללמדךהכתובאוקספורד

ו    ........................עושההאדםשיהיהכדיללמדך.....גניזה

שאלושלםבלבאותהעושהיהאמצוהעושהאדםיהאשאםללמדך'הכת'קמברידג

שאילושלםבלבביעשנהמצוהעושהאדםשאםללמדךהכתובקושטא' דפ

שאלושמחבלבאותהיעשהמצוההעושהשכלללמדךא סבע"ר

אלושמחובלבשלםבלבאותהיעשהמצוהעושהשאדםללמדך'הכתוקרלין

מידםויצילהוראובןושמעלומכתיבה"שהביודעראובןהיהאוקספורד

ו   .............................מכתיבה"ב' שהקיודעראובןהוהגניזה

מידםויצילהוראובןוישמעעליומכתיבה"שהביודעראובןהיה'קמברידג

בכתפותידםויצילהוראובןוישמעעליומכתיבה"שהקביודעראובןהיהקושטא' דפ

על כתפומידםויצילהובתורהעליוכותבה"שהבראובןידעא סבע"ר

מידםויצילהושכתבעליופיד[ק](כ)מ'שהקיודעראובןהיהקרלין
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מכתיבה"שהביודעאהרןהיהואלולאביומוליכוהיהאוקספורד

מר□אה"ב' שהקשעה..................אהרןהיהאילואביואצלמוליכו[היה]גניזה

מכתיבה"שהביודעאהרןהיהואלואביואצלבכתיפומוליכוהיה'קמברידג

מכתיבה"שהקבאהרןיודעהיהואלואביואצלמוליכוהיהקושטא' דפ

כותבשהיהאהרןיודעהיהואלואביואצלמוליכוהיהא סבע"ר

אהרןוכןאביואצלמוליכוהיה טוענוקרלין

לקראתויוצאהיהובמחולותבתופיםלקראתךיוצאהואהנהוגםלואוקספורד

>>וכןלקראתויוצאהיהוכמחולותכתופיםקראתו.<<.......י"יויאמרלאהרןגניזה

ובמחולותבתפיםלקראתויוצאהיהלקראתךיוצאהואהנהוגםעליו'קמברידג

לקראתויוצאהיהובמחולותבתופיםלקראתךיוצאהואהנהעליוקושטא' דפ

לקראתויוצאהיהובמחולותבתופיםבלבוושמחוראךהתורהא סבע"ר

וכןובמחולות'בתופימשהלקראתיוצאהיהקרלין

לה  קליויצבט  לומכתיבה"  שהביודעבעזהיהואלואוקספורד

לה  קליויצבט  עליויב[כת](הפ)מה      ...."...............גניזה

ותותרותשבעותאכללה  קליויצבט(וישמע)  עליומכתיבה"  שהבבועזיודעהיהואלו'קמברידג

ותותרותשבעותאכללה  קליויצבט  עליומכתיבה"שהקבבעזיודעהיהואלוקושטא' דפ

לה  קליויצבוטהתורה   שיכתובבועזיודעהיהואלוא סבע"ר

לה  קלינותןהיה  לאבועזקרלין

בשםדסכניןיהושע'ורכהן'רמאכילההיהפטומיןעגליםאוקספורד

.........יהושעורביכהןרבימאכילההיהמים  ......................בשתיגניזה

בשםדסכניןיהושע'ורבהו'ראותהמאכילהיהפטומותעגלות'קמברידג

בשםדסכניןיהושע'ורכהן'רמאכילההיה'מפוטמועגלותקושטא' דפ

מאכילההיהמפוטמיםעגליםא סבע"ר

ר"א'פטומיעגליםאלאקרלין
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עושהועכשיו  כותבהוהנביאמצוהעושהאדםהיהלשעבראמרלוי'ראוקספורד

......אדםעכשו  כותבה[והנביא](מי)מצוה.....................גניזה

מצוהעושהאדםועכשו  כותבהוהנביאמצוהעושהאדםהיהלשעברלוי'ר'קמברידג

מצוהעושהכשאדםועכשו  כותבהוהנביאמצוהעושהאדםהיהלשעברלוי'רקושטא' דפ

מצוהעושהכשאדםעכשואבל  כותבההנביאמצוהעשהאדםלשעברקרלין

נדברואזד"ההידיהםעלחותםה"והבהמשיחומלךאליהוכותבהמיאוקספורד

ידיהןעלחותםה"הקודש במשיח..............גניזה

יראינדברואזד"ההידיהםעלחותםה"והבהמשיחומלךכותבהאליהוכותבהמי'קמברידג

יראינדברואזד"ההידיהםעלחותםה"והקבהמשיחומלךכותבהאליהוכותבהמיקושטא' דפ

*ידםעלחותם'והקהמשיחומלךאלייהוכותבהמיקרלין

44' סוף עמ, סימן ט, י קרלין נמצא להלן"המשכו של כ*

רעהואלאישאוקספורד

ויקשברעהואלאישי"י'קמברידג

רעהואלאישי"יקושטא' דפ
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לזכותכדיסלעיןמבדרהוהיוחנן'רלהתשולושולוגםללקטותקםאוקספורד

לזכותכדיסלעיןהוהיוחנןרבןלהתשולושולוגםללקוטותקם'קמברידג

לזכותכדיסלעיןמבדרהיהיוחנן'רהצבתיםמןלהתשלושולוגםללקטותקםקושטא' דפ

שיזכהכדי'סלעימבדרהוהיוחנן'רלהתשולושולוגםשמעוני' יל

שמעון'רבהןלזכותכדיגרישיןמפקירהוהרבינושמעוןבהןאוקספורד

שמעוןבהןלזכותכדיגדישיןמבקירהוהאבאברשמעוןבהן'קמברידג

שמעון'רבהןלזכותכדיגרישיןמבקרהיהרבינובאברשמעוןבהןקושטא' דפ

בהןשיזכהכדיגדישיםמפקירהוהרבהחייא'רבהםשמעוני' יל

חלפתאבןאוקספורד

חלפתאבן'קמברידג

חלפתאבןקושטא' דפ
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סאיםשלש'אמיוחנן'רהאיפההיאוכמההערבעדבשדהותלקטאוקספורד

סאיןשלשת'אמיוחנן'ראיפההיאוכמההערבעדבשדהותלקט'קמברידג

שלשהאיפהדתנינןסאיןשלשאמריוחנן'ראיפההיאוכמההערבעדבשדהותלקטקושטא' דפ

להשנתןטובהמעיןהברכהמןהותירההעירותבאותשאאוקספורד

העירותבאותשא'קמברידג

העירותבאותשאסאיןקושטא' דפ
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היוםלקטתאיפהחמותהלהותאמראוקספורד

.........................ליקטאיפה............גניזה

אשרהאיששםמר□ותי הפניני"ר

היוםלקטתאיפהלהותאמר'קמברידג

היוםלקטתאיפהחמותהלהותאמרקושטא' דפ

אשרהאיששםותאמרשמעוני' יל

אשרהאישושםא סבע"ר

הביתשבעלממהיותריהושע'רבשםתניאוקספורד

הביתמשבעל........................גניזה

יותראמריחנניאבןיהושע'רבשםבועזהיוםעמועשיתיי הפניני"ר

הביתשבעלממהיותריהושע'רבשםתני'קמברידג

הביתשבעלממהיותריהושע'רבשםתניקושטא' דפ

הביתשבעלממהיותראושעיא'רתניעמועשיתישמעוני' יל

שבעלממהיותראושעיא'רתאניעמועשיתיא סבע"ר

הביתבעלעםעושההעניהעניעםעושהאוקספורד

.......      ........................יתגניזה

יעקב'ר'   אמלענינותןהביתשבעלממההביתבעלעםעושהעניי הפניני"ר

הביתבעלעםעושההעניהעניעםעושה'קמברידג

הביתבעלעםעושההעניהעניעםעושהקושטא' דפ

הביתבעלעםעושההעניהעניעםעושהשמעוני' יל

הביתבעלעםעושההעניהעניעםעושהא סבע"ר

אמרהרותשכךאוקספורד

.....רושכןיוחנןרבימשם.....גניזה

'דכתיחנניאבןיהושע'ליה     רשמעקראמן הדיןאחאברי הפניני"ר

אומרתרותשכן'קמברידג

רותאמרהשכןקושטא' דפ

אמרשכןשמעוני' יל

אמרהרותשכךא סבע"ר
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עמועשיתיאשרהאיששםלנעמיאוקספורד

כתיבאין...............................גניזה

עמיעשהאשר'כתוולאבועזהיוםעמועשיתיאשרהאיששםי הפניני"ר

בועזהיוםעמועשיתיאשרהאיששםלנעמי'קמברידג

עמיעשהאשראמרהולאהיוםעמועשיתיאשרהאיששםלנעמיקושטא' דפ

כתיבאיןעמיעשהאשרעמועשיתיאשרהאיששםלנעמישמעוני' יל

עמיעשהאשר'לומצריךהיהעמועשיתיאשרא סבע"ר

בשבילעמועשיתיטובותוהרבהפעולותהרבהאוקספורד

..........................ַעִשתהאשר□אילכןגניזה

בשבילעמופעלתיגדולהפעולה'כלומי הפניני"ר

בשבילעמועשיתיאניטובותוהרבהפעלותהרבה'קמברידג

שתאכילניבשבילעמועשיתיטובותוהרבהפעולותהרבהבעזעמועשיתיאשראלאקושטא' דפ

עמופעלתיהרבהפעולותעמועשיתיאשראלאכאןשמעוני' יל

בשבילעמופעלתיהרבהפעולותא סבע"ר

ר"אעניהואיעןהואכהןר"אלישנתןפרוסהאוקספורד

..............יעהואכהןרביאמרלישנתן.....גניזה

לישנתןפרוסי הפניני"ר

'ר'אמעניהואיעןהואכהן'רשהאכילניאחתפרוסה'קמברידג

'ר'אמעניהואיעןהואיוסי'אמראחתפרוסהקושטא' דפ

שהאכילניבפרוסהשמעוני' יל

ר"ואעניהואלמפרעיען'אומחלפתאבןש"רהאכילניאשרפרוסהא סבע"ר

בגללכיכתובנחמןר"אביההונךהבהזההאביוןשילאאוקספורד

בגללכינחמןרביאמרמיֵנה...................גניזה

בגללכי'כתיוחנן'ר'אמביההונךהאביון<...>'דנשילה'קמברידג

בגללכיכתיבנחמן'אמרביההוניךדכווהשילהקושטא' דפ

בגללכי'נחמן אמרבלומהונךהבהב הוןהאביוןמאייוחנןא סבע"ר
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דמתמליאינטיליאלגלגלדמיעלמאהדיןבעולםשחוזרהואגלגלהזההדבראוקספורד

מתֵמֵלאדַאנַתְלַיה.........................................גניזה

דמלידאנטולייאלגלגלאמי דמיעלמאבהדיןהכלעלבעולםשחוזרהואגלגלהזההדבר'קמברידג

דמליאנטילייאלגלגהמיר מיהכלעלבעולםשחוזרהואגלגלהזההדברקושטא' דפ

דמתמלי הך דנטיליא לגלגלא דמי עלמא הדין י הברצלוני"ר

'וכוהואגלגלהזההדברא סבע"ר

אםזאתלמדהבאשאינואדםלךאיןאמרקפראברמתמליודמתרוקן  מתרוקןאוקספורד

...........מומיתרוַקןגניזה

אםזולמדהבאשאיןאדםלךאין'אמקפראברמתמלידמתרוקן  מתרוקן'קמברידג

ואםזולמדהבאשאינואדםלךאיןאמרקפראברמתמלידמתרוקן  מתרוקןקושטא' דפ

מתמלידמתרוקן והך   מתרוקן י הברצלוני"ר

'רתניבנובןבנולאואםבנוהואלאאוקספורד

......גניזה

'רתניבנובןלאואםבנוהוא'קמברידג

'רתניבנובןבאבנולאואםבנובאהואלאקושטא' דפ

'רבשםאבהו'רא סבע"ר

בידישראלשלונקמתןישראלבידהעולםאומותשלנקמתןיעקבבןאלעזראוקספורד

...................ישבידהעולםאומותשלנקמתן............גניזה

בידישראלשלונקמתן<.....>בידהעולם'אומושלנקמת'אומיעקבבןאליעזר'קמברידג

בידישראלשלרבןונקמתישראלבידהעולםאומותשלנקמתןאומריעקבבןאליעזרקושטא' דפ

ישראלבידהעולםאומותשלנקמתן'אומאליעזרא סבע"ר
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בךוהיהי"יאלעליךוקרא'שנאן[ה](ת)ענייבידישראלשלנקמתןענייהןאוקספורד

גניזה

ענייהןהעולםאומות'קמברידג

ענייהןקושטא' דפ

עמיבידבאדוםנקמתיאתונתתיישראלבידהעולםאומותשלנקמתןחטאאוקספורד

...............................תלישראלבידהעולםאומותשל......גניזה

עמיבידבאדוםנקמתיונתתי'שנישראלבידהעולםאומותשלנקמתן'קמברידג

עמיבידבאדוםנקמתיונתתי'שנאישראלבידהעולםאומותשלנקמתןקושטא' דפ

עמיבידבאדוםנקמתיאתונתתי'שנאא סבע"ר

ישראלאוקספורד

......................לאמתלמודענייהם   בידשל   ישראל........גניזה

חטאבךוהיהי"יאלעליךוקרא'שנענייהן   בידשלישראלונקמתןישראל'קמברידג

חטאבךוהיהי"יאלעליךוקרא'שנענייהן   בידשל   ישראלנקמתןישראלקושטא' דפ

חטאבךוהיהי"יאתעליךוקרא'דכתיענייהם   בידשל   ישראלונקמתןישראלא סבע"ר

**נפשבפחיביתומןהענילילךיניחאל**ר"אמכאןקרלין

.1' שו, 41' עמ, ח:ד, השווה לעיל, אמרו רבותינו** = 

,י קרלין שיבצה בגוף הטקסט שלא במקומה"ואילו מעתיקו של כ. אבין הסמוכה' המפנה לדרשת ר, ככל הנראה הוא נכתב תחילה על הגיליון כהערה. יש לשער שמאמר זה אינו נובע ממדרש רות רבה**

.והשווה להערה דלהלן! אבין ולא לאחריה' לפני דרשת ר- דהיינו 
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עומדהזההעניאבין'ר'אמאוקספורד

עומדהזההעניאבון......גניזה

עומדהיההענייוחנן'ר'אמ'קמברידג

עומדהזההעניאבון'ר'אמקושטא' דפ

עומדהזההענינפשומשפטילהושיעאביוןלימיןיעמודכי'דכתימאיאביןר"אא סבע"ר

עומדהעניר"אקרלין

עומדשהואזהלונתתאםימינועלעומדה"והקבפתחךעלאוקספורד

עומדה"ב' קו'ה.......................והפיתחךעלגניזה

שעומדזהולונתתאםימינועלעומדה"והבפתחךעל'קמברידג

שעומדזהלונתתאםימינועלעומדה"והקבפתחךעלקושטא' דפ

העומדלונתתאםימינועלעומדה"והבפתחךעלא סבע"ר

העומדלונותןאתהאםימינועל'והקהעשירפתחעלקרלין

לאוואםמברכךימינועלאוקספורד

לונתתהלאאםלברכךגניזה

לאוואםמברכךימינועל'קמברידג

לאוואםמברכךימינועלקושטא' דפ

לאוואםך"אליי"ייברכךהזההדברבגללכי'שנאמברךימינועלא סבע"ר

לאוואםיברכךימינועלקרלין

אביוןלימיןועומדד"הההאישמאותוליפרעעתידהואאוקספורד

:אביוןלימיןיעמודכי'שנ.....................גניזה

נפשולהושיעאביוןלימיןיעמדכי'שנהאישמאותוליפרעעתידהוא'קמברידג

אביוןלימיןיעמדכי'שנאהאישמאותוליפרעעתידהואקושטא' דפ

נפשומשפטילהושיע'שנאממךפורעהואא סבע"ר

*ממנויפרעקרלין

.ראה בהערה דלעיל, י קרלין"כאן מקומו הנכון של המאמר הנוסף שבכ*
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אתונתתי'שנאישראלבידהעולםאומותשלנקמתן'אומאליעזר'רבשםאבהו'רא סבע"ר

י"יאתעליךוקרא'דכתיענייהםבידישראלשלונקמתןישראלעמיבידבאדוםנקמתי

*חטאבךוהיה

אך ליתא בכתב היד של ספר אשכול הכופר , (ראה להלן בסמוך)אליעזר ' אבהו בשם ר' הוחלפה כאן עם מאמר אחר של ר, נראים הדברים שמסיבה כלשהי. והובאה שם במוחלש, 44-43' עמ, מקומה הנכון של דרשה זו הוא לעיל* 

.קכד-קכג' עמ, עיין היטב במהדורת ויכלדר, אברהם סבע' לר

שבהםלרמאיםטובהלהחזיקצריכיןאמראליעזר'רבשםאבהו'ראוקספורד

שהיהכווןשבהםַרַמִיים[ל](לא)טובה..............................אבהרביגניזה

שבהןלרמאיןטובהלהחזיקאנוצריכיןאלעזר'רבשםאבהו'ר'אמ'קמברידג

שבהןלרמאיןטובהלהחזיקאנוצריכיןאבהו'ר'אמקושטא' דפ

בןשמעון'וריוחנן'רדילמאאוקספורד

.......ורבייוחנןרבימתהואמידנותן לו...................גניזה

בןשמעון'וריוחנן'ר'קמברידג

ורישיוחנן'רדלמאקושטא' דפ

ורישיוחנן'רא סבע"ר

ביזכוןלהוןאמרמסכןחדבהוןפגעדטבריאנימוסיןבהדיןלמסחינחתיןהוון'לקיאוקספורד

...............מיסחדבהון(ה)ע[פג](ל□)דתבריהדיַמִסין.......................גניזה

כיזבוןלהון'אממסכןחדבהוןופגעדטבריאדימוסייןבהדהמסחינחתיןהוולקיש'קמברידג

ביזכוןלהוןאמרמסכןחדבהוןופגעדטבריאדמוסייןבהדאמסחונחתיהוולקישקושטא' דפ

ביזכוןלהו'אממסכןחדבהופגעבחדאלמיסחינחתיןהוולקישא סבע"ר

[מית]יתיהואשכחוןנפקיןבךזכינןאנןנפקינןכדליהאמריןאוקספורד

..................נפעימךַזַכיאנןִמַסַחִידנפקינן.........גניזה

מייתאשכחותיהנפקיןכיבךזכייןאנןנפקיןמילואמרין'קמברידג

דמיתיתיהאשכחוןנפקיןבךזכייןאנן'נפקימיליהאמריןקושטא' דפ

מייתאשכחוהנפקוכדבךזכייןאנאןנפקיןדאנןעדאמתןליהאמריא סבע"ר
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אשכחוןליהמסחייןמטפייןכדבמיתותיהביהניטפלבחייוזכינןולאהואילאמריןאוקספורד

ואשַכחו..............................נטֵנֵתיהבחיויעימיהַטֵפלַנןלא.....גניזה

ואשכחוןיתיהמסחיןקיימיןמיבמיתותיהנטפלבחיוהיביהזכינןולאהואילאמרי'קמברידג

אשכחוןיתיהמסחייןקיימיןמיבמיתותיהנטפלבחיוהיביהזכינןולאהואילאמריןקושטא' דפ

אשכחובמותיהביהנטפלבחייהביהזכינאולאהואיל'אמא סבע"ר

אבהור"איאותאמריןדדינריןכיסחדגביהאוקספורד

.......................בַצוֵתֵלהדדינריןכיסחדגניזה

בשםאבהו'ר'אמיאותאמריןדסיריןכיסחדגבייתיה'קמברידג

אבהו'ר'אמיאותאמריןגביהדדנריכיסקושטא' דפ

בשםאבהור"איאותאמרידינריןמלייאכיסחדבהדיהא סבע"ר

כןשאלמלאלרמאיםטובהלהחזיקאנוצריכיןאוקספורד

הןשאילמלאשבהןהרמאיןשאלושבהןלרמאיןטובהלהחזיקאנוצריכיןאלעזר'ר'קמברידג

שבהןהרמאיןלאשאילושבהןלרמאיןטובהלהחזיקאנוצריכיןקושטא' דפ

הרמאיןשאלמלאנזכהשבהםלרמאיןטובהלהחזיקאנוצריכיןאליעזר'רא סבע"ר

מידלונותןואינוצדקהתובעמהם'אשהיהכיוןאוקספורד

'קמברידג

מידלונותןהיהולאממנוצדקהשואלמהןאחדאדםשרואהכיוןקושטא' דפ

מידליהיהביולאזכודבעימאאתאדאלוזכינאלאא סבע"ר

למיתהעונשוהואאוקספורד

יוםבכלחוטאיןאנו'קמברידג

למיתהנענשקושטא' דפ

מתחייבא סבע"ר
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ואתהחייםאתחסדועזבלאאשרי"ליהואברוךלכלתהנעמיותאמראוקספורד

החייםאתואמתוחסדועזבלאאשרי"ליהואברוך<...> (ו)לכלתנעמיותאמר'קמברידג

החייםאתחסדועזבלאאשרי"ליהואברוךלכלתהנעמיותאמרקושטא' דפ

החייםעםחסדועזבלאאשרי"ליהואברוךנעמיותאמרשמעוני' יל

החייםעם'לההואברוךכלתהאלנעמיותאמרקרלין

לנוקרובנעמילהותאמרבתכריכיהםבהםשנטפלתםהמתיםואתהחייםאתופרנסשזןהמתיםאוקספורד

לנוקרובנעמיותאמרבתכריכיהוןשניטפלהמתיםואתהחייםאתשזן'קמברידג

לנוקרובנעמילהותאמרבתכריכיהוןשנטפלהמתיםאתהחייםאתופרנסשזןקושטא' דפ

בתכריכיהםלהםשנטפלהמתיםועםופרנסןשזנןשמעוני' יל

בתכריכיהןלהןשניטפל'המתיועםומפרנסןשזנןקרלין

גדולבעזנחמןברשמואל'ראמרהאישאוקספורד

גדולבועזנחמןברשמואל'ר'אמ'וגוהאיש'קמברידג

גדולבעזנחמןברשמואל'ר'אמהואמגואלנוהאישקושטא' דפ

גדולבועזצדקהכחה שלכמהוראהבאשמעוןר"אשמעוני' יל

האישלנוקרובקרובהאותהעושהוהאשההדוראוקספורד

האישלנוקרוב'שנקרובהאתועשתהוהאשההיההדור'קמברידג

האישלנוקרוב'שנאקרובאותועשתהוהאשההיההדורקושטא' דפ

הואמגואלינוהאישלנוקרובלהטפלהאישאמרתואתהיההדורשמעוני' יל
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תדבקיןליאשרהנעריםעםאליאמרכיגםהמואביהרותותאמראוקספורד

תדבקוןליאשרהנעריםעםאליאמרכיגםהמואביהרותותאמר'קמברידג

תדבקיןליאשר'הנעריעםאליאמרכיגםהמואביהרותותאמרקושטא' דפ

נעמיאלהמואביהרותותאמרשמעוני' יל

א סבע"ר

אומרהואהיאמואביהבודאילויבןחנןר"אאוקספורד

אמרהואזאתהיאמואביהבודאילויברחנין'ר' אמ'קמברידג

'ואמזוהיאמואביתבודאילויברחניןר"אקושטא' דפ

אמרהואזוהיאמואביהמתנות כהונה

אמרהואצדיקאותועלעילהשהוציאההיאמואביהודאייוחנןר"אשמעוני' יל

' אמשהוא מואביה ודאי לוי בן יוחנן ר "אא סבע"ר

אשרהנעריםעםאמרהוהיאנערותיעםתדבקיןוכהאוקספורד

...................גניזה

אשרהנעריםעםאלאכןאמרהלאוהיאנערותיעםתדבקיןוכה'קמברידג

אשרהנעריםעםאמרהוהיאנערותיעםתדבקיןוכהקושטא' דפ

אשרהנעריםעםלחמותהאומרתוהיאנערותיעםתדבקיןוכהלהשמעוני' יל

אשר הנערים עם אמרה והיא נערותיעם תדבקין וכהא סבע"ר

'וכוכלתהאל  רותנעמיותאמרתדבקיןליאוקספורד

........עימהשת...............גניזה

תדבקיןלי'קמברידג

ליקושטא' דפ

בתיטובהקדשברוחאמרהנעמיואףתדבקיןלישמעוני' יל

תדבקיןלי א סבע"ר
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בעזבנערותותדבקאוקספורד

........................ותדבקאחרִבשדה...      .....      ...............גניזה

בועזבנערותותדבק'קמברידג

בעובנערותותדבקקושטא' דפ

נערותיועםתצאיכישמעוני' יל

עדשעוריםקצירמתחלתשמואלר"אאוקספורד

עדעורים........................רביאמרהחטיםקציר.......גניזה

עדהשעוריןקצירמתחלתנחמןברשמואל'ר'אמ'קמברידג

עדשעוריםקצירמתחלתנחמןברשמואל'אמרקושטא' דפ

עדשנאמרמקוםכלנחמניברשמואל'ראמרשמעוני' יל

בתינעמילהותאמרחמותהאלותשבחדשיםשלשההחטיםקצירתחלתאוקספורד

בתיחמותהנעמיה..........................החטיםקצירסוףגניזה

בתיחמותהנעמילהותאמרחמותהותשבחדשיםשלשהחטיןקצירכלות'קמברידג

בתיחמותהנעמילהותאמרחמותהאתותשבחדשיםשלשההחטיםקצירכלותקושטא' דפ

חדשיםשלשההחטיםוקצירהשעוריםקצירכלותשמעוני' יל

אלאמנוחלאישואיןבעלהבביתאלאמנוחלאשהשאיןמכאןמנוחלךאבקשהלאאוקספורד

............אבקשהלאגניזה

'וגולךאבקשהלא'קמברידג

מנוחלךאבקשהלאקושטא' דפ

אלא מנוח לאיש ולא בבעלה אלא לאשה מנוח שאין מכאן א סבע"ר
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מודעתנובעזהלאועתהבאשתואוקספורד

...הנהנערותיועםהייתאשרעתנו  ................גניזה

'וגובועזהלאועתה'קמברידג

מודעתנובעזהלאועתהקושטא' דפ

לךייטב אשר* א"עכמאשתוא סבע"ר

.על כן אמר* = 

אוקספורד

......................גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ
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טוביםובמעשיםבמצותוסכתשלךז"עמטנופתוסכתורחצתאוקספורד

טוביםמעשיםמצוות.......................עליךשימלותוךושמתוסכתצת  ...גניזה

טובים ' ובמעשיבמצות וסכת ִשלִך ז "עמטינוף ורחצת שמלותיך ושמת וסכת  ורחצת  י הפניני"ר

וצדקותמצותאלווסכת[ך](ה)שלז"עמטנופתוסכתורחצת'קמברידג

וצדקותמצותאלווסכתשלךז"עמטנופתורחצתוסכתורחצתקושטא' דפ

ובמצות טובים במעשים וסכת ז "עמטינוף וסכת ורחצת א סבע"ר

חנינאר"אמכאןשבתהבגדיאלו   היתהערומהוכיעליךשמלותיךושמתאוקספורד

חנינהרביאמרַשַבַתהכליו .............................ושמתגניזה

שבת בגדי אלא מהלכת >>היתה<<רומה □□וכעליך שמלותיך ושמת י הפניני"ר

חנינא'ר'אממיכןשבתהבגדיאלואלא   היתהערומהוכישמלותיךושמת'קמברידג

חנינא'ר'אממכאןשבתאבגדיאלואלא   היתהערומהוכיעליךשמלותיךושמתקושטא' דפ

חנינא'ראמרמכאןשבתבגדיאלואלא   היתהערומהוכישמלותיךושמתשמעוני' יל

שבת בגדי וילבש א סבע"ר

שבתשל' בגדיאלואלא   היית'ערומוכיעלייךשמלותיךושמתקרלין

דרשאכדשבתשלואחתחולשלאחתעטיפיםשתילושיהיולאדםצריךאוקספורד

ֵכַדרשהלשבתאחדלחולד ..........................מכןגניזה

כדדשהלשבתואחדלחולאחדעטופיןשנילושיהיואדםצריך'קמברידג

דרשהוכךלשבתואחדלחולאחדעטפיםשנילולהיותאדםצריךקושטא' דפ

כדדרששבתשלואחדחולשלאחרעטיפיןשנילושיהיואדםצריךשמעוני' יל

להםאמרבשבתעטיפתינוכךבחולכעטיפתינואמרולקבליהחברייאבכוןבצבוראשמלאי'ראוקספורד

..........עטיפתינוכןבחולכעטיפתינו................................רביגניזה

להון'אמבשבתעטיפתנוכןבחולכעטיפתנואמרוחבריאבביןבציבוראשמלאי'ר'קמברידג

להוןאמראשבתאעטיפתנוכךבחולכעטיפתנואמרוחבריאבכוןבצבוראשמלאי'רקושטא' דפ

בשבתעטיפתנוכךבחולכעטיפתנוווי   לןאמרבצבורארביןשמעוני' יל

01/01/2019



53 יב: ה רות רבה

וירדתא"דעמךתחתזכותילהאמרכתבוירדתיהגרןוירדתלשנותאנוצריכיןאוקספורד

.....אחרדברעימיךֵתחות(ך)זכותילהר .......................גניזה

וירדתא"דעמיךתחותזכותי'אמ'כתוירדתיהגורןוירדתלשנותאתוןצריכין'קמברידג

וירדת'א'דעמךתרדזכותילהאמרההגורןוירדתלשנותאנוצריכיןקושטא' דפ

וירדתאחרדברעמךתרדזכותילהאמרהכתיבוירדתיהגורןוירדתשמעוני' יל

עמךתרד זכותי' אמ' כתיוירדתי הגורן וירדת א סבע"ר

וירדתקרלין

חלפתאבןשמעון'רדילמאשבעירבנמוךאלאגרנותעושיןשאיןמכאןהגורןאוקספורד

.......שמעוןרבישבעירבגבוהנות ....................גניזה

חלפתאבןשמעון'ר'דילשבעירבנמוךאלאגרנותעושיןשאיןמיכןהגורן'קמברידג

חלפתא בן שמעון ' רדלמא שבעירבנמוךאלאגרנותעושיןשאיןמכאןהגרןקושטא' דפ

חלפתאבןשמעון'רשבעירבנמוךאלא את הגורןמעמידיןשאיןמכאןהגורןשמעוני' יל

שבעירבנמוךאלאהגרנות'מעמידישאיןמלמדהגורןקרלין

כמהברביליהאמרחקלחדחייא'מרזבןאוקספורד

כמהעדאתייהליהאמררבהחייה............גניזה

כמן'רליה'אמחקלחדאחייא'מרקבל'קמברידג

כמין ליה ' אמחקל בחדא חייא ' מרקבל קושטא' דפ

עדאתייהליהאמררבהחייא'דרקודמויחקלחדקבלשמעוני' יל

ליה'אמפראועבדאואכלהזרעאכוריןמאהליהאמרעבדאאוקספורד

שמעוןרביאמרַפַרהוַעבַדתרַעה.....................גניזה

ליה'אמעבדההיא'קמברידג

ליה אמר מאה פריה ועבדת ואעלת זרעת כורין מאה ליה אמר עבדא היא קושטא' דפ

שיריןמאהשמעוני' יל
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עבדתוהאליהאמרכוריןמאהעבדאדהיאמריאמרכןלאאוקספורד

כוריןמאהעדאתיה...............['חלפת]ברגניזה

'קמברידג

ועבדת ואעלת זרעת כורין עבדא דהיא מרי אמר לא קושטא' דפ

שמעוני' יל

ליהאמראידראאקמיתאהןליה'אמפראאוקספורד

.....................יאןליהאמרגניזה

'אמאדרהאקימתאמןפירייהעבדתליה'אמאין'קמברידג

' אמאדרא אקימתה הן פריהי עבדת והיא ליה ' אמאין ליה אמר מאה פריה קושטא' דפ

ליהאמראידרךקדמתאיןליהאמרשמעוני' יל

נפיתאאזילכ"אעפהגרןוירדתכתיבכןולאליהאמרשבעירבגבוהאוקספורד

...................הגורןוירדתכתובלכןליהמר...........גניזה

והיא(ויר)נפיתאכ"עפ"אהגורןוירדת'כתולאליה'אמשבעירבגבוה'קמברידג

והיא נפיתה אזל פ כן"אעהגרן וירדת ' כתכן ולא שבעיר בגבוה קושטא' דפ

תיבנאכפיזילליהאמרהגורןוירדתכתיבכןלאשל ישראלבגבורשמעוני' יל

שאראועבדתאזלשאראועבדתאוקספורד

שיירהא....(של)תיבנהנפיכןעבדִשַייַרהא  ...גניזה

א[ר](כ)שאעבדאוהיאנפיתאאזלשארהעבדה'קמברידג

שארא עבדה קושטא' דפ

שירהואשכחתשמעוני' יל
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ולאקראאליתאמריאשרכלאליהותאמרהמקוםאתוידעתבשכבוויהיאוקספורד

ולאקראאליאעשהאליתאמרי..............גניזה

ולאקריאליאליתאמריאשרכלאליהותאמרבשכבוויהי'קמברידג

ולא קרי אלי אלי תאמרי אשר כל אליה ותאמר בשכבו ויהי קושטא' דפ

ולאקריאליאעשהאליתאמראשרכלותאמרשמעוני' יל

ולאקריאליאעשהאליתאמראשרכלששון

ולאקריאליתאמריאשרכלא סבע"ר

שמאהואבזמהשטוףהזההדורלהואמרהכתבאוקספורד

הרבהַבירות ......................גניזה

שמאלהאמרהכתיב'קמברידג

שמא לה אמרה ' כתיקושטא' דפ

שמאבעבירותשטוףהזהשהדורפיעלאףלהאמרהכתיבשמעוני' יל

שמאהרבהבעבירותשטוףהזההדורבתילה'אמ'כתששון

שמאובעבירותבזמהשטוףהדוראמרה'כתיא סבע"ר

אשרכלכ"אעפליויזדווגכלביבאאוקספורד

אשרכלכןפיעלאף(□אל)ביךלהיתגֵרהאחדכלבבןשיבואגניזה

כ"ואעפליךונזהין'הכלבימןאחריבא'קמברידג

כן פ "ואעליך ג □ויזדהכלבים מן אחד יבא קושטא' דפ

הנעריםמןאחדאות אמת

אשרכלכןפיעלאףביויפגעאחדיבאשמעוני' יל

אשרכלכ"ואעפביךויפגעאחדבןיבאששון

אשרכל'אמביךויפגעאחדכלבבןיבאא סבע"ר

הדבריםאתלישבעליאעשהאליתאמראוקספורד

הדבריםאיסוראליאעשהאליתאמריגניזה

הדבריםאתליישבעלי'קמברידג

הדברים לישב עלי קושטא' דפ

הדבריםיסורואליאעשהאליתאמרשמעוני' יל

הדבריםיסיראליאעשהאליתאמריששון

'הדבריאתליישבעליךאעשהאלי'תאמא סבע"ר
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נאםידעתיאניכתבהגרןותרדאוקספורד

נאםידעתיאני'כת□גניזה

מואבאתידעתיאני'כתהגורןותרד'קמברידג

נאם מואב את ידעתי אני ' כתהגרן ותרד קושטא' דפ

נאםידעתיאניחמותהצותהאשרככלותעשהגורןותרדמכירי' יל

נאוםידעתיאניהכתובשאמרזההגורןותרדשמעוני' יל

ידעתיאניששון

נאםידעתיאני'כתיא סבע"ר

עשולא  כןבדיוכןלאועברתוי"יאוקספורד

ון□י□ורביפאפאבריוחנןרביעשולא  כןבדיוכןלאברתו(א)[ע]וי"יגניזה

ורבנןסימון'ורפפאברחנינא'רבדיוכןולאעברתו'קמברידג

ורבנין סימון ' ורפפא בר חיננא ' רבריו כן ולא עברתו י "יקושטא' דפ

סימון'ורפפאברחנינא'רבדיוכןלאועברתוי"ימכירי' יל

י"ישמעוני' יל

פפאברחנינא'רעברתוי"יא סבע"ר

שמיםלשםהיהלאמאבשלעבורהאוקספורד

שמיםלשםהיולאשלמואבעיבורותחילתאמרפאפאברחננהרביגניזה

[שמים](זנות)לשם(אלא)?היהלאמואבשלעבורהתחלת'אמפפאברחננא'ור'קמברידג

שמים לשום היה לא מואב של עבורה תחלת ' אמחיננא ' רקושטא' דפ

היהלאמואבשלעבורומתחלתאמרימכירי' יל

שמיםלשםהיתהלאמואבשלעבורהמתחלת'אמא סבע"ר

בדיובשטיםישראלכשזנו  זנותלשםאלאאוקספורד

בדיומואבבנותאללזנותהעםויחלבשיטיםישראלוישבות□□לשםאלאגניזה

בשטיםישראלוישב  זנות(שמים)לשםאלא'קמברידג

בדיו בשטים ישראל וישב ' שנא  זנות לשום אלא קושטא' דפ

*'בסומואבבנותאללזנותהעםויחלבשטיםישראלוישב'שנא  זנותלשםאלאא סבע"ר

.3' שו, 58' עמ, השווה להלן, בסופה* =
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שמיםלשוםאלאזנותלשוםעשוכןלאאוקספורד

שמיםלשםולאזנותלשםעשוכולאגניזה

שלעיבורהתחלתאמרירבנן)'קמברידג

שמים לשום אלא זנות לשום עשו כן לא קושטא' דפ

מצוהלשםאלאזנותלשוםמכירי' יל

שמיםלשםאלאזנותלשוםעשולאעשוכןלאא סבע"ר

זנותלשםאלאלשםעשוכןלאבדיואוקספורד

גניזה

שמיםלשםאלאזנותלשםכןלאבדיו(שמיםלשםמואב'קמברידג

זנות לשום אלא שמים לשום עשו כן לא בדיו ותעש קושטא' דפ

'שנזנותלשםאלאשמיםלשםעשוכןלאבדיוולא כן'שנמכירי' יל

בשטיםישראלוישבאוקספורד

*(חמותהצותהואשרכלותיעשהגורןותרד)גניזה

סימון'רותעשהגורןותרד'קמברידג

לזנות העם ויחל בשטים ישראל וישב קושטא' דפ

סימון'רבשטיםישראלוישבמכירי' יל

.שהוא באמת מיותר במקומנו, נראה שאחד מקוראי כתב היד ביקש למחוק פסוק זה* 

אוקספורד

גניזה

ותעשהגורןותרדשמיםלשםאלאזנותלשםהיהלאמואבשלעיבורהתחלת'אמ'קמברידג

קושטא' דפ

זנותלשםאלאשמיםלשםהיהלאמואבשלעיבורותחלת'אממכירי' יל

ותעשהגורןותרדא סבע"ר
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אוקספורד

גניזה

שמיםלשםאלאשמיםלשםעשוכןלאבדיו'קמברידג

קושטא' דפ

סופואףזנותלשםאלאשמיםלשםעשולאעשוכןלאבדיולא כן'שנאמכירי' יל

רישאאמריורבנןאוקספורד

עיבורותחילתלוירביאמרגניזה

עיבורהתחלתאמרירבנןבשטיםישראלוישב'שנאמ'קמברידג

עיבורה תחלת אמרי ' רבניקושטא' דפ

עיבורותחלתואםבשטיםישראלוישבעשולא כןבדיוזנותלשםמכירי' יל

עבורהמתחלתל"ארא סבע"ר

שמיםלשםוסופאזנותלשםאמצעיתאשמיםלשםאוקספורד

שמיםלשםסופושמיםלשםגניזה

'שנשמיםלשםוסופהשמיםלשםמואבשל'קמברידג

' שנאשמים לשום וסופה זנות לשום קושטא' דפ

עשוכןלאבדיושמיםלשםאף סופושמיםלשםמכירי' יל

שמיםלשםוסופהשמיםלשםא סבע"ר

הגרןותרדאוקספורד

אשרכלותיעשהגורןותרדגניזה

ותעשהגורןותרד'קמברידג

ותעש הגרן ותרד קושטא' דפ

חמותהצותהאשרככלותעשמכירי' יל
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מזונועלשברךלבווייטבלמהלבווייטבוישתבעזויאכלאוקספורד

לכלוהמטיבהטובמזונועלשברךלבוויטב מה   הואלבוויטבוישתבועזויאכלגניזה

מזונועלשבירךלבווייטבלמהלבו(אל)וייטבוישתבעזויאכל'קמברידג

מזונו על שברך לבו וייטב למה לבו וייטב וישת בעז ויאכל קושטא' דפ

מזונועלשבירךלבווייטבלמהלבווייטבוישתבועזויאכלמכירי' יל

לבוויטבוישתבועזויאכלשמעוני' יל

לבווייטבוישתבועזויאכלששון

מזונועלשבירךלבווייטבא סבע"ר

בעזויאכלקרלין

שאכללבווייטבלמהא"דאוקספורד

שאכללבוויטבדבר   אחרגניזה

שאכל'אמלבווייטבלמהא"ד'קמברידג

שאכל לבו וייטב ' א'דקושטא' דפ

שאכללבווייטבא"דמכירי' יל

שאכלמלמדשמעוני' יל

שכלמלמדששון

טובמצאאשהמצא'שנאאשהמבקששהיהלבווייטבא"דא סבע"ר

שאכלמלמדויטבקרלין

לתורההלשוןמרגלתשהיאהמזוןאחרמתקאאוקספורד

התורהַלשֹוןמרגלתשמתיקהמלמדסעודתואחרמתיקהגניזה

לתורהלשוןמרגלתשהיאהמזוןאחרמתיקהמיני'קמברידג

לתורה לשון מרגלת שהיא המזון אחר מתיקה מיני קושטא' דפ

תורה'לשמרגלתשהיאהמזוןאחרמתיקהמינימכירי' יל

לתורההלשוןמרגלתשהמתיקהמלמדסעודהאחרמתיקהמינישמעוני' יל

התורהלשוםאלאמרגלתהמתוקהשאיןמלמדסעודותאחראכלמתיקהמיניששון

התורהלשםאלאמרגלתהמתיקה[שאין]מלמדסעודתואחרמתיקהקרלין
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שהיהלבווייטבלמהא"דלבווייטבא"דאוקספורד

שהואלבוויטבדבר    אחרגניזה

שהיהלבווייטבא"ד'קמברידג

לבו וייטב ' א'דקושטא' דפ

לבווייטבא"דמכירי' יל

אחרדברוהמטיבהטובמזונועלשבירךלבוויטבדבר    אחרשמעוני' יל

שהיהלבווייטבא"דוהמטיבהטובמזונועלשבירךלבווייטבא"דששון

שהיהלבווייטבא"דא סבע"ר

מלמדא"דוהמטיבהטובמזונואחרשברךמלמדלבווייטבא"דקרלין

לכםנתתיטובלקחכידכתיבבתורהעסוקאוקספורד

אלתורתילכםנתתיטובלקחכי'שנבתורהעוסקגניזה

פיךתורתליטוב'שנתורהבדבריעסוק'קמברידג

פיך תורת לי טוב ' שנאמתורה בדברי שעסק קושטא' דפ

פיךתורתליטוב'שנתורהבדברישעסקמכירי' יל

טובלקחשנקראבתורהשעסקשמעוני' יל

לכםנתתיטובלקח'שנבתורהעוסקששון

לכםנתתיטובלקחכי'שנאבתורהעוסקא סבע"ר

בתורהשעסקקרלין

טובמצאאשהמצאא"כמדאשהמבקששהיהאוקספורד

ויפקטובמצאאשהמצא'שנאשהשבקשלבוויטבדבר   אחרגניזה

טובמצאאשהמצא'שנאשה(לבו)מבקששהיהלבווייטבא"ד'קמברידג

טוב מצא אשה מצא ' שנאאשה מבקש שהיה לבו וייטב ' א'דקושטא' דפ

טובמצאאשהמצא'שנאשהמבקששהיהלבווייטבא"דמכירי' יל

טובמצאאשהמצאשנאמראשהבקשדבר   אחרשמעוני' יל

טובמצאאשהמצא'שנאשהביקשלבווייטבא"דששון

טובמצאאשהמצא'שנאאשהמבקששהיהלבווייטבא"דא סבע"ר

טובמצא[אשה]מצא'שנאאשהבקשא"דקרלין
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לכםנתתיטובלקחכידכתיבבתורהעסוקשהיהלבווייטבלמהא"דאוקספורד

גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ

מכירי' יל

שמעוני' יל

יודןר"אהערמהבקצהלשכבויבאאוקספורד

משםמנחמיהורביפנחסדרביַקמהמןבעהנשיאהיהודהרביגניזה

בשםחמאברפנחס'רקומיהבעאנשיאהיהודה'רהערמהבקצהלשכבויבא'קמברידג

חמא בר פנחס ' רקומי בעא נשיאה יהודה ' רהערמה בקצה לשכב ויבא קושטא' דפ

חמאברפנחס'רקומיבעינשיאהיהודה'רהערמהבקצהלשכבויבאמכירי' יל

פנחס'רקומיבעאנשיאהיהודה'רשמעוני' יל

הערמהבקצהלשכבויבאא סבע"ר

הערמהבקצהלשכבויבאאמרואתהיההדורגדולבעזאוקספורד

הערימהבקצהלשכבויבאאמרואתההדורגדוליבועזשימוןרביבריהודהדרביגניזה

הערמהבקצהלשכב'אוואתהיההדורגדולבועזסימון'ר'קמברידג

הערמה בקצה אמרת ואת היה הדור גדול בעז קושטא' דפ

הערמהבקצהאמרתואתהיההדורגדולבועזמכירי' יל

הערמהבקצהלשכבויבאאמרתואתהואהדורגדולבועזשמעון'דרבריהשמעוני' יל

הערמהבקצתשוכבוהיההיההדורגדולבועזא סבע"ר

היההדורגדולבועזקרלין
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מןלזונושכרוהיובזמהשטוףהדוראותושהיהלפיאמראוקספורד

מןלזונותכר□נותניםוהיוהרבהבעבירותשפוטהדורשאותולפיאלאגניזה

מןלזונותשכרנותניןוהיובעבירותשטופיןהדוראותושהיולפילו'אמ'קמברידג

מן לזונות שכר נותנין והיו בזמה שטופים הדור אותו שהיו לפי לו ' אמקושטא' דפ

מןלזונותשכרנותניןוהיובזמהשטופיםהדוראותושהיולפילואמרמכירי' יל

מןלזונותשכרנותניםוהיובעבירהשטוףדוראותושהיהלפיליה'אמשמעוני' יל

מןלזונותשכר'נותניוהיובעבירהשטוףהדוראותושהיהלפיאלאא סבע"ר

מןהזונהשכרונותניןבזנות'פרוציהיושבדורוומפניקרלין

ד"הההגרנותאוקספורד

'שנ[ת](ם)הגרנוגניזה

כעמיםגילאלישראלתשמחאל'דכתהיאהדאהגרנות'קמברידג

כעמים גיל אל ישראל תשמח אל ד "הההגרנות קושטא' דפ

כיבעמיםגילאלישראלתשמחאלד"הההגרנותמכירי' יל

שנאמרהגרנותשמעוני' יל

'כדכתיהגרנותא סבע"ר

בגרנושוכבהיהלכןגורנוקרלין

לעשותצדיקיםשלדרכןואיןדגןגרנותכלעלאתנןאהבתאוקספורד

(□□)שכר נותניםהצדיקיםאיןדגןגרנותכלעלאתנןאהבתגניזה

לעשותצדיקיםשלדרכןואין'קמברידג

לעשות צדיקים של דרכן ואין קושטא' דפ

לעשותצדיקיםשלדרכןואיןדנןגרנותכלעלאתנןאהבתאלהיךמעלזניתמכירי' יל

דגןגרנותכלעלאתנןאהבתשמעוני' יל

שכר'נותני'הצדיקיואיןדגןגרנותכלעלאתנןאהבתיא סבע"ר
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חביבממונםלפיכךהגזלמןרחוקיםשהצדיקיםאלאעודולאכןאוקספורד

חביב□ממולפיכךהגזלמןרחוקיםשהצדיקיםאלאעודולאהגרנותמןלזונותגניזה

חביבממונןכ"אעפהגזלמןרחוקיםשהצדיקיםאלאעודולאכן'קמברידג

חביב ממונם כן ועל הגזל מן רחוקין ' שהצדיקילפי אלא עוד ולא כן קושטא' דפ

חביבממונםכןועלהגזלמןרחוקיםשהצדיקיםאלאעודולאכןמכירי' יל

חביבממונםלפיכךהגזלמןרחוקיםשהצדיקים*אעודולאשמעוני' יל

חביבממונם'לפיהגזלמן'מתרחקי'שהצדיקיאלאעודולאהגרנותמןא סבע"ר

.ושכח להשלימה בשורה הסמוכה' אלא'אות זו נמצאת בסוף השורה ופשיטא שהמדפיס התחיל את התיבה * 

עליהםאוקספורד

עליהםגניזה

עליהן'קמברידג

חמשית פרשתא סליקא עליהם קושטא' דפ

עליהםמכירי' יל

עליהםשמעוני' יל

עליהםא סבע"ר
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