
1 א: ו רות רבה

אלעזרר"אלהודותאקוםלילהחצות'ופרשתאאוקספורד

אלעזרדרבימשםפנחסרביצדקוךמשפטיעללךלהודותאקוםלילהחצות*'>>טפ<<גניזה

אלעזר'רבשםפנחס'רצדקךמשפטיעללךלהודותאקוםלילהחצות'ופרשתא'קמברידג

אליעזר'רבשםפנחס'רצדקךמשפטיעללך'להודואקוםלילהחצותסליק פרשתא חמשיתקושטא' דפ

אלעזרר"בשפנחס'רלךלהודותאקוםלילהחצותמכירי' יל

שתיתאהפרשתאי הפניני"ר

.15' עמ, ה:ראה לעיל ד, י הגניזה"על השימוש באותיות אלו לסימון הפרשיות של מדרש רות רבה בכ*

וכיוןכנגדוצפוניוחלוןדודשלמראשותיולמעלהתלויהיהונבלכנוראוקספורד

............מטתעלתלויהיההכינורמנחםברגניזה

וכיוןדודשלמראשותיומעלנותניןהיוונבלכנורמנחם'בר'קמברידג

וכיוןדודשלמראשותיונתוניםהיוונבלכנוריעקבבןקושטא' דפ

וכיוןדודשלמראשותיולמעלהנתוניןהיוונבלכנור'אממכירי' יל

מאליומנגןוהיהבומנשבתצפוניתרוחהיהלילהחצותמגיעשהיהאוקספורד

...........והבומַעפֵעֵפתצפוניתרוחוהיתה.ל..............גניזה

'אמבהןומנגןעומדהיהלילהחצותשהגיע'קמברידג

'אמבהםומנגןעומדהיהבחצותמגיעשהיהקושטא' דפ

ומנגןעומדהיהלילהחצותשהגיעמכירי' יל

כנגןוהיההמנגןכנגןוהיהד"ההאוקספורד

גניזה

בהפסקה(בת)עיינאבותלויהיהכנורלוי'ר'קמברידג

'וכותלויהיהכנורלוי'רקושטא' דפ
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2 א: ו רות רבה

קולומע[ו]שדודוהיהמנגןהיהמאליוהמנגןכנגןוהיהאלאכאןכתיבאיןבמנגןאוקספורד

...................גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ

אומריםישראלכלוהיובתורהועוסק(ב)ועומד אוקספורד

עלואנובתורה...........................ישראלכלוהיובתורהועוסקיושבגניזה

'קמברידג

קושטא' דפ

ישראלכלמידלילהחצותואתהשעותבשלשלעמודהמלכיםכלדרךאוקספורד

..........וכמהכמהאחתגניזה

י הפניני"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

אתערכבודיעורהאמרשדודהואבתורהועוסקיםעומדיןאוקספורד

............וכהנבלעורהאומרתדויד(אשת).......................גניזה

איתעררי שחר אעירה וכנור הנבל עורה כבודי עורה דוד ' אמי הפניני"ר

'קמברידג

קושטא' דפ
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3 א: ו רות רבה

מעורראנאלאינשימעוררשחראדארעאאורחאכלוםדברייהיקריהקדםיקרידליתיקריאוקספורד

מעוררַאנהברםברייַתא[ר](ה)מעוד..............גניזה

מעורר  אנא ברם ברייתא מעורר דשחרא אורחא דבריי איקרייה קומיה קרי..לי יקרי י הפניני"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

לשחראאוקספורד

......   ........ילהיותמלכיםדרכן שללוואומר...............................גניזה

לי מעורר לא ושחרא חרא <.>י הפניני"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

הרשעפרעהעלשהבאתמשפטיםצדקךמשפטיעלאוקספורד

...................צדמשפטיעללךלהודותאקום...............גניזה

פרעהעלשהבאתמשפטיםצדקךמשפטיעל'קמברידג

פרעהעלשהבאתמשפטיםצדקךמשפטיעלקושטא' דפ

פרעהעלשהבאתמשפטיםצדקךמשפטיעלמכירי' יל

משפטיא"דושרהאברהםעםשעשיתוצדקותפרעהאתי"יוינגע'דכתיאוקספורד

...........זֵקשרהעיםשעשיתהוצדקות..................גניזה

משפטיעלא"דושרהאברהםעםשעשיתוצדקותפרעהאתי"יוינגע'שנא'קמברידג

משפטיעל'א'דושרהאברהםעםשעשיתוצדקותגדוליםנגעיםפרעהאתי"יוינגע'שנאמקושטא' דפ

משפטיעלא"דושרהאברהםעםשעשיתוצדקותפרעהאתי"יוינגע'שנאמכירי' יל
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4 א: ו רות רבה

בידםהיהשלאבמצריםאבותינועםשעשיתוצדקותהמצריםעלשהבאתמשפטיםצדקךאוקספורד

...............באבותינועיםשעשיתהות    .......................גניזה

בידןהיהשלאבמצריםאבותינועםשעשיתוצדקותבמצריםהמצריםעלשהבאתמשפטיםצדקך'קמברידג

בידםהיושלאבמצריםאבותינועםעשיתאשרוצדקותהמצרייםעלשהבאתמשפטיםצדקךקושטא' דפ

בידך[ו](ת)הישלאבמצריםאבותינועםשעשיתוצדקותהמצרייםעלשהבאתמשפטיםצדקךמכירי' יל

מצותהןאלוויגאלובהםשיתעסקומצותאוקספורד

מצוותשתיה"ב'  הקולהםונתן□להיגאלבהן...........גניזה

הןואלוויגאלובהןשיתעסקומצות'קמברידג

הןואלוויגאלובםשיתעסקומצותשתילהםונתתויגאלובהםלהתעסקמצותקושטא' דפ

הןואלוויגאלובםשיתעסקומצותשתילהםונתתויגאלובהןלהתעסקמצותמכירי' יל

מילהודםפסחדםאוקספורד

בהןשיתעסקהמילהודםהפסחדםגניזה

פסחדםנתערבוהלילהבאותהלוי'ר'אממילהודםפסחדם'קמברידג

עםהפסחדםנתערבהלילהבאותהלוי'ר'אממילהודםפסחדםקושטא' דפ

עםפסחדםנתערבהלילהבאותה{ל"אריב}ל"ארמילהודםפסחדםמכירי' יל

בדמיךמתבוססתואראךעליךואעבור'שנאאוקספורד

גניזה

בדמיךמתבוססתואראךעליךואעבור'שנמילהודם'קמברידג

בדמיך  חיילך'ואומחייבדמיךלךואומרבדמיךמתבוססתואראךעליךואעבור'שנאמהמילהדםקושטא' דפ

'וגובדמיךמתבוססתואראךעליךואעבור'שנאמילהדםמכירי' יל
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5 א: ו רות רבה

עלשהבאתמשפטיםעלצדקךמשפטיעלא"דדמיךאלאנאמרלאדמךאוקספורד

עלשהבאתהמשפטיםאלורואיןגניזה

עלשהבאתמשפטיםצדקךמשפטיעלא"ד'קמברידג

עלשהבאתמשפטיםצדקךמשפטיעל'א'דקושטא' דפ

עלשהבאתמשפטיםצדקךמשפטיעלא"דמכירי' יל

קללהלההחיששאלווזקנתיזקניעםשעשיתוצדקותומואביםעמוניםאוקספורד

קללה>>קיללהאילו<<וזקנתי□□זקנעםשעשיתהוצדקותהעולםאומותגניזה

קללהלההחיששאלוזקנתיועםזקיניעםשעשיתוצדקותומואביםעמונים'קמברידג

קללהלההחיששאילוזקנתיועםזקניעםשעשיתוצדקותומואביםעמוניםקושטא' דפ

קללהלההחיששאילווזקנתיזקניעםומואביםעמוניםמכירי' יל

קללהלההשחילשאלווילפתהאישויחרדילקוט שמעוני

י"ליבתיאתברוכה'שנאברכהבלבוונתתבאהייתימהיכןאחתאוקספורד

ביתיי"ליאתברוכהויאמרוַברַכהבליבונתתהעומדהיתימהכןקטנהאחתגניזה

בתיי"ליאתברוכה'שנובירכה(ש)בלבו   ונתתהבאתימהיכןאחת'קמברידג

בתיי"ליאתברוכה'שנאמברכהבלבוונתתבאהייתימאיכןאחתקושטא' דפ

י"ליאתברוכהשנאמרוברכהבלבוונתתבאהייתימהיכן'אמכירי' יל

בתיי"ליאתברוכהובירכהבלבונתןעומדהייתימהיכןאחתילקוט שמעוני
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6 (א)ב : ו רות רבה

ביתיהלבראמרלרומיסליקהוהעקיבא'רמוקשיתןאדםחרדתאוקספורד

ַבִיִתהלבראמרלרוֵמיַסִלקהווהעקיבהרביישוגבי"ביובוטחמוקשיתןאדםחרדתגניזה

בייתיהלבר'אמלרומיסליקהוהעקיבא'רישוגבי"ביובוטחמוקשיתןאדםחרדת'קמברידג

בייתיהלבר'אמסליקהוהעקיבא'רישוגבי"ביובוטחמוקשיתןאדםחרדתקושטא' דפ

ביתיהלבר'אמסליקהוהעקיבא'רישגבי"ביובוטחמוקשיתןאדםחרדתמכירי' יל

אמרצפריןליהזבןאזלשוקאמןשויאצבוחדאליוזביןאזילאוקספורד

אמרציפריןוזַבןִאִזילמשוקהצבולןן□בר□איִאזילגניזה

'אמצפוראליהואייתיהאזלשוקאמןדשויאמילהחדאשוקאמןליזבוןאזיל'קמברידג

'אמציפריןליהואייתיאזלשוקאמןדשוויאמילאחדאליזבוןאזלקושטא' דפ

ל"אצפריןליהאיתיאזלשוקאמןדשויהמילאחדאליזבןאזלמכירי' יל

'וכושויאצבוחדאליזבוןאות אמת

שוותהןמפניליהאוקספורד

אמרַצִאדולא אתַשהאַאתמהמפניִליהאמרַשבַייןליהאמרזַבנתמהליהגניזה

'אמלצודהייתהמהמפניליה'קמברידג

'אמלצודשהיתמהמפנילוקושטא' דפ

ל"אלצודשהימהמפנימכירי' יל

שוותהןמהמפניאות אמת

אדםחרדתהזההפסוקעליוקראליצודושתותהאדםאתמחרידותשהןמפניאוקספורד

אדםחרדתהזההפסוקאתעליוקַראהאדםאתמחרידושהןמפניליהגניזה

אדםחרדתהפסוקעליווקראהאדםאתמחרידותשהןמפני'קמברידג

אדםחרדתזהמקראעליוקראהאדםאתמחרידותשהןמפנילוקושטא' דפ

אדםחרדתזהמקראעליוקראהאדםאתמחרידותשהןמפנימכירי' יל

אדםחרדתה"זששמעוני' יל

'וכועליוקראליצודושוהותהאדםאתשמחרידותמפניאות אמת
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7 (א)ב : ו רות רבה

חרדהיצחקויחרד'דכתיליצחקיעקבשהחרידחרדהמוקשיתןאוקספורד

יצחקויחרד'שניצחקאתיעקבשהחרידחרדהנפשומוקש>>יתן<<גניזה

גדולהחרדהיצחקויחרד'שנליצחקיעקבשהחרידחרדהמוקשיתן'קמברידג

חרדהיצחקויחרד'דכתיליצחקיעקבשהחרידרדה□מוקשיתןקושטא' דפ

גדולהחרדהיצחקויחרד'דכתיליצחקיעקב(אלבעיהת)שהחרידחרדה'וגומוקשיתןמכירי' יל

'וכויצחקויחרדדכתיבליצחקיעקבשהחרידחרדהמוקשיתןשמעוני' יל

וברכובלבונתןישוגבי"ביובוטחאלאשיקבלנוהיהבדיןמוקש  יתןאוקספורד

ויאמרו[כ](ך)וברבליבונתתהמקללושהיהודין(ב)מוקשיתן□גניזה

'שנאותווברךבלבונתתישוגבי"ביובוטחאלאשקיל ליההוהוכדין'קמברידג

'שנוברכובלבונתתישוגבי"ביובוטחאלאשיקללנוהיהובדיןקושטא' דפ

'שנאמוברכובלבונתתישגבי"ביובוטחאלאשיקללנוהואובדיןמכירי' יל

שנאמרובירכובלבונתןישוגבי"ביובוטחאלאלקללוהיהבדיןשמעוני' יל

חרדהמוקשיתןאדםחרדתא"דיהיהברוך(ברכ)גםאוקספורד

חרדהיהיהברוךוגםגניזה

חרדהיהיהברוךגם'קמברידג

חרדהיהיהברוךגםקושטא' דפ

חרדהיהיהברוךגםמכירי' יל

יהיהברוךגםשמעוני' יל

חרדהמוקשיתןאדםחרדתוילפתהאישויחרד*נשבעליצרוא סבע"ר

.עיין שם היטב, קלז' עמ, ראה גם במהדורת ויכלדר. (3' שו, 38' עמ)סימן ח , א סבע מלהלן"נראה ששתי מלים אלו הועברו על ידי ר* 

היהבדיןמוקשיתןהלילהבחציויהילבעזרותשהחרידהאוקספורד

שהיהדדיןמוקשייתןוילפתהאישויחרדהלילהבחציויהיבועזאתרותחרידה[ה]שגניזה

הואובדיןוילפתהאישויחרד'דכתלבעזרותשהחריד'קמברידג

הואובדיןוילפתהאישויחרד'דכתילבעזרותשהחרידהקושטא' דפ

הואובדיןוילפתהאישויחרד'דכתילבועזרותשהחרידהמכירי' יל

היתהראויהלבעזרותשהחרידהא סבע"ר
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8 (א)ב : ו רות רבה

י"ליבתיאתברוכה'שנאוברכהבלבונתןישוגבי"ביובוטחאלאשיקללנהאוקספורד

י"ליאתברוכהויאמרוברכהבליבונתתהישוגבי"ביבוטחאילהשיקללהגניזה

י"ליאתברוכה'שנוברכהבלבונתתישוגבי"ביובוטחאלאשוקל לה'קמברידג

בתיי"ליאתברוכה'שנאוברכהבלבונתתישוגבי"ביובוטחאלאשיקללנהקושטא' דפ

בתיי"ליאתברוכה'שנאמוברכהבלבונתתישוגבי"ביובוטחאלאשיקללנהמכירי' יל

בתיי"ליאתברוכהשמעוני' יל

י"ליבתיאתברוכהויאמר'דכתיוברכהבלבוה"הבנתןישוגבי"ביבוטחאבללקללהא סבע"ר
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9 (א)ג : ו רות רבה

להאמרשערלהםאיןרוחותאמרבשערהממשמשהתחילכחזזיתלפפתווילפתאוקספורד

אמרלהשערלהםאיןרוַחתאמר להבשערהממשמשהיתחילַכחַזִזיתלַפַתְתוילפתגניזה

לה'אמשערלהןאיןרוחות'אמבשערהממששהתחילבחזזיתלפפתווילפת'קמברידג

לה'אמשערלהםאיןרוחות'אמבשערהממשמשהתחילכחזזיתלפפתווילפתקושטא' דפ

ל"אשערלהםאיןשרוחות'ואומבשערהלמשמשוהתחילכחזזיתלפפתווילפתשמעוני' יל

לה'אמשערלהםאיןרוחות'אמבשערהממשמשהתחילתזזיתלפפתווילפתא סבע"ר

לה'אמשערלהאיןרוחותואמרבשערהממששוהתחילכחזזיתליפתהוילפתהאישויחרדקרלין א

      אופנויהאשהלואמרהאשהאורוחאתמהאוקספורד

את  אופנויהאניאשהלואמרהאתאשהאואת>>איש<<(רוח)גניזה

      אופנויהלו' אמאשהלואמרהאשהאורוחאתמי'קמברידג

את  אופנויהאשהאמרהאשהאורוחאתמיקושטא' דפ

את  אופנויהאנכיאשהל"אאתאשהאואתרוחשמעוני' יל

א סבע"ר

אשהאואתרוחהקרלין א

טמאהאוטהורהפנויהלואמרה    אישאשתאוקספורד

אתטמאהאואתטהורהלהאמראניפנויהלואמרהאת>>איש<<אשתגניזה

טהורהאוטמאהלה'אמפנויהלו'אמ    אישאשת'קמברידג

טהורהאואתטמאהפנויהלואמרה    אישאשתקושטא' דפ

אתטמאהאואתטהורהאנכיפנויהל"אאת    אישאשתשמעוני' יל

טמאהאוטהורהפנויהל"אפנויהאו    אישאשתא סבע"ר

טמאהאוטהורהפנויהאנילואמרהקרלין א
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10 (א)ג : ו רות רבה

אתמי'ויאממרגלותיושוכבתהנשיםמכלטהורהאשהוהנהטהורהלואמרהאוקספורד

אתמיויאמרמרגלותיוושוכבתאלהמכלטהורהאשהוהנהאניטהורהלואמרהגניזה

אתמיויאמר'שנמרגלותיושוכבתהנשיםמכלטהורהאשהוהנהטהורהלואמרה'קמברידג

אתמיויאמר'שנמרגלותיושוכבתהנשיםמכלטהורהאשהוהנהטהורהלואמרהקושטא' דפ

אתמיל"אאנכיטהורהל"אשמעוני' יל

טהורהל"אא סבע"ר

מרגלותיוותשכבאילומכלטהורהאשהוהנהאניטהורהלואמרהקרלין א

ארוריםברכייהר"אאמתךרותאנכיותאמראוקספורד

ארוריםברכיהרביאמראתהגואלכיאמתךאלכנפיךופרשתאמתךרותאנכיותאמרגניזה

ארוריםברכיה'ר'אמכנפיךופרשתאמתךרותותאמר'קמברידג

ארוריםברכיה'ר'אמאמתךרותאנכיותאמרקושטא' דפ

ארוריםברכיהר"אאמתךרותאנכיותאמרשמעוני' יל

ארוריםברכיהר"אא סבע"ר

ברםכבהמהעמישכבהלאמרבבגדוותתפשהוכתיבלהלןהרשעיםאוקספורד

.........................ותתפשהואומרהואלהלן(ופרהַכהברם)הרשעיםהםגניזה

אבלעמישכבהלאמרבבגדוותתפשהו'כתלהלןהרשעים'קמברידג

אבלעמישכבהלאמרבבגדוותתפשהוכתיבלהלןהרשעיםקושטא' דפ

ברםכבהמהעמישכבהותאמרבבגדוותתפשהולהלןהרשעיםשמעוני' יל

ברםבבגדוותתפשהו'דכתי'הרשעיא סבע"ר

אמתךעלכנפיךופרשתהכאאוקספורד

אתהגואלכיאמתיךאלכנפיךשתה......גניזה

כנפיךופרשתהכא'קמברידג

אמתךעלכנפיךופרשתהכאקושטא' דפ

אמתךעלכנפךופרשתהכאשמעוני' יל

*בטליתך{לכסותני}כסוהניבגדיךכנףאמתךעלכנפיךופרשתהכאא סבע"ר

.וייתכן שנלקחה ממנו, י"תוספת זו היא כלשונו של רש* 
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11 (ב)ד : ו רות רבה

ר"אי"ליבתיאתברוכהויאמראוקספורד

רבילקישבןשמעון..............................גניזה

'רורבנןלקישבןשמעון'וריוחנן'רי"ליאתברוכהויאמר'קמברידג

'רורבניןלקישורישיוחנן'רחסדךהיטבתבתיי"ליאתברוכהויאמרקושטא' דפ

'רבתיי"ליאתברוכהשמעוני' יל

לקישורישיוחנן'רי"ליבתיאתברוכהא סבע"ר

לברכוזקןאחרמלילךעצמואדםימנעאללעולםיוחנןאוקספורד

שיברכהו........................לעולםאמריוחנןגניזה

לברכוזקןאצלמלילךעצמואדםימנעאללעולם'אמיוחנן'קמברידג

לברכוזקןאצלמלילךעצמואדםימנעאללעולםאמריוחנןקושטא' דפ

שיברכוהזקןאחרמלילךעצמואדםימנעאללעולם'אמיוחנןשמעוני' יל

שיברכהוזקןאצלמלילךעצמואדםימנעאלאמריא סבע"ר

זקןאחרמלילךעצמואדםימנעאללעולםרותאתבועזויקח(ז"סוף רו)פרמה 

צדקתאותהעליושנתפללהוכיוןנפקדולאהיה(ו)שנה שמניםבןבעזאוקספורד

ֵדקת............................היהשנהשמוניםבן□בועגניזה

מידהצדקתאותהעליושנתפללהוכיוןנפקדולאהיה'שמניבןבועז'קמברידג

מידצדקתאותהעליושהתפללהוכיוןנפקדולאשנהשמוניםבןהיהבעזקושטא' דפ

צדקתאותהעִליושנתפלִלהכיוןנפקדולאהיהשנה'פבןבועזשמעוני' יל

צדקתאותהעליושנתפללהכיוןנפקדולאהיהשנה'פבןבועזשהריא סבע"ר

בתרותיוחנןר"אי"ליהואברוךלכלתהנעמיותאמרנפקדאוקספורד

בתרותניפקדגניזה

בתרות'אמלקישבןשמעון'רי"ליהואברוךנעמיותאמר'שננפקד'קמברידג

בתרותאמרלקישרישי"ליהואברוךנעמיותאמר'שנאנפקדקושטא' דפ

בתרותנפקדשמעוני' יל

בתרותי"ליהואברוךנעמי'ותאמ'דכתינפקדא סבע"ר
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12 (ב)ד : ו רות רבה

שנתפללוכיוןנפקדהולאהיתהשנהארבעיםאוקספורד

...................הַיתהשנהארבעיםגניזה

שנתפללוכיוןנפקדהולאלמחלוןנשאתנפקדהולאהיתהשנהארבעים'קמברידג

שנתפללוכיון*נפקדהלאלמחלוןשנשאתכיון*'נפקדולאהיתהשנהארבעיםקושטא' דפ

שברכהכיוןנפקדהולאהיתהשנה'משמעוני' יל

שברכהכיון{ממחלון}למחלון נפקדהולאנתיבמהולאהיתהשנה'מא סבע"ר

.בין כוכבית לכוכבית ליתא באות אמת* 

י"ליבתיאתברוכהויאמרנפקדהמידצדיקאותועליהאוקספורד

......אתברוכהויאמרדיכתיבנפקדההצדק........גניזה

בתיי"ליאתברוכהויאמר'שננפקדהמידהצדיקאותועליה'קמברידג

בתיי"ליאתברוכהויאמר'שננפקדהצדיקאותועליהקושטא' דפ

בתיי"ליאתברוכהנפקדהצדיקאותושמעוני' יל

בתיי"ליאתברוכה'דכתינפקדהצדיקאותוא סבע"ר

מכאןאמובמעידרשהולדימיםא"רעבגימטרייאהריוןבן□ותלדהריוןלהי"יויתןאוקספורד

כעץוהיה'שנא'משושבתותובלילירביעיותבליליאלאמטותיהןמשמשיןאיןחכמיםתלמידיאמרו

מיםפלגיעלשתול

נשיםשלמברכתןאלאנפקדולאשניהםרב הונאאמר*א סבע"ר

בשעראשרהעםכלויאמרו'שננשיםשלמברכתןאלאנפקדולאשניהןרב הונאאמר(ז"סוף רו)פרמה 

.קסא' עמ, מהדורת ויכלדר, יא:הובא בפירושו לרות ד* 

בשעראשרהעםכלויאמרוזקניםשלמברכותיהםאלאנפקדולאשניהםאמריןורבנןאוקספורד

בשעראשרהעםכלויאמרושנאמרזקניםשלמברכותיהןאלאנפקדולאשניהןאמריורבנן'קמברידג

בשעראשרהעםכלויאמרו'שנצדיקיםשלמברכותיהןאלאנפקדולאשניהםאמריןורבניןקושטא' דפ
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13 (ב)ד : ו רות רבה

הראשוןמןהאחרוןחסדךהיטבתעדיםוהזקניםאוקספורד

אתי"ייתןעדיםוהזקנים'קמברידג

הראשוןמןהאחרוןחסדךהטבתהאשהאתי"ייתןעדיםוהזקניםקושטא' דפ

הראשוןמןהאחרוןחסדךהיטבתא סבע"ר

עשירמזקןמסכןבחוראשהאוהבתיצחקרבברשמואל'ראמראוקספורד

עשירמזקןכן  ..............................גניזה

עשירמזקןמסכןבחורהאשההיאאוהבתיצחקרבברשמואל'ר'אמ'קמברידג

עשירמזקןמסכןבחורהאשהאוהבתיצחקרבברשמואלר"אקושטא' דפ

עשירמזקןמסכןבחוראשהאוהבתיוחנןר"אשמעוני' יל

עשירמזקןיותרמסכןבחוראוהבתהאשהיוחנןר"אא סבע"ר
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14 (ג)ה : ו רות רבה

עמישערכליודעכיכןואםאעשהמבקשתשאתמהתיראיאלבתיועתהאוקספורד

תיראיאלבתיועתהגניזה

תיראיאלבתיועתה'קמברידג

תיראיאלבתיועתהקושטא' דפ

אתחילאשתכיאוקספורד

גניזה
'קמברידג

קושטא' דפ
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15 (ג)ו : ו רות רבה

כי אםלהאמרקריולאכתבם"אאנכיגואלאםכיאמנםכיועתהאוקספורד

..............גניזה

אנכיגואלכיאמנםכיועתה'קמברידג

אנכיגואלכיאמנםכיועתהקושטא' דפ

אנכיגואלכישמעוני' יל

אםלה'אמקריולא'כתיאםאנכיגואלכיאמנםאםכיא סבע"ר

אםאלאממניקרובשהואכועסוהואממניקרובגואלישכיאותךאגאלאוקספורד

.................גניזה

ממניקרובגואלישוגם'קמברידג

ממניקרובגואלישוגםקושטא' דפ

ממניקרובגואלישוגםשמעוני' יל

אםממניקרובגואלשהואכועסוהואממניקרובגואלישאותךאגאלא סבע"ר

טובהואזהומיאותךאגאלבעצמיאנכיגואלכילאוואםיגאלאותךיגאלאוקספורד

גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ

טובזהשמעוני' יל

בעצמיאניאגאליגאללאואםיגאלא סבע"ר

בעזאלימלךטובב"טאא"דב"סאאומרשמעון'רב"טאאומר'ראוקספורד

...........טובַשֵאב...לויבןיהושערביָטֵעם.....גניזה

ובועזאלימלךטובא"דסבי'אמלויבןיהושע'וררב'קמברידג

ובעזואלימלךטובסביריןלויבןיהושע'וררבנןקושטא' דפ

ושלמוןואלימלךטובאמרל"רישבשמעוני' יל
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16 (ג)ו : ו רות רבה

כתיבוהאליההתיבוןאחיםבעזמלך[י]אלסלמוןב"סאלויבןיהושע'ראחיםאוקספורד

אחיםובועזואלימלךֹשלמוןַשֵאב...    ..................גניזה

'והכתליההתיבוןהיואחים'קמברידג

'כתיוהאליההתיבוןאחיםהיוואלימלךשלמון'אמיהושע'ורהיואחיםקושטא' דפ

היואחיםשמעוני' יל

אחיולדודומלקרותנמנעאדםאיןלהםאמרלאלימלךלאחינואשראוקספורד

.........................גניזה

אחיולדודולקרואנמנעאדםאיןליה'אמלאלימלךלאחינואשרכלאת'קמברידג

אחיולדודולקראנמנעאדםאיןליה'אמלאלימלךלאחינואשרקושטא' דפ

אחיולדודואדםשקוראמכאןלאלימלךלאחינואשראחיובןובועזשמעוני' יל
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17 (ד)ז : ו רות רבה

לנהאתאחרתלילהואיןאישבלאלנהאתהזההלילההלילהליניאוקספורד

...בלא[ה]ַלןַאתהזהבעולםהלילהליניגניזה

לילהלנהאתהואיאישבלאלנהאתהזוהלילההלילהליני'קמברידג

לילהלנהאתואיןאישבלאלנהאתהזוהלילההלילהליניקושטא' דפ

אישבלאלנהאתהלילהזההלילהליניא סבע"ר

*הלילהליניקרלין ב

1' שו, 24' ההמשך נמצא בעמ* 

יגאלךאםבבקרוהיהאישבלאאוקספורד

יגאלך.................................גניזה

יגאלךאםבבקרוהיהאישבלאאחר'קמברידג

יגאלךאםבבקרוהיהאישבלאאחרתקושטא' דפ

'וכובבקרוהיהא סבע"ר

מראשיתודבראחריתטובטובזההרייגאלךאםטובאוקספורד

ץ   ...ִלִאאםיגאלטוב....טובגניזה

יגאלטוב'קמברידג

לגאלךיחפץלאואםיגאלטובקושטא' דפ

פסוקאהאיגביקהלתבמדרשכדאיתא'וכומדרשאבביתדרישיתיבהוהמאיר'ראוקספורד

והוהדטבריאמדרשאביודרישיתיבהוהמאיר'ר'קמברידג

והוהדטבריאמדרשאבהדיןודרישיתיבהוהמאיר'רקושטא' דפ

אוקספורד

האמאיר'לרליהאמריןבשבתאסוסיאעלרכיבבשוקאגייזרביהאבויהבןאלישע'קמברידג

האמאיר'לראמרוןבשבתאסוסיהעלרכיבבשוקאגייזרביהאלישעקושטא' דפ
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18 (ד)ז : ו רות רבה

אוקספורד

ברךי"ויליה' אמעסיקהויתאבמהליה'אמלגביהנפקבשוקאגייזרבךאלישע'קמברידג

ברךי"ויל"אעסיקהויתאבמהליהאמרלגביהנפקבשוקאגייזאתירבךאלישעקושטא' דפ

אוקספורד

עקיבאליה' אמממונולושהכפילבירךליה' אמביהאמרתומאיליה' אממראשיתואיובאחריתאת'קמברידג

עקיבאל"אממונולו אתשהכפילברךל"אמראשיתואיובאחריתאתקושטא' דפ

אוקספורד

ומעשיםתשובהבזכותמראשיתואיובאחריתאתברךי"ויאלאכך'אמלארבך'קמברידג

ומעשיםתשובהבזכותמראשיתואיובאחריתאתברךי"ויאלאכן'אמהוהלארבךקושטא' דפ

אוקספורד

אמרתומאיליה'  אממראשיתודבראחריתטובתוכןאמרתומאיליה' אממראשיתובידושהיוטובים'קמברידג

אמרתומה אתל"אמראשיתודבראחריתטובאמרתומה אתל"אמראשיתובידושהיוטוביםקושטא' דפ

אוקספורד

בהמשתכרהואובזקנותומפסידוהואבנערותוסעודהעושהאדםלךישליה'  אמביה'קמברידג

בהמשתכרוהואובזקנותומפסידוהואבנערותוסחורהקונהשהואאדםלךישל"אביהקושטא' דפ

פטרבורג

אוקספורד

מתיםוהןבנערותובניםמולידשהואאדםלךישמראשיתודבראחריתטובא"ד'קמברידג

קושטא' דפ

מתיםוהןבנערותובניםמולידשהיהאדםלךיש'וגמראשיתודבראחריתטובפטרבורג
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אוקספורד

עושהשהואאדםלךישמראשיתודבראחריתטובא"דמתקיימיןוהןמולידובזקנותו'קמברידג

שעושהאדםלךישמראשיתודבראחריתטובאחרדברקושטא' דפ

שעושהאדםלךישמראשיתודבראחריתטובהרימתקיימיןוהןובזקנותופטרבורג

אוקספורד

דבראחריתטובא"דטוביםמעשיםעושה(מעשה)הואובזקנותובנערותו>>רעים<<ים(נער)(ה)מעש'קמברידג

דבראחריתטובאחרדברטוביםמעשיםעושהובזקנותובנערותורעיםמעשיםקושטא' דפ

'אחר'טוהריטוביםמעשיםועושהחוזרהואובזקונותובנערותורעיםמעשיםפטרבורג

אוקספורד

טובהריעליהחוזרהואובזקנותוומשכחהבנערותותורהלמדשהואאדםלךישמראשיתו'קמברידג

טובהויעליהחוזרהואובזקנותוומשכחהבנערותותורהלמדשהואאדםלךישמראשיתוקושטא' דפ

'טהריעלוהחוזרהואובזקנותוומשכחהבנערותותורהלמדשהואאדםלךיש'מראשפטרבורג

אוקספורד

מראשיתודבראחריתטובאלא'אמכךלארבךעקיבאליה'אממראשיתודבראחרית'קמברידג

דבראחריתטובאלאאמרכךלארביעקיבאליהאמרמראשיתודבראחריתקושטא' דפ

'מראדבר'אשמעוני' יל

פטרבורג

אוקספורד

היהאבאאבויההמעשההיהובי*מראשיתוטובכשהוא'קמברידג

היהאביאבויהמעשההיהובי*מראשיתוטובכשהואקושטא' דפ

היהאלישעשלאביואבויהאמרובאשבוערוההרשמעוני' יל

היה'□אאביההמעשההיהוכןפטרבורג

היהאלישעשלאביומגן אבות

.2-3' שו, 32' עמ, ראה להלן, י קרלין א שלא במקומה"דרשה זו הובאה בכ* 
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אוקספורד

'וראליעזר'לרוקראירושלםגדוליקראלמולניוכשבאהדורמגדולי'קמברידג

'ולר'אליעז'לרוקראירושלםגדולילכלקראלמולניוכשבאהדורמגדוליקושטא' דפ

ולרביאליעזרולרבי{'ישר}ישראלזקנילכלקראבנואתלמולוכשבאירושליםמגדולישמעוני' יל

'וראלעזר'לרוקראירושלםגדוליכלקראבנואתלמולוכשבא'ישמגדוליפטרבורג

ורביאליעזרלרביוקראישראלגדולילכלקראאלישעאתלמולוכשבאהדורמגדולימגן אבות

אוקספורד

יטרין□אלפאמריןואלןמזמוריןאמריןאליןשרוןושתווכשאכלועמהןיהושע'קמברידג

אלפבטריןאמריןואיליןמזמוריןאמריןאילןשרוןושתווכשאכלועמהםיהושעקושטא' דפ

מזמוריא{אמרין}אמר הןואיליןאלפא ביטיןאמריןאיליןשרוושתוכיון   שאכלועמהןיהושעשמעוני' יל

אלפביתיןואילןמזמוריןאמריןאליןשרוןושתווכשאכלועמהןאליעזרפטרבורג

אלף ביתיןמזמוריןאמריןאליןשרוןושתווכשאכלויהושעמגן אבות

אוקספורד

בדידןעסיקיןאנןליתואנןבדיריהוןואיליןבדידיהוןעסיקיןאיליןיהושע'לראלעזר'ר'     אמ'קמברידג

בדידןעסקיןאנןליתואנןבדידהוןעסקיןאיליןיהושעלראליעזר'ר'אמקושטא' דפ

בדידןעסוקיןואנןבדידהוןעסוקיןהנייהושעלרבי{אלעזר} אליעזרל     רבי"אשמעוני' יל

בדידןעסיקיןאנןליתואנןבדידהוןעסיקיןאליןיהושע'לרלעזר[י]אל'אמפטרבורג

בדידןעסקיןואנןבדידהוןעסקיןאליןיהושעלרביאליעזראמר    רבימגן אבות

אוקספורד

כנתינתןשמחיןהדבריםוהיו'לכתוביהנביאיםומןלנביאיםהתורהמן>>בתורה<<התחילומיד'קמברידג

כנתינתןשמחיןהדבריםוהיולכתוביםהנביאיםומןלנביאיםהתורהומןבתורההתחילוקושטא' דפ

מהרכנתינתןשמחיםדבריםוהיולכתוביםהנביאיםמןלנביאיםבתורההתחילומידשמעוני' יל

מהרכנתינתןשמחיןהיווהדבריםלכתוביםהנביאיםומןלנביאיםומהתורהבתורההתחילומידפטרבורג

כנתינתםשמחים הדבריםוהיולכתוביםהנביאיםומןלנביאיםהתורהומןבתורההתחילומגן אבות
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אוקספורד

באתםמהמפנירבותילהן'אמאבאאבויהעלה'סביבותימלהטתהאשוהיהמסיני'קמברידג

סביבותיהןמלהטתוהאשמסיניקושטא' דפ

עליתםל"אאצלןאביואבויהעלהסביבותםמלהטתהאשוהיתהסינישמעוני' יל

באתםמהרבותילהם'אמאבהאביהעלהסביבותיןמלהטתהאשוהיתהסיניפטרבורג

סביבותיהןמלהטתוהאשמסינימגן אבות

אוקספורד

לנביאיםהתורהומןבתורההיינועסוקיןושלוםחסאמרו לוביתילשרוף'קמברידג

קושטא' דפ

בתורהעסוקיםשאנואלאושלוםחסל"אעלינוהביתאתלשרוףשמעוני' יל

ומןלנביאיםומהתורהבתורההיינועסיקיןושלוםחסלהם' אמביתיאתלשרוףפטרבורג

אוקספורד

(מסיני ל)עיקרסביבותינומלהטתוהאשמסיניכנתינתןשמחיןהדבריםוהיולכתוביםומנביאים'קמברידג

עיקרקושטא' דפ

בתחלתולאשמעוני' יל

קר□עסביבותינומלהטתוהאשסינימהרכנתינתןשמחיןהדבריםוהיולכתוביםהנביאיםפטרבורג

כעיקרמגן אבות

אוקספורד

לבעדבאשבוערוההר'שנבאשהאשנתנומסינילאנתינתן'קמברידג

לבעדבאשבוערוההר□שנאנתנומסינילאנתינתןקושטא' דפ

'וגובאשבוערוההרדכתיבניתנהבאשנתינתהשמעוני' יל

לבעדבאשבוערוההר'דכתהיינונתנובאשלאמסינינתינתןפטרבורג

לבעדבאשבוערוההרשנאמרבאששנתנומסינינתינתןמגן אבות
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אוקספורד

אםהזההבןשלתורהכחהגדולוכךהואיל'אמהשמים'קמברידג

אםהזההבןתורהשלכחהגדולהואוכךהואיל'אמהשמיםקושטא' דפ

אםהזההבןתורהשלכוחהגדולהואכךאמוערפלענןחושך'השמפטרבורג

אםהזההבןתורהשלכחהגדולוכךהואילאמר אבויההשמיםמגן אבות

אוקספורד

בינתקיימהלא'שמילשםמחשבתוהיתהשלאועל    ידלתורהנותנואנילימתקיים'קמברידג

בינתקיימהלאשמיםלשםמחשבתוכונתהיתהשלאועל    ידילתורהנותנוהרינילימתקייםקושטא' דפ

בונתק  יימהלאשמיםלשםמחשבתוהיתהשלאועל    ידילתורהנותנואניבימתקייםפטרבורג

בונתקיימהלאשמיםלשםמחשבתוהיתהשלאועל    ידילתורהנותנוהרינילימתקייםמגן אבות

אוקספורד

(לי)אמרת ומאיליה' אמוזכוכיתזהביערכנהלאתוכןאמרתומהאמרתומהליה' אמתורתו'קמברידג

אמרתומהליה' אמוזכוכיתזהביערכנהלאתובןאמרתומהתורתיקושטא' דפ

אמריתומהאמ ליהוזכוכיתזהביערכנהלאליה' אמתוכןאמרתומהליה' אמתורתופטרבורג

אוקספורד

'אמזכוכיתככלילאבדונוחיןזהבככלילקנותקשיןשהןתורהדבריאלוליה' אמביה'קמברידג

'אמוזכוכיתזהבככלילקרותשקשיןתורהדבריאלוליה' אמביהקושטא' דפ

'אמזכוכיתככלילאבדםונחיםזהבבכלילהי  קנותקשיןשהןתורהדבריאלוליה' אמתובהפטרבורג

אוקספורד

ששברופ"אעוזכוכיתזהבכלימהאלא'אמכךלארבךעקיבאליה'קמברידג

נשברואםוזכוכיתזהבכלימהאלאכןאמרלארבךעקיבאליהקושטא' דפ

נשברושאםוזכוכיתזהבכליכהאלאכך'אומהיהלאדברבה□עקליהפטרבורג
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אוקספורד

ליה'אמעליהלחזורהואיכולמשנתואתשאיבדחכםתלמידכךתקנהלהןיש'קמברידג

ליה'אמעליהלחזוריכולמשנתושאיבדחכםתלמידאףתקנהלהםישקושטא' דפ

ליה'אמעליהלחזורהואל[ו]יכמשנתואתבד[י]שא'חכמדי□תלמכךתקנהלהםישפטרבורג

אוקספורד

שבתתחוםכאןעדסוסיבעקבישערתיכברלאחורךחזורמאיר'   ר'קמברידג

'אמשבתתחוםכאןעדליה'  אמלמהליה'  אמלךחזורקושטא' דפ

'אמשבתיתחוסכאןעדל"אלמהל"אל לך[ו]עחזור□פטרבורג

אוקספורד

ואם כל' אמ'קמברידג

וכלליהאמראמהאלפיםהלךשכברסוסימטלפי'אמידעאתמנןליהקושטא' דפ

וכלל"אאמהאלפיםהלךשכברשלחוסמטלפיל"אידעאתמנןמאיןליהפטרבורג

אוקספורד

למהליה'אמלאליה'אמבךחזוראתהאףבךאיתחכמתאהדין'קמברידג

למהליה'אמבחיליליתליה'אמבךחוזראתוליתבךאיתחכמתאהדאקושטא' דפ

למהל"אבךחזראתוליתבךאיתחכמההדאפטרבורג

אוקספורד

בשבתלהיותשחלהכפוריםביוםהמקדשביתאחוריומטיילהסוסעלהייתירוכבליה'אמ'קמברידג

בשבתלהיותשחלהכפוריםביוםהמקדשביתאחריומטיילהסוסעלהייתירוכבליה'אמקושטא' דפ

בשבתלהיותשחלכיפורביוםהמקדשביתאחוריומטיילסוס[ה]על□הייתרוכבול"אפטרבורג
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אוקספורד

ואשובהאלישובושובביםבניםשובו'ואוממפוצצתקולבתושמעתי'קמברידג

ואשובהאלישובושובביםבניםשובוואומרתמפוצצתקולבתושמעתיקושטא' דפ

ואשובהאלישובושובביםבניםשובו'ואוממפוצצתקולבתעתו[מ](ע)ושפטרבורג

'שובבי'בנישובו'ואומקולבתששמעבאחדמעשה*הלילהליניקרלין ב

.1' שו, 17' שייך לעמ* 

אוקספורד

בהןלעשותגניזה

בימרדוהואוגבורתיכחייודעשהיהאבויהבןמאלישעחוץאליכם'קמברידג

ביומרדכחייודעשהיהאבויהבןמאלישעחוץאליכםקושטא' דפ

ביומרדכוחייודעשהיהאביהבןשע□מאלחוץאליכםפטרבורג

ביומרדכחייודעשהיהמאחרחוץקרלין ב

אוקספורד

אמראחתמלאכהעלחיביןשניםשאיןאחתבחבילהנעיןשניםשהיומלמידבשבתמלאכהגניזה

'קמברידג

קושטא' דפ

אוקספורד

לתוךומפורקיןגדולותחבילותנושאיןהיואחדאחדישאואילאשניםשניםישאואללהןגניזה

'קמברידג

קושטא' דפ
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אוקספורד

הזההדברלוהיהמהכן⃰⃰ˉ  דיפרוקוואלקטנותישאולהןאמראמותארבעגניזה

אמרוהזההמעשהלוהיהומהיכן'קמברידג

אמרוהזההמעשהלוהיהומהיכןקושטא' דפ

'אמהזההמעשהלוהיהומחיכיןפטרבורג

מרדולמהקרלין ב

.1' שו, 1' א עמ:ז"פ; 1' שו, 29' וכן הוא להלן עמ. אות זו מציינת חלוקה פנימית של הפרשה* 

אוקספורד

בשבתלדקלעלהאחדוראהגינסרבבקעתיושבהיהאחתפעםגניזה

הדקללראששעולהאחדאדםוראהגינוסרבבקעתושונהיושבהיהאחתפעם'קמברידג

הדקללראששעלהאחדאדםוראהגנוסרבבקעתושונהיושבהיהאחתפעםקושטא' דפ

הדקללראשעולהאחדאדםוראהבשבתגניסרבבקעתושונהיושבהיהאחתפעםפטרבורג

בשבתהאילןעלועלהאחד'יהודובאבשרהשישבלפיקרלין ב

אוקספורד

שבתלאחרלווהלךבשלוםירדירדוכשהוהבנים<......>□אתושלחהאםאתנוטלגניזה

שבתובמוצאילשלוםוירד לוהבניםעלהאםאתונטל'קמברידג

שבתבמוצאיבשלוםוירדהבניםעלהאםונטלקושטא' דפ

שבתובמוצאיבשלוםוירדבנים(ה)עלהאםאתונטלפטרבורג

השבתאחרלווהלך'הבניואתהאםונטלקרלין ב

אוקספורד

□אשלחלדקלעלהאחדיהודיראהגניזה

ושלחהדקללראשעולהאחדאדםראה'קמברידג

אתושלחהבניםונטלהדקללראששעלהאחדאדםראהקושטא' דפ

אתושלחהבניםאתונטלהדקללראשעולהאחדאדםראהפטרבורג

ושלח'הבניאתנטלאחריהודיוראהושונהיושבהיהקרלין ב
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אוקספורד

כתיבאמרומתוהיכישונחשמצאוירדוכשהוהבניםאתונטלהאםגניזה

תשלחשלח'כת'אמומתנחשוהכישווירדהבניםונטלהאם'קמברידג

תשלחשלח'כתיאמרומתנחשוהכישווירדהאםקושטא' דפ

תשלחשלח'כת'אמומתנחשוהכישווירדהאםפטרבורג

'והכתי'אמומתנחשנשכו נששירדכיוןהאםקרלין ב

אוקספורד

טובההואהיכןאמרימיםוהארכתלךיטבלמעןגניזה

טובוהואהיכןתקחהבניםואםהאםאת'קמברידג

טובוהיכןימיםוהארכתלךייטבלמעןלךתקחהבניםואתהאםאתקושטא' דפ

טובוהואאיכאןהאם[ת](ם)אפטרבורג

ימיםוהארכתקרלין ב

אוקספורד

מתןואיןהמיתיםתחיתשאיןדומהאמרשלזהימיוריכות[א](ע)הואהיכןשלזהגניזה

זהשלימיואריכותוהיכןזהשל'קמברידג

זהשלאריכותוהיכןזהשלקושטא' דפ

זהשלימיואריכותהואוהיכןזהשלפטרבורג

'ימיאריכותוהיכןקרלין ב

אוקספורד

שכולולעולםלךיטבלמען□בציבורהיעקברבידרשהכבריודעאינווהואלצדיקיםשכרגניזה

שכולובעולםלךייטבלמעןבצבוראעקיבא'רשדרשאידעולא'קמברידג

שכלובעולםלךייטבלמעןבצבוראעקיבא'רשדרשהידעולאקושטא' דפ

שכולו'בעולךייטבלמעןבציבוראעקיבה'רדרשה□ידעולאפטרבורג

שכולולעולםלךיעקב'רדדרשידעולאקרלין ב
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27 (ד)ז : ו רות רבה

אוקספורד

אומריןוישארוךשכולולעולםימיםוהארכתטובגניזה

ידיעל'אומוישארוךשכולובעולםימיםוהארכת>>טוב<<'קמברידג

ידיעלאומריםוישארוךשכלולעולםימיםוהארכתטובקושטא' דפ

ידיעל'אומוישיוםשכולו'בעוימיםארוךשכולו'בעוימיםרכת[א]והטובפטרבורג

א"ויארוךשכולולעולםימיךיאריכוןלמעןטובקרלין ב

אוקספורד

שיגעלשוןהואזהאמרהכלבבפיששתותרעהנחתםיהודהשלרבילשנהגניזה

שיגעהלשוןאםמה'אמהכלבבפינתוןהנחתוםיהודה'רשללשונושראה'קמברידג

שיגעהלשוןאם'אמהכלבבפינתוןהנחתוםיהודה'רשללשונושראהקושטא' דפ

שיגעלשוןאםמה'אמהכלבבפינתוןהנחתוםיהודה'ר>>של<<לשוןשראהפטרבורג

'אמכלבבפיראההנחתום'יהוד'רשללשונוקרלין ב

אוקספורד

כתיקםתורהדיברישהוציאהואזהימיול.....בגניזה

שאינולשוןכךימיוכלבתורה'קמברידג

יודעשאינולשוןכךימיוכלבתורהקושטא' דפ

שלאלשוןכךימיוכלבתורהפטרבורג

בשוקעפרילחוךכתיקנם'דברימוצאשהיהמיקרלין ב

אוקספורד

ואיןהמיתיםתחיתשאיןדומִהר.אגניזה

לאכןאם'אמוכמהכמהאחתעליגע'קמברידג

לאכןאםאמרוכמהכמהאחתעלבתורהיגעואינוקושטא' דפ

לאכאןאיןאמר'וכמכמה'אחעלבתורהיגעפטרבורג

ואין'המתיתחייתשאיןדומהקרלין ב
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28 (ד)ז : ו רות רבה

אוקספורד

עברהאמואומריןוישלִצדיקיםשכרמתןגניזה

ועברהבומעוברתאמושהיתהידיעל'אומוישהמתיםתחיתולאלצדיקיםשכרןמתן'קמברידג

עברהבומעוברתאמושכשהיתהידיעל'אומריוישהמתיםתחייתולא'לצדיקישכרמתןקושטא' דפ

ועברהמעוברתאמושהיתהידיעל'אומוישהמתיםתחייתולאשכרמתןפטרבורג

ועברהבו[ת]מעוברשהיתהא"וי'לצדיקיטובשכרקרלין ב

אוקספורד

עדעצמהאתלסבוליכולההיתהולאהמיןשלאותוריחוהריחהזרהעבודהבתיאצלגניזה

והריחהז"עבתיעל'קמברידג

והריחהז"עבתיעלקושטא' דפ

והריחהז"עבתיעלפטרבורג

המיןמאותווהריחהז"עבתיעלקרלין ב

אוקספורד

[א](ו)שלאכנזהכארסבהמפעפיעוהיהואכלההמיןמאותולהשנתנוגניזה

חכינאשלכריסהבכריסהמפעפעוהיהואכלההמיןמאותהלהונתנו'קמברידג

חכינהשלככריסהבכריסהמפעפעוהיהואכלההמיןמאותולהונתנוקושטא' דפ

עכנהשלכריסהבכריסהמפעפעוהיה□ואכלהמיןמאותולהונתנופטרבורג

'יהוד'  רשללשונוא"ויבמיעיהמפעפעוהיתהואכלהקרלין ב

אוקספורד

גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ

פטרבורג

תחייתשאיןדומהבשוקעפרילחוךכתיקנם'דברימוצאשהיהמי'   אמכלבבפיראההנחתוםקרלין ב
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29 (ד)ז : ו רות רבה

אוקספורד

אמרין⃰⃰ˉ  הגניזה

ליאמריאתוןאבויהבןאלישעחלהימיםלאחר'קמברידג

ואמריןאתוןאבויהבןאלישעחלהימיםלאחרקושטא' דפ

ליה'אמאתוןאביהבןאלישעחלהימיםלאחרפטרבורג

ימיםולאחר'לצדיקיטובשכרואין'המתיקרלין ב

.1' שו, 1' עמ, א:להלן ז; 1' שו, 25' עמ, ראה לעיל* 

אוקספורד

ליהאמרבךחדרתלאאכדוליהאמרלגביהאזלמסכןאילישעמאירלרביגניזה

ליה'אמבךחזורליה'אמלגביהאזלחולהרבךאלישעמאיר'לר'קמברידג

ליה'אמבךחזורליה'אמלגביהאזלחולהרבךאלישעמאיר'לרקושטא' דפ

פטרבורג

קרלין ב

אוקספורד

דכהעדאנושתשבלאכןליהאמרמיתקבליןכדוומןגניזה

דכאעדאנושתשב'כתולאליה'אממקבליןכדוןועד'קמברידג

דכאעדאנושתשב'כתיולאליה'אממקבליןכדוןועדקושטא' דפ

בנישובו'ותאדכא(□)עד אנושתשב'כתכאןולאפטרבורג

קרלין ב

אוקספורד

מהבעימן   אתבההוא'לרמרו..אמאירלרביאמרוןשלנפשדכדוכהִעִדגניזה

נפששלדיכוכהעד'קמברידג

נפששלדכדוכהעדקושטא' דפ

נפששלדכרוכהעדאדםפטרבורג

קרלין ב
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30 (ד)ז : ו רות רבה

אנהמן  קדמילהוןאמרלהוןאמראתרבךאִולהוןאמראתאבוךלהוןאמרגניזה

תנןלא כןלךשמעין..ליאמריןרביִלהוןאמראנהכןובתראבילהוןר.א

תורתובִישבילאביהבןשע...מציליןהתפיליןעםהתפיליןִתיקהספרעםספר.ֵתקמצילין

אוקספורד

דומהאמרמִאיִררבוִאשהיתִומִתאלישעבכהמידגניזה

דומה'ואומשמחמאיר'רוהיהומתאבויהבןאלישעבכהשעהבאותה'קמברידג

דומהואומרשמחמאיר'רוהיהומתאבויהבןאלישעבכהשעהבאותהקושטא' דפ

דומה'ואמשמחמאיר'רוהיהומתאביהבןאלישעבכהשעהבאותהפטרבורג

אחראותומתקרלין ב

אוקספורד

יקידקבריההוהבר...............תשובהשמתוךגניזה

אתוןקברואתלשרוףהאורבאתשקברוהווכיון'רנסתלקתשובהשמתוךלי'קמברידג

אתוןקברואתלשרוףהאורבאתהשקברוהווכיוןרבינסתלקתשובהשמתוךקושטא' דפ

אתוןקברואתלשרוףהאשבאשקברוהווכיוןרבינסתלקתשובהשמתוךפטרבורג

קברולשרוףהאשאותוירדהשנקברכיוןקרלין ב

אוקספורד

טליתופרשלגביהִאזליקידִדִרבך........מִלִרביאמרוןגניזה

עליוופרסיצאנשרףרבךקברמאיר'לרליהאמרין'קמברידג

טליתוופרשיצאנשרףרבךקברמאיר'לרליה'ואמריקושטא' דפ

טליתוופרשוצאנשרףרבךקברמאיר'לר'אמפטרבורג

טליתוופירשהלךנשרףרבךשלקברושלותלמידשהיהמאירלרלואמרוקרלין ב
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31 (ד)ז : ו רות רבה

אוקספורד

ללילהדומהשהוהזההעולםלילה .לינילהאמרעליִתגניזה

לילהשכולוהזהבעולםהלילהליני'אמטליתו'קמברידג

לילהשכלו'הז'בעהלילהלינילה'אמעליהקושטא' דפ

ללילהשדומההזהבעולםהלילהלינישמעוני' יל

לילהשכולוהזה'בעוהלילהליניואמעליהפטרבורג

ללילהשדומההזהבעולםהלילה(לך□)ליני'אמעליוקרלין ב

*אישולאליניאת*ללילהדומהשהואהזהבעולםהלילהליניקרלין א

.אך ברור שאינה עניין לכאן, המצויה בנוסחאות האחרות, (1' שו, 17' עמ, לעיל)המבוססת על דרשה בריש הסימן , דומה שהתיבות שבין כוכבית לכוכבית הן אשגרה משובשת* 

אוקספורד

יגאלךאםאור□  י□ערבלעתוהיהבבקרשמשולהבאהעולםבבקרוהיהגניזה

יגאלךאםבקרשכולוהבאלעולםבבקרוהיה'קמברידג

יגאלךאםבבקרוהיהקושטא' דפ

יגאלךאםהבאהעולםבבקרוהיהשמעוני' יל

יגאלךאםבקרשכולוהבא'בעובבקרפטרבורג

יגאלךאםליוםדומהשהואהבאהעולםזהבבקרוהיהקרלין ב

יגאלךאםבקרשכולוהבאלעולםבבקרוהיהקרלין א

אוקספורד

שניקראהעולמיםחיזהטובגניזה

ה"הבזהיגאלטוב'קמברידג

ה"הקבזהיגאלטוביגאלךאםטובשכלובעולםבבקרוהיהיגאלטובקושטא' דפ

ה"הבזהטובשמעוני' יל

*>>□□□□<<הקבהזהטובפטרבורג

ה"הקבזהטובקרלין ב

ה"הקבזהטובטובקרלין א

.'ומסתבר שלפנינו כתיבה מיסטית של שם ה, מופיעות ארבע אותיות בלתי מובנות', הקבה'מעל , בין השיטין* 
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32 (ד)ז : ו רות רבה

אוקספורד

'ו'כלגאלךיחפץלאאםלכלי"יטובטובגניזה

י"יחיאנכיוגאלתיךלגאלךיחפוץלאואםלכלי"יטוב'שנ'קמברידג

י"יחיאנכיוגאלתיךלגאלךיחפץלאואםלכלי"יטוב'שנקושטא' דפ

י"יחיאנכיוגאלתיךלגאלךיחפוץלאואםיגאלשמעוני' יל

א סבע"ר

'וגלגאלךיחפוץלאואםלכלי"יטובפטרבורג

וגאלתיךלגאלךיחפוץלאאםוהיהלכל'הטוב'שנאקרלין ב

'החיאנכי[תיך]וגאלליגאליחפוץלא□ואם יגאלקרלין א

אוקספורד

להודימכתגניזה

ליה<....>הבקרעדשכבי'קמברידג

להודמכתהבקרעדשכביקושטא' דפ

ליהודממתהבקרעדשכביפטרבורג

הדברהפירושכךמראשיתודבראחריתטובנאמרזהעל*קרלין א

אוקספורד

אתמהבההוא'לרמרו..אמאירלרביאמרוןגניזה

את(ב)מאן לךאמריןאיןדאתילעלמא'רליהאמרין'קמברידג

אתמהלךאמריןאיןדאתילעלמא'רליהאמרוןקושטא' דפ

אתמהלה'אמאיןדאתילעלמא'רליה'אמפטרבורג

אתלמאןליהואמריןאתוןדאתילעלמימאיר'לרליהאמרוקרלין ב

*טובראשיתוכשגםקרלין א

.(5' שו, 19' עמ)עקיבא דלעיל ' י דרשת ר"המשפט שבין כוכבית לכוכבית הוא עפ* 
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33 (ד)ז : ו רות רבה

אוקספורד

להוןאמרלהוןאמראתרבךאִולהוןאמראתאבוךלהוןאמרמהבעיגניזה

'אמתימרמהלרבךאולאבוךבעי'קמברידג

'אמ'תיממהרבךאואבוךבעיקושטא' דפ

להון'אמרבךאואבוךבעיפטרבורג

להוןאמרלרבךאולאבוךבעיקרלין ב

אוקספורד

אמריןבי.ִלהוןאמראנהכןובתראבילהוןר.אאנהקדמימןגניזה

ליהאמרי'רכךואחראבאלהוןאימראנא'קמברידג

ליהאמרי'רכןובתראבאקושטא' דפ

ליהן□אמררביכןובתראבאלהיןאימאאנאפטרבורג

'לרולבסוףקמאלאבאקרלין ב

אוקספורד

ספרֵתקמציליןתנןכןלא לךשמעין..ליגניזה

הספרתיקמציליןהיאמתניתאולאולהון'אמאינוןלךושמעין'קמברידג

הספרתיקמציליןהיאמתניתאולאולהוןאמראינוןלךושמעיקושטא' דפ

הספרתיקמפיליןהיאמתניתאולאלהון'אמאינוןלךישמעוןפטרבורג

הספרתיקמציליןתנינןהכיולאהיאמתניתאולאלהוןאמרהדאלךושמעיןקרלין ב

הספרתיקילין.מהיאמתניתאי הפניני"ר

אוקספורד

ימיםלאחרתורתובִישבילאביהבןשע...מציליןהתפיליןעםהתפיליןִתיקהספרעםגניזה

ימיםלאחרתורתובזכותאבויהבןאלישעאתמציליןהתפיליןעם'התפליותיקהספרעם'קמברידג

ימיםלאחרתורתובזכותאלישעמציליןהתפליןעםהתפליןותיקהספרעםקושטא' דפ

ימיםלאחרתורתובזכותאביהבן(א)אלישע ואתהתפיליןעםהתפיליןותיקהספרעםפטרבורג

תורתובזכותאבויהבןאלישעמציליןהתפיליןעם'תפיליותיקהספרעםקרלין ב
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34 (ד)ז : ו רות רבה

אוקספורד

בנותילהןאמרמרביצדקהלתבועבנותיובאותגניזה

בתלה'אמפרנסני'רלו'אמהקדושרבינואצלבתובאת'קמברידג

רבינואצלצדקהותובעותבנותיובאוקושטא' דפ

'רביאצלצדקהתובעיםובנותיובניובאופטרבורג

אוקספורד

האישאותולהןאמראנואביהבןשלאלישעבנותיולואמרואתםשלמיגניזה

לא'אמאבויהבןאלישעשלבתולו'אמאתמי'קמברידג

□אקושטא' דפ

'אמפטרבורג

אוקספורד

'ו'כחסדמושךלויהיאלגניזה

מידליתומיוחונןיהיואלחסדמושךלויהיאלבעמונכדולאלונין'קמברידג

ליתומיוחונןיהיואלחסדמושךלויהיאלקושטא' דפ

ומיו[ת]□ליחונןיהיואלחסדמושךיהיאלפטרבורג

אוקספורד

איסתכלבקנקןתסתכלאללואמרוגניזה

תורתוזכור'רלו'אמר'את רלשרוףובקששל אשעמודירד'קמברידג

רביאמריןקושטא' דפ

רליה'אמפטרבורג
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35 (ד)ז : ו רות רבה

אוקספורד

וגזרִרביבכִהמידבתורתואילאבן אביהבאלישעל...תאלבקנקןשהיהבמהגניזה

'רבכהמידמעשיותזכורואל'קמברידג

וגזררביבכהשעהבאותהלאוריתיהאסתכלבעובדוהיתסתכללאקושטא' דפ

וגזר'רבכהההואבשעה[ה](ב)לאוריתיאיסתכללעובדותסתכללאפטרבורג

אוקספורד

לשםתורתוהיתהשלואאביהבןאלישעומהוחומרקלדבריםוהלואשיתפרנסועליהןגניזה

בהלמתגניןמה'ואמ'קמברידג

לשוםתורתוהיתהשלאמה      מי'אמשיתפרנסועליהוןקושטא' דפ

לשםתורתושלאמה אם מי'אמשיתפרנסולהםפטרבורג

אוקספורד

וכמהה□כאחתעלשמיםלשםתורתושהיתהמיתורתובשבילסות□מתפרו[י]בנותשמיםגניזה

מידשכןכללאבהלמשבחיןכך'קמברידג

וכמהכמהאחתעלשמיםלשוםשתורתומיהעמידכךשמיםקושטא' דפ

וכמ'כמ'אחעלשמיםלשםשתורתומיהעמידכךשמיםפטרבורג

אוקספורד

גניזה

ופרנסות'רגזר'קמברידג

קושטא' דפ

פטרבורג

בתורהוגבורחכםאדםעלננעלתהעזרההיתהשלאאבויהבןאלישעעלעליואמרואוקספורד

כלהיוטברייאשלהמדרשבביתאוהגזיתבלשכתודורשמדברשהיהוכיוןכמותובישראל

בטבריאאםראשועלאותוונושקיןכלםבאיםכ"ואחלדבריוומאזניםרגליהםעלעומדיםהחברים

עיירותובשארמדינותבשארוחמרקלכך
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36 (ד)ח : ו רות רבה

לוונשבעועליוונזדרזולתוקפןיצרןשבאהןשלשהיוסיר"אאוקספורד

בשבועהואחדאחדכלעליוונזדרזולתוקפןיצרןשבאהןשלשהיוסי'ר'אמ'קמברידג

בשבועהואחדאחדכלעליוונזדרזולתקפןיצרןשבאהןשלשהייסא'ראמרקושטא' דפ

בשבועהואחדאחדכלעליוונזדרזלתקפןיצרןשבאהןשלשהיוסיר"אמכירי' יל

עלונשבעויצרןתקפן'גיוסיר"אא סבע"ר

בשבועהעליוונזדרזולתוק  פןיצרןשבאהןשלושהיוסי'ראמפטרבורג

הזאתהגדולההרעהאעשהאיךאמריוסףובעזודודיוסףהןאלואוקספורד

הזאתהגדולההרעהאעשהואיךדכתיביוסףובועזודודיוסףהןואלו'קמברידג

הזאתהגדולההרעהאעשהואיך'דכתייוסףובועזודודיוסףהןואלוקושטא' דפ

הזאתהגדולההרעהאעשהואיך'דכתייוסףובעזודודיוסףהןואלומכירי' יל

הזאתהגדולההרעהאעשהואיך'דכתייוסףודודובועזיוסףהןואלוינצחוםשלאיצרםא סבע"ר

הגדולההרעהאעשהך[י]וא'אמיוסףודוידובועזיוסףהןואלופטרבורג

כלוםקרייאשבקלאאמראידי'רבשםהונא'רלאלהיםוחטאתיאוקספורד

'קמברידג

וחטאתיחסדקריאכלוםאידי'רבשםחוניא'רקושטא' דפ

חסרקרייאכלוםאידי'רבשםחוניא'רלאלהיםוחטאתימכירי' יל

א סבע"ר

*אומריכלוםארו'רבשםהונארבפטרבורג

.וחטאתי (אמר=' א=)א: ושמא יש לכתוב. אך ברור שיש להפרידן, ('חטאתי')צמודות לתיבה הסמוכה ' או'אותיות , בכתב היד* 

ם"לאליוחטאתיאלאכאן'כתיאיןי"ליוחטאתיאוקספורד

'קמברידג

ולאלאלהיםעושהאניחטאתיאםלאלהיםוחטאתיאלאכאן'כתואיןי"ליוחטאתילאלהיםקושטא' דפ

ולאלאלהיםעושהאניחטאתיאםלאלהיםאלאכאן'כתיאיןי"ליוחטאתימכירי' יל

ם"לאליאלאכאן'כתיאיןי"ליוחטאתיא סבע"ר

לאלהיםלאלהיםוחטאתיאלאכאן'כתאיןליויחטאתיפטרבורג
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37 (ד)ח : ו רות רבה

כיי"יחי(י"י)ויאמר אמרדודהזאתהגדולההרעהעושהאניאיןאוקספורד

כיי"יחידודויאמר('ר)' דכתמניןדוד'קמברידג

כיי"יחידודויאמר'שנאמניןדודהזאתהגדולההרעהעושהאלהיםקושטא' דפ

כיי"יחידודויאמר'שנמניןדודהזאתהגדולההרעהעושהאלהיםמכירי' יל

כיי"יחי'דכתידודא סבע"ר

כייויחידויד'ויאמדוידהגדולההרעהעושהאניפטרבורג

'רנשבעלמייגופנוי"יאםאוקספורד

'רנחמןברשמואל'וראליעזר'רנשבעלמייגפנוי"י'קמברידג

'רנחמןברשמואל'וראלעזר'רנשבעלמייגפנוי"יאםקושטא' דפ

'רנחמןברשמואל'וראלעזר'רנשבעלמייגפנוי"יאםמכירי' יל

יגפנוי"יאםא סבע"ר

אלעזר'רנשבעלמייבואיומואויגפנויויאםפטרבורג

נשבעצרויהבןלאבישיאמרנחמןברשמואל'ורנשבעליצרואומראלעזראוקספורד

'אמנשבעלאבישי'אמנחמןברשמואל'ורנשבעליצרו'אמאליעזר'קמברידג

'אמנשבעצרויהבןלאבישיאמרנחמןברשמואל'ורנשבעליצרו'אמאלעזרקושטא' דפ

'אמנשבעצריהבןלאבישי'אמנחמןברשמואל'ורנשבעליצרו'אומאלעזרמכירי' יל

צרויהבןלאבישינשבעיוחנןר"אא סבע"ר

צרויהבןלאבשי'אומנחמןברשמואל'רנשבעליצרו'אומפטרבורג

בעזבדמודמיךאתמערבאניביתפגעאםי"יחיאוקספורד

'שנמניןבועזבדמודמךמערבשאניבותגעאםי"יחילו'קמברידג

'שנאמניןבעזדמועםדמךמערבבשאנכיבותגעאםי"יחילוקושטא' דפ

'שנמניןבעזדמועםדמךמערבבאניבותגעאםי"יחילומכירי' יל

'דכתיבועזא סבע"ר

'אמבועזדמועםדמךמערבאניבותגעשאםיויחיפטרבורג
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הלילהאותוכליודןר"אהבקרעדשכביי"יחיאוקספורד

הלילהאותוכל'אמיהודה'רחוניא'וריהודה'רהבקרעדשכבי'קמברידג

הלילהאותוכלאומריהודה'רחוניא'וריהודה'רהבקרעדשכביי"יחיקושטא' דפ

הלילהאותוכל'אומיהודה'רחוניא'וריהודה'רהבקרעדשכביי"יחימכירי' יל

י"יחיא סבע"ר

הבקרעדשכבייויחיפטרבורג

והיאאשהומבקשפנויאתואומרמקטרגויצרוהיהאוקספורד

והיאאשהמבקשאתהפנויהוהיאפנויאת'ואומקטרגויצרו'קמברידג

והיאאשהומבקשפנויאת'ואוממקטרגויצרוהיהקושטא' דפ

והיאאשהומבקשפנויאתואומרמקטרגויצרוהיהמכירי' יל

והיאאשהומבקשפנויאתהפנויהוהיאפנויאתה'ואומהלילהכלמקטרגושיצרומלמדא סבע"ר

פטרבורג

י"יחיואמר לוליצרוונשבעלאשהלךותהיובעלהעמודאישומבקשתפנויהאוקספורד

י"יחי'ואמליצרוונשבעלאשהלךותהיהובועלהעמודאישמבקשת'קמברידג

י"יחיואמרליצרוונשבעלאשהלךותהיהובועלהעמודאישומבקשתפנויהקושטא' דפ

י"יחי'ואמליצרונשבעלאשהלךותהיהובעלהעמודאישומבקשתפנויהמכירי' יל

*יצרו עלונשבעלאשהלךותהיאותהובעולעמודאישומבקשתפנויהא סבע"ר

פטרבורג

.3' שו, 7' עמ, (א)סימן ב , השווה לעיל* 

'רהבקרעדשכביאמרולאשהבהאגעאםאוקספורד

'ר'אמהבקרעדשכבי'אמולאשהבהנוגעשאיני(אם)'קמברידג

'וריגאלטוביגאלךאםהבקרעדשכביאמרולאשהבהנוגעשאיניקושטא' דפ

ר"א'וגוהבקרעדשכבי'אמולאשהבהנוגעשאינימכירי' יל

רב'אמבהיגעשלאא סבע"ר

ר"אפטרבורג
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כחמאמץדעתואישבעזחכםבעוזחכםגבראמר'חוניאוקספורד

כחמאמץכחואישבועזחכםגבר'כתחוניא'קמברידג

כחמאמץדעתואישבעזחכםגברבעוזחכםגבר'כתי'אמחוניאקושטא' דפ

כחמאמץדעתואישבעוזחכםגבר'כתיחוניאמכירי' יל

אלוכחמאמץדעתואישבעוזחכםגברהונאא סבע"ר

כוחמאמץדעתואישבועזזהחכםגברבועזחכםגברחוניאפטרבורג

בשבועהיצרועלשנזדרזאוקספורד

בשבועהיצרועלשנזדרז'קמברידג

'ופרשתאסליקאבשבועהיצרועלשנזדרזקושטא' דפ

בשבועהיצרועלשנזדרזמכירי' יל

יצרןעלשנזדרזוא סבע"ר

בשבועהיצרועלשנדזרזפטרבורג
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