
1 א: ז רות רבה

ברכיאר"אבטרםותקםמרגלותיוששוכבת   מלמדהבקרעדמרגלותיוותשכב'זפרשתאאוקספורד

ברכיה□רביאִמִר'ו'כותקםהבקרעדמרגלותִיִוותשכב⃰⃰ˉ  וגניזה

ברכיה'ר'אמר>>בק<<(קב)העדמרגלותיוותשכבפטרבורג

ותקםברכיה'ר'אמהבקרעדמרגלותיוותשכב'זפרשתא'קמברידג

ברכיה'ר'אמהבקרעדמרגלותיוותשכבסליק פרשתא וקושטא' דפ

הבקרעדמרגלותיוותשכבשמעוני' יל

הבקרעדמרגלותיוותשכבששון

.'אלא המשך של פרשה ו, אין כאן התחלה של פרשה חדשה, שבנוסח הגניזה, מתברר אפוא. 1' שו, 29' עמ, ו"השווה לעיל פ, אות זו מסמנת את החלוקה הפנימית של הפרשה* 

שוכבת'וכמניןשעות'ושעשתמלמד'כתיבטרוםאוקספורד

כתיבבטרוםגניזה

שכבהשעות(ת□)>>ש<<ששמלמד'כתבטרוםפטרבורג

שוכבתשעות[ש]שש(ששהת)מלמד'כתבטרוםרעהואתאישיכירבטרם'קמברידג

ו"הוכמניןשעותשששנשתההמלמד'כתיבטרוםאישיכירבטרםקושטא' דפ

שוכבתשעותשששעשתמלמדשמעוני' יל

שעותשששעשתמלמדששון

יודעאלויאמרנגע בהולאמרגלותיואוקספורד

יודעאלויאמרגניזה

יודעאל'ויאממרגלותיופטרבורג

לאישיודעאלויאמרמרגלותיו'קמברידג

יודעאלויאמרקושטא' דפ

יודעאלויאמרהכתובמזרזיכירבטרםותקםמרגלותיושמעוני' יל

'כתבטרוםרעהואתאישיכירבטרםותקםמרגלותיוששון

יודעאלויאמרא סבע"ר
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2 א: ז רות רבה

הונאר"אביתולבןאמרמאיר□'אמרלמיהאשהבאהכיאוקספורד

ורבי□חונרביאמרביתולביןמאיררביאמרלמי'ו'כגניזה

הונארב'אמביתולבןאממאיר'ר'אמלמיהגורןהאשהבאהכיפטרבורג

'ורחונה'ר'אמביתולבן'אמלמיהגרןהאשהבאהכי'קמברידג

'ורחוניאר"אביתולבןמאירר"אאמרלמיהגרןהאשהבאהכיקושטא' דפ

ביתולבןאמרשמעוני' יל

'ורהונארב'אמ'אמלמיא סבע"ר

אותהכלאוקספורד

אותוכלפניועלשטוחהיהבועזאבאברִחִיהרביבשוםירמיהגניזה

אותוכליצחק'ר'י'בשמואל'רבשםפטרבורג

אותהכלשמואל'רבשםירמיה'קמברידג

אותוכליצחקבר רבשמואל'רבשםירמיהקושטא' דפ

אותוכליודעאלשמעוני' יל

אותוכליצחקברשמואל'רבשםירמיהא סבע"ר

נגעתישלאלפניךוידועגלויהעולמיםרבוןואמרפניועלשטוחבעזהיההלילהאוקספורד

לפניואמִרהלילהגניזה

נגעתישלאלפניךוידועגלויהעולמיםכלרבון'ואומפניועלשחוטבועזהיההלילהפטרבורג

נגעתישלאוידועגלויהעולמיםרבון'ואומפניועלשטוחבועזהיההלילה'קמברידג

נגעתישלאלפניךוידועגלויהעולמיםרבוןואומרפניועלשטוחבעזהיההלילהקושטא' דפ

נגעתישלאלפניךוידועגלויע"רבשואומרפניועלשטוחבועזהיההלילהשמעוני' יל

נגעתישלאלפניךוידועגלויהעולמיםרבון'ואומפניועלשטוחבועזהיההלילהא סבע"ר
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3 א: ז רות רבה

האשהבאהכייודעאלאבותיואלהיאלהיי"ימלפניךרצוןיהיבהאוקספורד

האשהבאהכייודעאלמלפניךרצוןיהיכןבהפטרבורג

האשהבאתכילאישיודעאלמלפניךרצוןיהיכןבה'קמברידג

האשהבאהכייודעאלמלפניךרצוןיהיכןבהקושטא' דפ

יודעאלבהשמעוני' יל

האשהבאהכייודעשלאמלפניךרצוןיהיבהא סבע"ר

שמיםשםבייתחללשלאהגרןאוקספורד

שמיםשםבייתחללשלאהנהפטרבורג

שמיםשםבייתחללשלאהגורן'קמברידג

שמיםשםבהיתחללואלהגרןקושטא' דפ

ביאות אמת

בפרהסיאשמיםשםיתחללשלאשמעוני' יל

בפרהסיאשמיםשםיתחללשלאהגורןאלא סבע"ר

השם(!)החוטא הצעיריוסףידיעלשפראמריהנותןבעזרתהספרזהתם'ישלכל'   ושפטרבורג

בהיכלוולבקריויבנועםלחגותיזכהו

01/01/2019



4 ב: ז רות רבה

זכרבלשוןעמהמדברשהיהמלמדכתבהביאהמטפחתהביויאמראוקספורד

זכר'בלשועמהמדברשהיהמלמד'כתהבאהמטפחת(המטח)הביויאמר'קמברידג

זכרבלשוןעמהמדברשהיהמלמד'כתיהבהעליךאשרהמטפחתהביויאמרקושטא' דפ

'וגועליךאשרהמטפחתהביויאמרמכירי' יל

זכרלשוןעמהשמדברמלמדהמטפחתהביויאמרשמעוני' יל

כדיזכרבלשוןעמהמדברשהיהמלמד'כתהביאהמטפחתהביויאמרששון

זכרבלשוןבהמדברשהיהמלמדהביויאמרא סבע"ר

כזברמתניהשחגרהמלמדבהותאחזבהואחזיבריהבוירגיששלאאוקספורד

כזכרמתניהשחגרהמלמדבהותאחזבהואחזיבריהכלבוירגיששלא'קמברידג

כזכרמתניהשחגרהמלמדבהואחזיבריהבוירגיששלאקושטא' דפ

מכירי' יל

כזכראחזהשהיאמלמדבהותאחזבהואחזיהבחוריםמןאחדבהירגישושלאשמעוני' יל

כזכרמותניהאחיזה□שמלמדבהותאחזבהואחזיהבחוריםמןאחדבהיתגוייןשלאששון

כזכרמתניהשחגרהמלמדבהותאחזבריהשוםירגיששלאא סבע"ר
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דרכהוכיסימוןר"אעליהוישתשעוריםששוימדאוקספורד

וכי ישבציפוריןקפראברדרשוישתשעוריםששוימד'קמברידג

וכי ישבצפריקפראברדרשסימוןר"אעליהוישתשעוריםששוימדקושטא' דפ

וכי ישבצפריןקפראברדרשסימוןר"אמעליהוישתשעוריםששוימדמכירי' יל

וכיבצפוריקפראברדרשסימון'ר' אמ'וגשעוריםששוימד'כתש מסנות"ר

שלדרכהוכיבצפריקפראברדרשסימוןר"אעליהוישםשעוריםששוימדא סבע"ר

שעוריםששוימדקרלין

סאיםבששאשהלישאמלךשלדרכואוסאיןבששלהנשאאוקספורד

או יששעורים[בשש](בלא)אשהלישאמלךשלדרכו'קמברידג

אושעוריםבששאשהלולישאמלךשלדרכוקושטא' דפ

איןשעוריםבששאשהלולישאמלךשלדרכומכירי' יל

וכיסאיןבששאשהלישאשלמלךדרכוש מסנות"ר

שעוריםבששלהנשאאשהא סבע"ר

ששהבזכותסימון'בריודןר"אאוקספורד

[ם](ן)שעורי>>שש<<וימדבזכותסימון'בריהודה'ר'אמסאיןבששלינשאאשהשלדרכה'קמברידג

שעוריםששוימדבזכותסימוןבריהודהר"אסאיןבששלהנשאאשהשלדרכהקושטא' דפ

שעוריםששוימדבזכותסימון'בריהודהר"אמסאיןבששלהנשאאשהשלדרכהמכירי' יל

שעוריםששבזכותיהודה'ר'אמשעוריםבששלהנשאשלאשהדרכהש מסנות"ר

'שעוריששבזכותסימוןבריהודהר"אא סבע"ר

'שעוריששבזכותשמעוןר"אקרלין

ששהאחדובכלששהיצאואוקספורד

מדותששבהןישואחדאחדוכלצדיקיםששהממנהעמדו'קמברידג

מדותששבהןואחדאחדוכלצדיקיםששהממנהועמדוזכהעליהוישתקושטא' דפ

מדותששבהןואחדאחדוכלצדיקיםששהממנהועמדוזכהעליהוישתמכירי' יל

מדותששבוישואחדאחדשכלצדיקיםששהוממנהממנועמדיש מסנות"ר

מדותששבושיש'וא'אכל'צדיקיששהמהםעמדוא סבע"ר

מידותששתעלבאואחדאחדשכלצדיקיששממנהעמדוקרלין
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המשיחומלךועזריאמישאלחנניאדניאליאשיהחזקיהדודבששהונתברךאוקספורד

'קמברידג

המשיחומלךדניאלועזריהמישאלחנניהיאשיהוחזקיהודודקושטא' דפ

המשיחומלךדניאלועזריהמישאלחנניהיאשיהוחזקיהדודואלו   הןמכירי' יל

ועזריהמישאלחנניהיאשיהחזקיהדודואלו   הםטובותש מסנות"ר

ועזריהמישאלחנניהיאשיהווחזקיהודודואלו   הןטובותא סבע"ר

*>>וברכות<<קרלין

.תיבה זו נכתבה על הגיליון במה שנראה ככתב ראי* 

נגןיודעדודאוקספורד

מלחמהואישחילוגבורנגןיודעדוד'קמברידג

עמוי"ויתארואישדברונבוןמלחמהואישחילוגבורבכינורנגןיודע□שנאדודקושטא' דפ

עמוי"ויתארואישדברונבוןמלחמהואישחילוגבורבכנורנגןיודע'שנאדודמכירי' יל

'וגוגבורנגןיודע'דכתדודש מסנות"ר

'וכונגןיודע'דכתידודא סבע"ר

עמו'והתואראישדברנבוןמלחמהאישחילגבורנגןיודעבו' שנאדודקרלין

חזקיהאוקספורד

המשרהלמרבה'דכתחזקיהו'קמברידג

המשרהלמרבה'שנאמחזקיהקושטא' דפ

'שנאחזקיהמכירי' יל

המשרהלמרבה'דכתחזקיהוש מסנות"ר

המשרהלמרבהחזקיה*בהלכהעמו'והבמשנהחילגבורבמקראנגןיודע*קרלין

..9-8' עמ, עיין שם, ג:ד, הדרשות בין כוכבית לכוכבית לקוחות מלעיל* 
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7 (ב)ג : ז רות רבה

יועץפלאאוקספורד

'וגוקץאין'ולשלו'קמברידג

שלוםשראביעדגבוראליועץפלאשמוויקרא'וגוכסאעלקץאיןולשלוםקושטא' דפ

שלוםשראביעדגבוראליועץפלאשמוויקראמכירי' יל

'וגופלאשמוויקרא'וכתו'וגוש מסנות"ר

קרלין

אוקספורד

'קמברידג

*נוןחסר'כתיהמשרהלמרבהדאמריואיכא*קושטא' דפ

'כתיהמשרהלמרבהדאמרי  ואיכאמכירי' יל

*אות אמת

ש מסנות"ר

קרלין

. ואילך4' שו, השווה לנוסח שהעמיד להלן, באות אמת לא גרס את שבע התיבות בין כוכבית לכוכבית שבדפוס קושטא* 

בהםאיןאשרילדיםנחשבולאחדועזריאמישאלחנניאיתירארוחדידניאלוכמהויאשיהואוקספורד

'וכועליוונחההמשיחמלך'וכומוםכל

ברכותבששמתברךלעניפרוטההנותןכליצחקר"דאברכותבששנתברךשעוריםששוימר

לחמךלרעבפרוסהלא'שנא

ועזריאמישאלחנניאיא  שיהוחזקיהדודמרותמששואחדאחדוכלצדיקיםששהממנוועמדו

'וכחילוגבורנגןיודעדודהמשיחומלךדניאל

'כתוליתכתבם  רבה"להמשרהלמרבהשלוםשראביעדאלגבוריועץפלאחזקיהאוקספורד

כותיהליתלמרבה'וגוהמשרהלמרבהדכתיבחזקיהאות אמת

'קמברידג

קושטא' דפ
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לעשותה"הבשבקשלמהשבתורהד"לממכלגדולשלוד"ולמתיבהבאמצעסתומהמםבקריאהאוקספורד

ה"הקבלעשותשבקשלמהשבמקראלמדיןמכלגדולהשלוד"ולמקריאבאמצע'סתום"מיאות אמת

'קמברידג

קושטא' דפ

גדולשלוד"למנסתםשירהאמרשלאוכיוןמגוגגוגוחיילותיווסנחריבמשיחחזקיהואוקספורד

גדולשלוד"ולמם"המינסתםשירהאמרשלאוכיוןומגוגגוג'וחיילותיוסנחריב'משיחזקיהואות אמת

'קמברידג

קושטא' דפ

שכךמימיוחטאשלאכמותויהודהמלכיבכלעמדשלאוביראהבחכמהגדולשהיהלמהאוקספורד

שכךמימיוחטאשלאכמוהויהודהמלכיבכלעמדשלאוביראהבחכמהגדולשהיהלמהאות אמת

'קמברידג

קושטא' דפ

ודכותההכתוברבהולפיכךלפניךהתהלכתיאשראתנאזכרי"יאנאכתבאוקספורד

ודכותיה'סתומם"המילפיכך'וגולפניךהתהלכתיאשראתנאזכורכתיבאות אמת

וייצרת"ת' יל

'קמברידג

קושטא' דפ

גדולאדםאלףהימיםדבריראשאינוששתאדםאוקספורד

מכלרבשל אדםאלףה"דספרראשאנוששתאדםאות אמת

באדםרבתיף"אלאנוששתאדםהאדםאתאלקיםי"ית"ת' יל

מכלגדולשלאדםאלףש מסנות"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

01/01/2019



9 (ב)ג : ז רות רבה

הכלאתלבראתה"הבהתחילשאדםכמותואיןשבמקראאוקספורד

הכלאתלבראהואברוךהקדושהתחילבושאדםשבמקראאלפיןאות אמת

הכלאתלבראותה"הבהתחילהראשוןשבאדםלמהת"ת' יל

הכלאתלבראה"הבהתחילבוהראשוןשאדםלפישבמקראאלפיןש מסנות"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

נשמהבונפחהששיוביוםגולםוהניחואותובראכיצדהכלאתגמרובואוקספורד

ונשמהרוחבונפחהששיוביוםגולםוהניחואותובראכיצדהכלאתגמרובואות אמת

נשמהבונפחהשישיוביוםגולםוהניחואותובראכיצדהכלאתגמרובות"ת' יל

ונשמהרוחבונפחששיוביוםגלםוהניחואותובראהכלאתגמרובוש מסנות"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

אתעמובראאדםהבריותיאמרושלאראשוןמיוםנשמהבונפחלאולמהאוקספורד

אתעמובראאדםהבריותיאמרושלאכדיראשוןביוםבונפחלאולמהאות אמת

אתעמובראאדםהבריותיאמרושלאראשוןביוםנשמהבונפחלאולמהת"ת' יל

'קמברידג

קושטא' דפ

מהבהבראםוהארץהשמיםתולדותאלהשכן כתבבבריאהעמושהתחילומניןהעולםאוקספורד

מה'וגובהבראםשנאמרהתחילשבוומניןהעולםאות אמת

מהבהבראםוהארץהשמיםתולדותאלה'שנאמהעולםאתלבראותהתחילשבוומניןהעולםת"ת' יל

'קמברידג

קושטא' דפ

01/01/2019



10 (ב)ג : ז רות רבה

אחריוכתיבמההארץמןיעלהואידהשדהשיחוכלאחריוכתיבאוקספורד

בתריהכתיבמהוגויעלהואדוכתיב'וגוהשדהשיחוכלבתריהכתיבאות אמת

בתריה'כתימה'וגוהארץמןיעלהואד'וגוהשדהשיחוכלבתריה'כתית"ת' יל

'קמברידג

קושטא' דפ

ואחרהאדמהמןאדםאלהיםי"יוייצראוקספורד

ואחר'וגוגןאלקים'הויטעכךואחר'וגוהאדםאתאלקים'הוייצראות אמת

ואחר'וגוי"יויטעכךואחרהאדםאתאלקיםי"יוייצרת"ת' יל

'קמברידג

קושטא' דפ

לבריאהראשוןשאדםללמדךהעניןכלאוקספורד

לבריותראשוןשאדםמלמד'וגוהאדמהמןאלקים'הוייצראומרהואהזההעניןכלאות אמת

לבריותראשוןשאדםמלמדוייצראומרהואהעניןכלת"ת' יל

'קמברידג

קושטא' דפ

אתהתחילשבווקדםהכלאתגמרשבואחורצרתניוקדםאחוראומרהואוכןאוקספורד

התחילשבווקדםהכלאתגמרשבואחורצרתניוקדםאחורא"וכהאות אמת

אתהתחילשבו'וגוצרתניוקדםאחוראומרהואוכןת"ת' יל

התחילשבווקדםהכלגמרשבואחורצרתניוקדםאחור'אומהואוכןש מסנות"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

01/01/2019



11 (ב)ג : ז רות רבה

גדולהשלואלףגדולועשאובראשנתנוהעולםאתליחסשבאוכיוןהכלאוקספורד

גדולשבשמוהאלףולפיכךגדולבראשועשאובראשנתנוהעולםאתלייחסשבאוכיוןהכלאות אמת

גדולף"אלועשאובראשנתנוהעולםאתליחסשבאוכיוןהכלת"ת' יל

גדולשלואלףועשהנתנוהעולםאתלייחסשבאוכיוןהכלש מסנות"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

גדולהיההבאלעולםחלקלואיןתרחתאמרואםהבןמןגדולהאבולעולםאוקספורד

טובהיהתרחתאמרואםהבןמןגדולהאבולעולםאות אמת

טובהיהחלקלושאיןתרחתאמרואםהבןמןגדולהאבולעולםש מסנות"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

לושישלאברהםה"הבובישראברהםהיהלאתרחשאלולימאברהםאוקספורד

לאביושישלאברהםהואברוךהקדושובישראברהםהיהלאתרחשאילוליאיןמאברהםאות אמת

לושישלאברהםה"הבבשרוכבראברהםהיהלאתרחשאלוליאיןמאברהםש מסנות"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

בשלוםאבותיךאלתבאואתה'שנאהבאלעולםחלקאוקספורד

'וגו'בשלואבותיךאלתבאואתה'שנאמהבאלעולםחלקאות אמת

'וגובשלוםאבותיךאלתבואואתה'שנהבאלעולםחלקלאביוש מסנות"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

01/01/2019



12 (ב)ג : ז רות רבה

מיםפלגיעלשתולכעץוהיה'דכתייאשיהאוקספורד

יובלועלשתולכעץוהיה'דכתיאשיהו'קמברידג

שרשיוישלחיובלועלמיםעלשתולכעץוהיה'שניאשיהקושטא' דפ

'וגויובלועלמיםעלשתולכעץוהיהשנאמריאשיהומכירי' יל

'וגומיםעלשתולכעץוהיה'דכתיאשיהש מסנות"ר

אות אמת

קבל  דיוכלדניאלשתולכעץוהיהיאשיהקרלין

מוםכלבהםאיןאשרילדיםועזריאמישאלחנניאאוקספורד

'וגומוםכלבהםאיןאשרילדים'שנועזריהמישאלחנניה'קמברידג

'וגומראהוטובימוםכלבהםאיןאשרילדים'שנועזריהמישאלחנניהקושטא' דפ

'וגומראהוטובימוםכלבהםאיןאשרילדים'דכתיועזריהמישאלחנניהמכירי' יל

'וגמוםכלבהםאיןאשרילדים'דכתועזריהמישאלחנניהש מסנות"ר

אות אמת

מוםכלבהםאיןאשר'ילדיועזריהמישאלחנניאיתירארוחקרלין

דניאלכאחדמנאןשוהומעלתןהואילועזריאמישאלחנניאאלאהםשמנהוהלאאוקספורד

כאחדמנאןשוהומעלתןהואילועזריהמישאלחנניהאלאהם'חוהלאאות אמת

'דכתדניאל'קמברידג

'שנדניאלקושטא' דפ

'שנדניאלמכירי' יל

דניאלאבלש מסנות"ר

קרלין

'י    וכו"ירוחעליוונחההמשיחמלך'וכוביהיתירארוחדיאוקספורד

י"ירוחעליוונחה'דכתהמשיחמלךביהיתירארוחדיקבלכל'קמברידג

י"ירוחעליוונחה'שנהמשיחמלךביהיתירארוחדיקבלכלקושטא' דפ

י"ירוחעליוונחה'דכתיהמשיחמלך'וגוביהיתירארוחדיקבלכלמכירי' יל

י"ירוחעליוונחההמשיחומלךביה'כתיתירארוחש מסנות"ר

'הרוחהמשיחומלךאלייהוקרלין

01/01/2019



13 (ב)ג : ז רות רבה

אוקספורד

'קמברידג

'וגוחכמהרוחקושטא' דפ

'וגוובינהחכמהרוחמכירי' יל

הראשוניםבכללנמניםאינם'ולפיכש מסנות"ר

חכמהרוחקרלין

01/01/2019



14 (ג)ד : ז רות רבה

ויבאאמרואתהעירותבאאלאלמימרצריךהוהולאהעירויבאאוקספורד

העירותבאאלאלמימרקראצריךהוהולאהעירויבא'קמברידג

העירויבאותבאאמרתואתהעירותבאאלאלמימרצריךהיהולאהעירויבאקושטא' דפ

העירותבאאלאלמימרקריאצריךהיהלאהעירויבאשמעוני' יל

העירותבא□לוצריךהמקראהיהלאהעירויבאששון

מןאחדבהיפגעושלאאחריהמהלךשהיהמלמדאלאאוקספורד

אחדבהיפגעושלאעמההולךשהיהמלמדאלא'קמברידג

מןאחדבהיפגעושלאעמהמהלךשהיהמלמדאלאקושטא' דפ

עירשללפתחהשהגיעהעדאחריההולךשהיהמלמדאלאשמעוני' יל

עירשללפתחהשהגיעהעדאחריהמהלךשהיהמלמדששון

הבחוריםאוקספורד

מהבחורים'קמברידג

הבחוריםקושטא' דפ

01/01/2019



15 ד: ז רות רבה

אלאמכירתההיהלאוכיבתיאתמיותאמרחמותהאלותבאאוקספורד

אלאמכירה*היתה*לא*וכיבתיאתמיותאמרחמותהאלותבא'קמברידג

אלאמכירההיתהלאוכיבתיאתמיותאמרחמותהאלותבאקושטא' דפ

כיוןאלאמכירההיתהלאוכיבתיאתמיחמותהלה'ותאמששון

כיוןאלאמכירההיהוהלא'כובתיאתמי'ותאמחמותהאלותבאא סבע"ר

.הוכפלו בראש עמוד ב,  עמוד א של כתב היד129תיבות אלו המופיעות בסוף דף * 

להאמרהאוקספורד

אתמהלהאמרה'קמברידג

אתמהלהאמרהקושטא' דפ

'וגו(בר)בתי אתמילהאמרהנעימיםומעשיהנצימהשהיתהחמותהאותהשראהששון

אןרוחותלהאמרהנעימיםומעשיהנעימהשהיאשראתהא סבע"ר

להאמרהאתאישאשתאואתפנויהאוקספורד

להאמרהאישאשתאופנויה'קמברידג

להאמרהאישאשתאופנויהקושטא' דפ

*לעיל'כדכתיאשהאורוחהשיערלהןא סבע"ר

.קמג' עמ, ויכלדר' כהערתו של ב, ו"נראים הדברים שדרשה זו נשתרבבה לכאן מפ. 9' עמ, (א)ג :ו* 

האישלהעשהאשרכלאתלהותגדפנויהאוקספורד

האישלהעשהאשרכללהותגדפנויה'קמברידג

האישלהעשהאשרכלאתלהותגדפנויהקושטא' דפ

01/01/2019



16 ה: ז רות רבה

ר"אלינתןהאלההשעוריםששותאמראוקספורד

'ר' אמלינתןהאלההשעוריםששותאמר'קמברידג

'ר' אמלינתןהאלההשעוריםששותאמרקושטא' דפ

לינתן'האלהשעוריםשש□ותששון

ריקם תבואיאל א סבע"ר

חמותךאלריקםתבואיאל אליאמרכילקח טוב

ריקניםיצאולאהיםבביזתריקניןיצאוישראלשנכנסומקוםבכלאלסכנדריאוקספורד

ריקניןיצאולאישראלשנכנסו(שיצ)מקום בכלאלכסנדרי'קמברידג

קנין□ריצאולאבמצריםבבזהריקניןיצאולאישראלשנכנסומקוםבכלאלכסנדריקושטא' דפ

לונדון
הים ביזת מצרים ביזתריקנים יצאולא  שנכנסו מקום כל א סבע"ר

ריקניםיצאולאועוגסיחוןבביזתאוקספורד

'קמברידג
................<...ריקניןיצאולאועוגסיחוןבבזתקושטא' דפ

העריםושללהבהמהוכל'שנריקניםיצאולאועוגסיחוןבבזתריקםתלכוןלאתלכולונדון

עוג ביזת א סבע"ר

ריקניםיצאולאמלךואחדשלשיםבביזתאוקספורד

ריקניןיצאולאמלכיםואחדשלשיםבביזת'קמברידג

ריקניןיצאולאמלכיםואחדשלשיםבבזת...>.....קושטא' דפ

ם[כ](ה)אהליל[א]רבים שובובנכסים'שנריקניןיצאולאמלכיםא"לבבזתלנובזונולונדון

' כומלכים א "לביזת א סבע"ר

01/01/2019



17 ה: ז רות רבה

אוקספורד

בביזתריקניןיצאולאסוףיםבביזתריקניןיצאולאמצריםבביזת'קמברידג

קושטא' דפ
מאדרבובמקנהלונדון

אוקספורד
לאמצריםבביזתריקניןיצאולאמלכיםואחדשלשיםבביזת)ריקניןיצאולאועוגסיחון'קמברידג

קושטא' דפ
לונדון

ריקםתלכולאתלכוןכיוהיהבמצריםריקם'נאמאוקספורד

ריקםתלכולא'שנבמצריםריקםנאמר(סוף   ל יםבביזתריקניןיצאו'קמברידג

ריקםתלכולאתלכוןכיוהיה'שנבמצריםריקםנאמרקושטא' דפ

לונדון

בעוליריקםנאמרריקםתשלחנולאמעמךחפשיתשלחנווכיעבריבעבדריקםנאמראוקספורד

בעולי'ונאמ'קמברידג

בעוליונאמרקושטא' דפ

בעוליֶריקםונאמרריקםתשלחנולאמך>>ע<<מחפשיתשלחנווכי'שנעבריבעבדריקםואמרלונדון

01/01/2019



18 ה: ז רות רבה

אליאמרכיאיליןבצדיקייאריקםונאמרריקםפנייראולארגליםאוקספורד

אליאמרכי'שנבצדיקיםריקםונאמרריקםפנייראוולא'שנריקםרגלים'קמברידג

אליאמרכי'שנבצדיקיםריקםנאמרריקםפנייראוולארגליםקושטא' דפ

ריקםכאן'ונאמריקםפנייראוולא'שנרגליםלונדון

שמעוני' יל

'א'א'בששון

ריקםכאןנאמרלקח טוב

ריקםכאןנאמראות אמת

עבריבעבד'שנאכריקםולאמצריםביוצאי'שנאמכריקםולאחמותךאלריקםתבואיאלאוקספורד

במצרים'שנאמכריקםלאחמותךאלריקםתבאולא'קמברידג

במצרים'שנאמריקםלאחמותךאלריקםתבאיאלקושטא' דפ

עבריבעבד'שנאמכריקםולאמצריםביוצאי'שנכרקםלאלונדון

מצריםשלכריקםלאחמותךאלריקםתבואיאלשמעוני' יל

מצריםשלכרקםלאחמותךאלרקם'ת'אששון

ונאמרלקח טוב

'ונאמאות אמת

כריקםולארגליםבעולישנאכריקםולאאוקספורד

בצדיקים'שנאכריקםולא'קמברידג

רגליםבעולי'שנאמריקםולאבצדיקיםשנאמרריקםולאקושטא' דפ

לונדון

כריקםולארגליםעולישלכריקםולאשמעוני' יל

כרקםולארגליםעולישלכרקםולאששון

ריקםפנייראוולאריקםלהלןלקח טוב

ריקםפנייראוולאריקםלהלןאות אמת

01/01/2019



19 ה: ז רות רבה

אלאבצדיקייא'שנאאוקספורד

אלא'קמברידג

אלאקושטא' דפ

אלאלונדון

אלאעבריעבדשרשמעוני' יל

אלאעבריעבדשלששון

מועטדברכאןאףמועטדברלהלןמהלקח טוב

כסףמעהוהחגיגהכסףשתיהראיהדתנינןכההיאאוקספורד

כסףמעהוהחגיגהכסףשתיהראיהתמןדתנינןהאכי'קמברידג

כסףמעהוהחגיגהכסףשתיהראיהתמןדתנינןהאכיקושטא' דפ

כסףשתיהראייתכדתנןלונדון

כסף'בוהחגיגהכסףמעההראיהתמןדתנינןהדאשמעוני' יל

כסףמעההראייהדתניאכהדאששון

כסףמעהוחגיגהכסףשתיהראיהכדתנןלקח טוב

01/01/2019



20 ו: ז רות רבה

בתישביותאמראוקספורד

בתישביותאמר'קמברידג

בתישביותאמרקושטא' דפ

היוםהדברכלהאםכיהאישישקוטלאכיתדעוןאשרעדבתישביותאמרלונדון

בתישביותאמרשמעוני' יל

הצדיקיםירמיה'ראוקספורד

הצדיקיםשמואל'רבשםירמיה'ורחונא'ר'קמברידג

הצדיקיםיצחקרבברשמואל'רבשםחונא'רקושטא' דפ

נאמניםשהיולמדאתהמכאןלונדון

שמואלר"בשירמיה'ורהונא'רשמעוני' יל

האישישקוטלאכילאושלהןולאוהןשלהןהןאוקספורד

כלהאםעדהאישישקוטלאכי'שנלאושלהןולאוהןשלהןהן'קמברידג

כלהאםכיהאישישקוטלאכי'שנלאושלהןולאוהןשלהןהןקושטא' דפ

לאושלהםולאהןשלהןהןלונדון

לאושלהןולאוהןצדיקיםשלהןשמעוני' יל

אוקספורד

היוםהדבר'קמברידג

היוםהדברקושטא' דפ
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21 ז: ז רות רבה

הוהתרעאלאחורי'וכושםוישבהשערעלהובעזאוקספורד

הוהתדעאלאחורימהבועזדבראשרעוברהגואלוהנההשערעלהובועז'קמברידג

הוהתרעאלאחורימהבעזדבראשרעוברהגואלוהנהשםוישבהשערעלהובעזקושטא' דפ

הוהתרעותאאחריוהגואלהשערעלהובועזלונדון

הוהתרעאאחריעוברהגואלוהנההשערעלהובועזשמעוני' יל

הוהתרעאאחרומהעוברהגואלוהנהעלהובעזא סבע"ר

והביאוהמקראהסיטוהעולםבסוףהיה'אפישמואל'ראמרקאיאוקספורד

והביאוה"הבהסיטוהעולםבסוףהיה'אפינחמןברשמואל'ר'אמקאים'קמברידג

והביאוהואברוךהקדושהסיטוהעולםבסוףהיהאפלונחמןברשמואל'ראמרקאיםקושטא' דפ

והביאוה"הבהשיטוהעולםבסוף'אפיאלאקאיםלונדון

קאישמעוני' יל

קאיםא סבע"ר

דרשולךברכייא'ראמריישובובתוךומצטעריושבהצדיקאותויהאשלאאוקספורד

דרשוכךברכיה'ר'אמישובובתוךומצטעריושבהצדיקאותויהאשלאכדילשם'קמברידג

דרשוכךברכיה'ר'אמיישובומתוךומצטעריושבצדיקאותויהאשלאכדילשםקושטא' דפ

אמרומכאןמצטערצדיקאותויהאשלאכדילונדון

דרשוכךברכיהר"אשמעוני' יל

דרשוכךירמיהר"אא סבע"ר

ורותשלואתעשהבעזאומראליעזר'ריהושע'וראליעזר'רעולםגדולישניאוקספורד

ורותשלובועזאומראליעזר'ריהושע'וראליעזר'רעולםגדולישני'קמברידג

ורותשלואתעשהבעזאומראליעזר'ריהושע'וראליעזר'רעולםגדולישניקושטא' דפ

ורותשלועשהבועזחכמיםלונדון

רותאומראליעזר'ריהושע'וראליעזר'רעולםעמ דישנישמעוני' יל

רותיהושע'וראליעזר'רעולםעמודישניא סבע"ר
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22 ז: ז רות רבה

לעשותעליה"הבאמרשלהאתעשתהאוקספורד

לעשותעליה"הקב'אמשלהאתונעמישלהאתעשתה'קמברידג

אעשהאניאףה"הקבאמרשלהאתעשתהונעמישלהאתעשתהקושטא' דפ

אעשהאניה"הב'אמשלהעשתהונעמישלהעשתהלונדון

אעשהאניאףה"הבאמראת שלועשהובועזשלהאתעשתהשמעוני' יל

לעשותאניאףה"הב'אמשלועשהובועזשלהעשתהונעמישלהעשתהא סבע"ר

□[ל](□)שאתאוקספורד

שליאת'קמברידג

שליאתקושטא' דפ

והביאוהשיטושלילונדון

יהאשלאכדיוהביאוה"הבהטיסוהעולםבסוףהיה'אפיאמריןורבניןשליאתשמעוני' יל

יהאשלאכדיה"הבהביאוהעולםבסוףהיה'אפיאמריורבנןשליאתא סבע"ר

בןיהושע'רפהשבהסורהויאמראוקספורד

בןיהושע'ראלמוניפלניפהשבהסורהויאמר'קמברידג

יהושע'ראלמוני'פלופהשבהסורהויאמרקושטא' דפ

בןיהושע'רוישבויסראלמוניפלוניפהשבהסורהויאמרלונדון

אלמוניפלוניפהשבהסורהויאמרומצטעריושבצדיקאותושמעוני' יל

אלמוניפלוניפהשבהסורה'ויאממצטערצדיקאותוא סבע"ר

תורהבדברי(שי)היה אלםאמרשמואל'רשמוהיהאלמוניפלוניאמרלויאוקספורד

תורהמדברהיהאלם'אמנחמניברשמואל'רשמוהיהאלמוניפלני'אמלוי'קמברידג

תורהמדבריהיהאלםאמרנחמןברשמואל'רשמואלמוניפלוני'אומקושטא' דפ

תורהמדבריהיהאלם'אמנחמניברושמואלהיהאלמון'אמלוילונדון

תורהבדבריהיהאלםנחמניברשמואלר"אשמעוני' יל

ת"בדהיהאלםנחמניברשמואלר"אשמוכךא סבע"ר
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23 ז: ז רות רבה

אותהליטולהולךואניאותהשנטלוידיעלאלאמתולאהראשוניםאמראוקספורד

ליטלההולךואניאותהשנטלוידיעלאלאמתולאהראשונים'אמ'קמברידג

ליטלההולךואניאותהשנטלוידיעלאלאמתולאהראשונים'אמקושטא' דפ

ליטלההולךאניאותהשנשאועלאלאמתולאוכליוןמחלוןהראשוניםאמרלונדון

ואטלהאלךאניאותםשנטלובשבילאלאמתולאראשוניםשאמרשמעוני' יל

ואטלנהאלךואניאותםשנטלובשבילאלאמתולאראשונים'שאמא סבע"ר

היהולאבבניפסולתמערבאנאאיןזרעיתימערבאנאליתליחסאוקספורד

היהולאבבניפסולתמערבאינייתי□זרעמערבבאנאליתליחס'קמברידג

היהולאבבניפסולתמערבאיניזרעייתימערבבאנאליתליטלהליחסקושטא' דפ

היהלאבבניפסולתמכניסאניאיןזרעיתימערבאנאליתושלוםחסלונדון

היהולאבבניפסולמערבשאנילישמעוני' יל

היהולאבבניפסולתמערבשאניבהזרעימחבלשאניו"חא סבע"ר

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהשכבריודעאוקספורד

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהשכבריודע'קמברידג

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהשכבריודעקושטא' דפ

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהשנתחדשהיודעלונדון

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהשכבריודעשמעוני' יל

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהשכבריודעא סבע"ר
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24 ח: ז רות רבה

מכאןאלסכנדרי'ראמרויצאופהשבוויאמרהעירמזקניאנשיםעשרהויקחאוקספורד

מיכןאלכסנדרי'ר'אמהעירמזקניאנשיםעשרהבועזויקח'קמברידג

מיכןאלכסנדרי'ר'אמהעירמזקניאנשיםעשרהבעזויקחקושטא' דפ

מכאןאליסכִנדריר"אאנשיםעשרהויקחלונדון

מכאןאלסכנדריר"אפהשבוויאמרשמעוני' יל

מיכאןאלמוניפלוניפהשבהקרלין

ר"ארשותהגדוללושנתןעדלישבלקטןרשותשאיןאוקספורד

'ר'אמרשותהגדוללושיתןעדלישבלקטןרשותשאין'קמברידג

'ראמרלישברשותהגדוללושיתןעדלישבלקטןרשותשאיןקושטא' דפ

ר"אשבהגדוללו'שיאמעדלישבלאדםרשותשאיןלונדון

ר"ארשותהגדוללונותןכ"אאלאלישבלקטןרשותשאיןשמעוני' יל

רשותהגדוללושיתןכןאםאלאלישבלקטןרשות[שאין](שיש)קרלין

זקניםממניןשאיןמטהשלד"לבמכאןפנחסאוקספורד

זקניםממניןשאיןהזהלביתמיכןפנחס'קמברידג

זקניםממניןשאיןזהלכיתמיכןפינחסקושטא' דפ

וישבופהשבהסורהויאמרבשיבתןזקניםממיןשלמטהמכאןפנחסלונדון

שלהםלישיבהזקניםשממנין'מטשלד[.]ִלבמכאןיצחקשמעוני' יל

בעשרהשתהאחתניםלברכתמכאןיוסי'בראלעזרר"אהמשתאותבביתאוקספורד

בעשרהשתהאחתניםלברכתמיכןאלעזר'ר'אמהמשתאותבבית'קמברידג

בעשרהחתניםלברכתמיכןיוסי'בראלעזר'ר'אמהמשתאותבביתקושטא' דפ

בעשרהחתניםשברכתמכאןלונדון

התורהומןבעשרה'חתנישברכתמיכאןר"אקרלין
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25 ח: ז רות רבה

עדלאלמנהאלמוןאפיאלאלבתולהבחורדברסוףלאפזיבןיהודהר"אאוקספורד

עדלאלמנהאלמוןאפילואלאלבתולהבחורסוףלאפזיבןיודן'ר'אמ'קמברידג

עדלאלמנהאלמוןאפילואלאלבתולהבחורדברסוףלאפזיבןיודן'ראמרקושטא' דפ

לאלמנהאלמון'אפילונדון

לאלמנהאלמןאפילואלאלאלמנהבחורהדברלא סוףקרלין

בעשרהשתהאאוקספורד

בעשרהשתהא'קמברידג

בעשרהשתהיהקושטא' דפ

פהשבהסורהויאמרבשיבתןזקניםממיןשלמטהמכאןפנחסר"אהעירמזקנילונדון

בעשרהתהאקרלין

אוקספורד
'קמברידג

קושטא' דפ
שבהגדוללו'שיאמעדלישבלאדםרשותשאיןמכאןאליסכנדריר"אוישבולונדון
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26 ט: ז רות רבה

לאלימלךלאחינואשרהשדהחלקתלגואלויאמראוקספורד

אזנךאגלה(אני)אמרתיואניהשבהנעמימכרהלאלמלךלאחינואשרהשדהחלקתלגואלויאמר'קמברידג

אזנךאגלהאמרתיואנילאלימלךלאחינואשרהשדהחלקתלגואלויאמרקושטא' דפ

אזנךאגלהאמרתיואניהשדהחלקתהגואל'ויאמלונדון

לביתליהגידהתגאללאואםאמרלגואלגאלתגאלאםאוקספורד

ביתליהגידהתגאללאואםגואלתגאלאם'קמברידג

ביתליהגידהיגאללאואםאמרגואלגאלתגאלאםלאמרקושטא' דפ

ד"לבאמרהיושביםנגדקנהלאמרלונדון

לגאולזולתךאיןכיואדעהאמרדיןאוקספורד

'אמדין'קמברידג

אמרדיןקושטא' דפ

אחריךואנכילגאולזולתךאיןכיואדעהלונדון

ליישאשהליישתאמרשלאאוקספורד

ליוישאשהליישתאמרשמא'קמברידג

ליוישאשהליישתאמרשלאקושטא' דפ

אשהליישתאמרשלאלונדון

אשהליישתאמרשמא*כתיבקניתיקניתהמתאשתהמואביהרותמאתשמעוני' יל

ליישאשהלייש'תאמשמא*'כתיקניתיקניתא סבע"ר

.1-2' שו, 28' עמ, בסימן י, דרשה זו מופיעה להלן, בשאר הנוסחאות* 
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27 ט: ז רות רבה

להלהזדקקשלאמנתעלהביתלתוךכונסההריניבניםאוקספורד

להליזקקשלאמנתעלביתיאלכונסההריניבנים'קמברידג

להאזקקשלאמנתעלביתילתוךכונסההריניבניםקושטא' דפ

אלאלהנזקקואיניגאולהמשוםהביתלתוךאוספהאניובניםלונדון

להאזקקשלאמ"עומניחההביתלתוךמכניסההריניובניםשמעוני' יל

אלאומניחה(ומכניסה)הביתלתוךמכניסההריניבניםא סבע"ר

כןהגואלששמעכיוןאוקספורד

כךהגואלששמעכיון'קמברידג

כןהגואלששמעכיוןקושטא' דפ

כןהגואלששמעכיוןלהשתזדקקמנתעללונדון

כןהגואלששמעוכיוןהנעריםמןאחדבהיתגרושלאכדישמעוני' יל

כךהגואלששמעכיוןהבחוריםמן'אבהיתגרושלאכדילהשתזדקקמ"עא סבע"ר

רותאזלתדהאואיאמראוקספורד

רותאזלאדהאודאיכן'אמ'קמברידג

רותאזלתדהיאודאיאמרקושטא' דפ

אשחיתפןלגאולאוכללאהגואלויאמר□מידרותלההלכהוי לי'אמלונדון

לילגאולאוכללאהגואלויאמרמידשמעוני' יל

הגאל'ויאממידא סבע"ר

אוקספורד
'קמברידג

קושטא' דפ
נחלתיאתלונדון
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28 י: ז רות רבה

קניתיקניתהשדהקנותךביוםבעזויאמראוקספורד

קניתיקניתהמואביהרותומידנעמימידהשדהקנותךביוםבועזויאמר'קמברידג

קניתיקניתיהמתאשתכיהמואביהרותומאתנעמימידהשדהקנותךביוםבעזויאמרקושטא' דפ

קניתקניתיהמתאשתנעמימידהשדהקנותךביוםבעזויאמרמכירי' יל

קניתיקניתהמתאשתהמואביהרותמאתשמעוני' יל

תורהבדבריהיהאלםשמואלר"דאלההיאמסייעאדא'כתאוקספורד

תורהמדבריהיהאלם(אמ)שמואל'ר'דאמלההואמסייעאדה'כת'קמברידג

תורהמדבריהיהאלםנחמןברשמואל'ר'דאמלההיאמסעייאדהאכתבקושטא' דפ

ת"מדהיהאלםנ"דארשבלההואמסייעאוהאכתיבמכירי' יל

ת"בדהיהאלם'דאמנחמניברש"לרליהמסייע'מילתהדאא סבע"ר

כתיבשמעוני' יל

*כוכתבאוקספורד

'כומתולאהראשונים'אמ'קמברידג

אותהשנטלוידיעלאלאמתולאהראשוניםאמרקושטא' דפ

** בר קמיהמתולאהראשונים'אממכירי' יל
אותםשנטלובשבילאלאמתולאראשונים'שאמא סבע"ר

'כו= כ * 

, ו:לעיל ה' י קמברידג"ואכן כך גרס בכ, כמו בראשון: שתרגומו (!ל"כצ)' כדקמיא'שקיצר באמצעות המונח , ונראה שכך היה גם בנוסח בעל ילקוט המכירי, 23' עמ, סימן ז, המעתיק קיצר ורמז כאן לנאמר לעיל** 

.שים לב שהנוסח המלא מופיע בדפוס הראשון בלבד ושאף ייתכן ששלמות זו היא מעשה ידיו של המדפיס. 2' שו, 40' עמ, ד:א, השווה גם לעיל. 'מאי[דק]כ': שם, י אוקספורד"וכך יש לתקן גם בכ. 1' שו, 29' עמ

ולאבבניפסולתמערבאיניזרעייתימערבבאנאליתליטלהליחסליטלההולךואניקושטא' דפ

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהשכבריודעהיה
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29 יא: ז רות רבה

פפאברחנניא'רהתמורהועלהגאולהעלבישראללפניםוזאתאוקספורד

התמורהועלהגאולהעלבישראללפניםוזאת'קמברידג

חיננא'רדברכל'לקייהתמורהועלהגאולהעלבישראללפניםוזאתקושטא' דפ

חנינא'רדברכללקייםהתמורהועלהגאולהעלבישראללפניםוזאתמכירי' יל

אחאדרבבריהחנינה'רדברכללקייםהתמורהועלהגאולהעלבישראללפניםוזאתלונדון

פפאברחננא'רבישראללפניםוזאתשמעוני' יל

בריהודה'רבישראללפניםוזאתא סבע"ר

וזאתקרלין

עלמשגיחיןהיולשעברבישראלקראפתראוקספורד

'קמברידג
עלמקלסיןהיולשעברדישראלאפייאבגובישראלקראפתרקושטא' דפ

עלמקלסיןהיולשעברדישראלאפייאבגובישראלקראפתרמכירי' יל

אותומשבחיןהיולשעבר'אמבישראלקראפתחלונדון

עלמקלסיןהייתםאתמולהגאולהעלבישראללפניםוזאתבישראלקריאפתרשמעוני' יל

על'מקלסיהייתםאתמאלדישראלאפייאבישראלקרייהפתרא סבע"ר

עלמקלסיםהייתםאתמולבישראלהקרהזהקרלין

כבודםאתוימירוהתמורהעלועכשיוואנוהואליזההגאולהאוקספורד

כבודהאתוימירו'קמברידג

כבודםאתוימירו'שנאהתמורהעלועכשוואנוהואליזהשנאמרהגאולהקושטא' דפ

כבודםאתוימירו'שנאהתמורהעלועכשיוואנוהואליזה'שנאהגאולהמכירי' יל

כבודםאתוימירו'שנבעגלכבודםאתהמירוועכשוואנוהואליזה'שנלונדון

כבודםאתוימירוהתמורהעלועכשיוואנוהואליזהשנאמרהגאולהשמעוני' יל

כבודםאתוימירו'דכתיהתמורהעלועכשיוואנוהואליבזההגאולהא סבע"ר

כבודואתוימירוהתמורהעלועכשוואנוהואליבזההגאולהקרלין
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אוכלשהואבשעהמשורמנווללךאיןאוקספורד

אוכלשהואבשעהמשורומנוולמשוקץלךאיןעשבאוכלשורבתבנית'קמברידג

שאוכלבשעהכשורומשונהומשוקץמטוללךאיןעשבאוכלשורבתבניתקושטא' דפ

עשבשאוכלבשעהמשורמנווללךאיןעשבאוכלשורבתבניתמכירי' יל

עשבאוכלשורבתבניתבעגללונדון

שמעוני' יל
'כושורבתבניתא סבע"ר

עשבאוכלשורבתבניתקרלין

לרעהוונתןנעלואיששלףדכתיבבסנדלקוניןלהיותחזרועשבאוקספורד

עשב'קמברידג

עשבקושטא' דפ

שהיולרעהוונתןנעלואיששלףלונדון

להיותחזרונעלואיששלףשמעוני' יל

נעלואיששלף'שנאוסנדלבמנעלקוניםחזרוא סבע"ר

ושלף'שנאובסנדלבמנעלקונים(קוכ)להיותחזרוקרלין

אביןבריוסי'ר'אמקציצהדיןמהובקציצהקוניןלהיותחזרואוקספורד

אביןבריוסי'ר'אמקצצהדיןומהובקצצהלהיותחזרו'קמברידג

אבוןבריוסי'ר'אמקצצהדיןומהובקצצהקוניםלהיותחזרוקושטא' דפ

דביקצציןלישנאמהובקצציםקוניםלהויתןחזרווסנדלבמנעלקוניןלונדון

אביןבריוסיר"אבקציצהקוניםלהיותחזרווסנדלבמנעלקוניםשמעוני' יל

אביןבריוסיר"דאבקציצהקוניםלהיותחזרוא סבע"ר

ר"אבקציצהקוציםלהיותחזרוקרלין
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קליותמלאותחביותמביאיןקרוביוהיולגויאחוזתושמוכרמיכלאוקספורד

קליותמלאותחביותמביאיןקרוביוהיושדהומוכרכשאדם'קמברידג

קליותמלאותחביותמביאיןקרוביוהיולגוישדהומוכרשהואמיכלקושטא' דפ

קליותשלחביותמביאיןקרוביוהיוממשפחתולנכרישדהמוכרכללונדון

אגוזיםמלאיםחביותמביאיןהיוהקרוביםלנכרישדהואתשמוכרמיכלשמעוני' יל

קליותמלאותחביותלומביאיןקרוביוהיולנכרישדהומוכרשהואמיכלא סבע"ר

'אגוזימלאותחביותמביאין'קרוביהיולנכרישדהומוכרשהיהמיעלקרלין

פלונינקצץואומריןמלקטיןוהתינוקותהתינוקותלפניאותןומשבריןואגוזיםאוקספורד

נקצץ'אומלקטיןוהתינוקותהתינוקותלפניומשבריןואגוזים'קמברידג

פלונינקצץואומריןמלקטיןוהתינוקותהתינוקותבפניומשבריןואגוזיםקושטא' דפ

פלונילקצץ'אומרימלקטיםוהתינוקותאותםומשבריןואגוזיםלונדון

פלוניאישנקצץואומריםמלקטיןוהתינוקותהתינוקותלפניושובריםוקליותשמעוני' יל

פלוניאישנקצץ'ואומריומלקטטיןהתינוקותלפניאותםשובריםוהיוואגוזיםא סבע"ר

ממשפחתופלונינקצץואומריןואוכליןאותםמלקטיןהתנוקותלפניאותם'שובריוהיווקליותקרלין

שאינהאשהשנושאמיוכללאחוזתופלוניחזראומריםהיוהחזירהמאחוזתואוקספורד

שאינהאשהנושאשהואמיכללאחוזתופלניחזר'אוהיוהחזירהמאחוזתו'קמברידג

שאינהאשהשנושאמיכלכךלאחזתופלוניחזראומריםהיוהחזירהמאחוזתוקושטא' דפ

תו□מאחזלונדון

שאינהאשהשנושאמיכלכךלאחוזתופלוניאישחזראומריםהחזירהמאחוזתושמעוני' יל

שאינהאשהנושאשהיהמיוכללאחוזתופלוניאישחזראמרוהחזירהמאחוזתוא סבע"ר

שאינהאשהשנשאמיכלכךלאחוזתופלוניהחזיראמרוהחזירהומאחוזתוקרלין

מלקטיןוהתינוקות'וכומלאותחביותמביאיםהקרוביםהיולוהוגנתאוקספורד

מלקטיןוהתינוקותהתינוקותלפניומשבריןואגוזיםקליותמלאותחביותמביאיןקרוביוהיולוהוגנת'קמברידג

מלקטיןוהתנוקותהתינוקותלפניושובריןואגוזיןקליותמלאותחביותמביאיןהקרוביםהיולוהוגנתקושטא' דפ

לונדון
מלקטיןוהםהתינוקותלפניאותםושובריםואגוזיםקליותמלאיםחביותמביאיםקרוביולוהוגנתשמעוני' יל

ומלקטיןהתינוקותלפניאותם'ושובריואגוזיםקליותמלאותחביותמביאיןקרוביולוהגונהא סבע"ר

אוכליןהתנוקותהיולוהוגנתקרלין
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למשפחתו'פלוחזראומריםהיוגרשהממשפחתופלונינקצץואומריןאוקספורד

להיותחזרולמשפחתופלניחזר'אוהיוגירשהממשפחתופלניאבדואומרין'קמברידג

חזרולמשפחתופלוניחזראומריןהיוגרשהממשפחתופלוניאבדואומריןקושטא' דפ

לונדון
ממשפחתופלוניאישנקצץואומריםשמעוני' יל

למשפחתופלוניאישחזר'אומריגרשהממשפחתופלוניאישנקצץ'ואומריא סבע"ר

למשפחתו'לו□אישחזראמרוגירשהממשפחתו'פלונקצץ'ואומרי'האגוזיקרלין

ובשטרבכסףקוניןלהיותחזרואוקספורד

בשטרבכסףקוניןלהיותחזרולרעהוונתןנעלואיששלףובמנעלבסנדלקונין'קמברידג

ובשטרובשטרבכסףבכסףקוניםלהיותחזרולרעהוונתוןנעלואיששלףובסנדלבמנעלקוניםקושטא' דפ

ובשטרבכסףקוניןלהיותחזרולונדון

ובשטרבכסףקוניםלהיותחזרושמעוני' יל

בשטרבכסףקוניםלהיותחזרוא סבע"ר

ובשטרבכסףקוניןלהיותחזרוקרלין

יקנובכסףשדותאחדבכתובושלשתןובחזקהאוקספורד

יקנובכסףשדותאחדבפסוק'כתוושלשתןובחזקה'קמברידג

יקנובכסףשדותאחדבפסוקכתוביןושלשתןובחזקהקושטא' דפ

יקנובכסףעדיםוהעדוחתוםוכתוביקנובכסף'שנאחדבפסוקושלשתן□ובחזקלונדון

יקנובכסףשדותעדיםוהעדבספרוכתוביקנובכסףשדותאחדבפסוקושלשתןובחזקהשמעוני' יל

וחתוםבספרוכתוביקנובכסףשדותאחדבפסוק'וגובעדיםא סבע"ר

עדיםוהעדוחתוםבספרוכתובשנינובכסףשדותאחדבפסוקושלשתןקרלין

חזקהעידיאלועדיםוהעדבשטרהריוחתוםבספרוכתובבכסףהריאוקספורד

בחזקהוהעדבשטרהריוחתוםבספר'וכת'קמברידג

חזקההריעדיםוהעדבשטרהריוחתוםבספרוכתובכסףהריקושטא' דפ

עדישיביאוחזורחזקההריעדיםוהעדשטרהריוחתוםבספרוכתובכסףהרילונדון

חזקהעדיאלועדיםוהעדהשטרזהבספרוכתובהכסףזהשמעוני' יל

חזקהעדיאלועדיםוהעדהשטרזוא סבע"ר
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אמראסי'ראוקספורד

יוחנן'בשם  רחייא'ברמנא'בשם   ריסא'ר'קמברידג

יוחנן'בשם  ריוסא'רקושטא' דפ

בידומוחזקתותהיחזקהלונדון

*יוחנןר"בשאבהו'  רתנחוםברמנאר"בשיסא'ראות אמת

תואם במדויק את מסורת השמות - של מדרש רות רבה ' נוסח אחר, 'לכאורה - [נוסחא אהרינא= ]' א"נו'שהביא בעל אות אמת בשם ', אין קרקע נקנה בפחות משוה פרוטה': שים לב שנוסח השמות של מוסרי ההלכה*

?כלום ניתן לשער שנוסח הירושלמי הוא אכן מקורה של המסורת שבספר אות אמת! ומובאת שם לא פחות מארבע פעמים בשלוש מסכתות שונות, של הלכה זו בתלמוד ירושלמי

'דרמילתאפרוטהמשוהבפחותנקנהקרקעואיןפרוטהמשוהבפחותנקנהכסףאיןאוקספורד

'דרמילתיהפרוטהמשוהבפחותנקנהקרקעואיןכסףמשוהבפחותנקנהכסףאין'קמברידג

'דרמלתיהפרוטהמשוהבפחותנקנהקרקעואיןכסףפרוטהמשוהפחותנקנהכסףאיןקושטא' דפ

'וכונקנהקרקעאיןאות אמת

קנטריןובכתוביםליטריןובנביאיםסלעיםשבתורהשקליםכלחנינא'אדרפליגאסיאוקספורד

'אמקינטריןובכתוביםליטריןובנביאיםסלעיםתורהשאמרהשקליםכלחנינא'ר'דאמפליגאחנינא'קמברידג

'אמקנטריןובכתוביםליטריןובנביאיםסלעיםבתורהשנאמרושקליןכלחנינא'ר'דאפליגאחנינאקושטא' דפ

קנטרין'בכתובי'ליט'בנביאיבתורה'שקליכל'ר'אמקרלין

כסףכתבהכאדמיולאקנטריןשהןעפרוןמשקליחוץאוקספורד

כסף'כתהכאדמיולאקינטריןשהיועפרוןשלמשקלוחוץפזיבןשמעון'ר'קמברידג

ספרכתבהכאדמיולאקנטריןשהיועפרוןמשקליחוץפזיבןיודן'רקושטא' דפ

קנטרןשהםעפרוןקלי□ממחוץקרלין
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ים□וחכקונההלוךאומרשהיהאליעזר'כרולאשקליםחנינאר"דאומהאוקספורד

קנההילךאומראליעזר'רשהיהאליעזר'כרדלאשקליןחנינא'ר'דאמ'קמברידג

שנההילוךאומראליעזר'רשהיהאליעזר'כרודלאשקליםחנינא'ר'דאמומהקושטא' דפ

שהלךמקוםעדקנהלרחבהביןלארכהביןבשדההילךתניקונההלוךאיןאומריםאוקספורד

שהילךמקוםעדקנהלרחבהביןלארכהביןבשדההילךאם'קמברידג

שהילךמקוםעדקנהלרחבהביןלארכהביןבשדההילךאםקושטא' דפ

לחבירושבילבמוכרמודיםהכלבכלשיחזיקעדקנהלאאומריםוחכמיםאליעזר'רכדבריאוקספורד

לחברושבילבמוכרמודיםהכלקנהלא'אומוחכמיםאליעזר'רכדברי'קמברידג

לחברושדהובמוכרמודיםוהכלקנהלא'אומוחכמיםאליעזר'רכדבריקושטא' דפ

קנהשהלךכיוןאוקספורד

קנהשהלךכיון'קמברידג

קנהשהלךכיוןקושטא' דפ
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אמרחדולוירבמישלנעלונעלווישלוףלךקנהלבועזהגואלויאמראוקספורד

'אמרבולוירבמישלנעלונעלווישלוףלךקנהלבועזהגואלויאמר'קמברידג

אמרחדולוירבמישלנעלונעלווישלוףלךקנהלבעזהגואלויאמרקושטא' דפ

אמרחדושמואלרבמישלנעלונעלווישלוףלךקנהלבועזהגואלויאמרלונדון

'אמחדולוירבשלמינעלוא סבע"ר

אמרחדולוירבמישלנעלונעלווישלוףלךקנהלגואלויאמרקרלין

שמואלר"אגואלשלנעלואמרוחרנהבעזשלנעלואוקספורד

גואלשלנעלו'אמולויבועזשלנעלו'קמברידג

גואלשלנעלואמרוחרינאבעזשלנעלוקושטא' דפ

היהִגִוִאִלשל'אמוחדהיהבועזשלנעלולונדון

נחמניברש"ארבעזשלנעלו'אמוחדגואל(בועז)שלנעלוא סבע"ר

ר"אבועזשלנעלו'אומוחדגואלשלנעלוקרלין

ודכוותהערבוןנותןלהיותהלוקחדרךשכןבעזשלנעלודאמרכמאןמסתבראאוקספורד

ודכותיהערבוןנותןלהיותהלוקחשדרך'קמברידג

ודכותהערבוןנותןלהיותהלוקחשדרךקושטא' דפ

חלוףנותןהלוקחדרךשכןהיהשלבועז'דאמדמאן(דאמ)ומסתבראלונדון

ערבוןנותןלהיותהלוקחדרךשכןבועזשלנעלוא"כמדמסתבראא סבע"ר

[ז]□בועשלנעלודאמרכמאןמסתבראקרלין

וחרנהירבעםשלשמלתואמרחדולוירבמישלשמלתוחדשהבשלמהאחיהויתפושאוקספורד

ולויירבעםשלשלמתו'אמרבשלמישלמתוהחדשהשמלהאחיהויתפש'קמברידג

וחרינאירבעםשלשמלתואמרחדולוירבמישלשמלתוהחדשהבשמלהאחיהויתפשקושטא' דפ

לונדון
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שלשמלתו'דאמכמאןמסתבראשמואל'ראמראחיהשלשמלתואמראוקספורד

אחיהשלשלמתו'אמ'קמברידג

שלשמלתודאמרכמאןמסתבראנחמןרבברשמואל'ראמאחיהשלשמלתואמרקושטא' דפ

לונדון

שמואלויסבודכוותהדודביתבמלכותמחלוקתשישבשעהקורעיןלהיותהצדיקיםדרךשכןאחיהאוקספורד

שמואלויסבודכותיהדודביתבמלכותשמחלוקתבשעהקורעיןלהיותהצדיקיםשדרך'קמברידג

שמואלויסבודכותהדודביתבמלכותשמחלוקותבשעהקורעיםלהיותהצדיקיםשדרךאחיהקושטא' דפ

שמואלויסב□ודכוותילונדון

שמואלויסבדכותיהא סבע"ר

שלמעילוכנףאמרחדולוירבמישלמעילוויקרעמעילובכנףויחזקללכתאוקספורד

שלמעילוכנף'אמרבמישלמעילוויקרעמעילובכנףויחזקללכת'קמברידג

שלמעילואמרחדולוירבמישלמעילוויקרעמעילובכנףויחזקללכתקושטא' דפ

שלמעילו'אמחדושמואלרבויקרעמעילובכנףויחזקללכתלונדון

שלמעילו'אמחדולוירבמישלמעילוויקרעמעילובכנףויחזקללכתא סבע"ר

שמואלשלמעילוכנףאמרוחדשאולאוקספורד

>>כנף<<'דאמכמאןמסתבראנחמןברשמואל'ר' אמשאולשל'אמולוישמואל'קמברידג

כנף'ד'כמומסתבראשמואלשלמעילו'אמ'וחרינשאולקושטא' דפ

'דאמכמאןומסתבראשאולשלמעילו'אמוחדשמואללונדון

שמואלשלמעילו'אמוחדשאולא סבע"ר

משובחתנטיעתןשאיןבשעהקורעיןלהיותהצדיקיםדרךשכןאוקספורד

משבחתנטיעתןאין<...>בשקורעיןלהיותהצדיקיםכלשדרךשאולשלמעילו'קמברידג

משבחתנטיעתן'שאי'בשע'קורעילהיות'הצדיקישדרךשמואלשלמעילוקושטא' דפ

ויתפשודכוותיהמשובחתנטיעתןשאיןבשעהקורעיןהצדיקיםדרךשכןשמואלשלמעילולונדון

ויתפושודכותיהנעקרתשנטיעתןבשעה'קורעי'שלצדיקידרךשכןא סבע"ר
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אוקספורד
'קמברידג

קושטא' דפ
'אמרבמישלשימלהקרעיםב"ליויקרעהעליואשרהחדשהבשימלאאחיהלונדון

'אמחדולוירבמישלשלמהבשלמהאחיהא סבע"ר

אוקספורד
'קמברידג

קושטא' דפ
שלאחיהשמלתולונדון

אחיהשלשלמהא"כמדמסתבראנחמניברשמואלר"אאחיהשל'אמוחדירבעםשלא סבע"ר

לאודכוותהאוקספורד

ולאודכותיה'קמברידג

ולא'ודכותקושטא' דפ

ולאודכוותהדודביתבמלכותמחלוקתשישבשעהקרעיםלהיותהצדיקיםדרךשכןלונדון

ולאש מסנות"ר

'כודודביתמלכותעלמחלוקתשישבשעהקורעים'שלצדיקידרךשכןא סבע"ר

שמואלראמרעודירבעםכחביעצראוקספורד

נחמןברשמואל'ר'אמירבעםכחעצר'קמברידג

'שמו'ר'אמ'ירבעכחעצרקושטא' דפ

י"יויגפהואביהלפניירבעםכחעצרלונדון

נחמןברשמואל'ר'אמוימותי"יויגפהואביהובימיעודירבעםכחעצרש מסנות"ר
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אביהאלאניגףלאניגףירבעםסבוראתאוקספורד

אביהאלאניגףולאשניגףהואירבעםסבוראת'קמברידג

אביהאלאניגףולאשניגףהואשירבעםסבוראתקושטא' דפ

אביהאלאנגףולאנגףהואשירבעםסבורואתלונדון

קברירבעםכימוצאאתשהריאביהואלאנגףלאשנגףהואירבעםסבוראתש מסנות"ר

שהעבירידיעלכהנאבראבא'רניגףולמהאוקספורד

הכרתשהעבירידיעל'אמכהנאבראבא'ראביהניגףולמה'קמברידג

הכרתשהעבירידיעלאביהניגףולמהקושטא' דפ

שעברעלכהנארב'אמנגףולמהלונדון

הכרתשהעבירידיעלכהנאבראבא'ר'אמנגףולמהאביהאתש מסנות"ר

עליהםשהעמידי"עאמראמי'רבםענתהפניהםהכרת'שנאישראלשלפניהםאוקספורד

עליהןשהעמידידיעל'אמאמי'רבםענתהפניהםהכרת'שנישראלשלפניהם'קמברידג

עליהםשהעמידידיעלאמראחא'רבםענתהפניהםהכרתשנאמרישראלשלפניהםקושטא' דפ

עליהםשהעמידעל'אמ'רבישראלשניםלונדון

עליהםשהושיבידיעל'אמיוסי'רבהםענתהפניהםהכרת'דכתישלישראלפניהםש מסנות"ר

עלאלאמעידיןאיןתמןדתנינןפניהםצורתשנשתנועדימיםשלשהשומריםאוקספורד

עלמעידיןאיןדתנינןצורתןשנשתנועדימים['ב] (ג)שומרין(ג)'קמברידג

עלאלאמעידיןאיןדתנינןצורתןשנשתנוימיםשלשהשומריםקושטא' דפ

עלאלאמעידיןאיןדתנינןפניהםצורתשישתנויקברושלאימים'גשומריםלונדון

עלאלאמעידיןאיןדתנינןפניהםצורתשנתקלקלהעדימיםשלשתשומריםש מסנות"ר
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החוטםעםפניםפרצוףאוקספורד

החוטםכנגדעםפרצוף'קמברידג

החוטםכנגדעםפרצוףקושטא' דפ

החתוםעםפניהםלונדון

עדאלאמעידיןואיןובכליובגופוסימניםלושישפ"ואעהחוטםעםהפניםפרצוףש מסנות"ר

חמששהרגידיעלאמרתנחומא'ראוקספורד

'אמשמעון'רלקישבןשמעון'וריוחנן'ר'קמברידג

לקישורישיוחנן'רקושטא' דפ

חמששהרגידיעלאמרתנחומארבלונדון

חמששהרגידיעל'אומתנחומא'רימיםשלשתש מסנות"ר

צורתיוכרושלאכדיפניהםעורמפשיטשהיהאלאדיוולאבחוראלףמאותאוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

יעירושלאפני הםאתופשטמישראלאלףמאותלונדון

יוכרושלאכדיפניהםאתפושטשהיהעדדיוהיוולאבחוראלףמאותש מסנות"ר

ימיםמחולאלמנותיוליעצמומקונןירמיהועליהםלנשיהםפניהםאוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

ימיםמחולאלמנותיוליעצמו'ואמירמיהוקוראועליהםלהנשאנשיהםאתויתורועליהםלונדון

ימיםמחולאלמנותיוליעצמו'ואומירמיהמקונןועליהםאנשיםליקחמותרותויהיולנשיהןש מסנות"ר
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אוקספורד
'קמברידג

קושטא' דפ
'שנביתאלשלכדומניןבטלוולאירבעםשעשהובהעגלביתאלאתשלכדידיעלועודלונדון

ש מסנות"ר

ברביםשחסרןי"עאמריוחנן'ראוקספורד

ברביםשחסרןידיעל'קמברידג

ברביםשמסרןידיעלאמריוחנן'רקושטא' דפ

ברביםשהכלימוידיעלא"ויביתאלאתוילכדירבעםאחריאחיהוירדוףלונדון

ברביםשחסרןידיעל'אומיוחנן'רש מסנות"ר

לקישרישזהבעגליועמכם'שנאאוקספורד

'אמלקישבןשמעון'רכסףעגליועמכם'קמברידג

אמרלקישרישזהבעגליועמכםשנאמרקושטא' דפ

'אמלקישורישירבעםעשהאשרזהבעגליעמכםלו' ואמלונדון

אומרלקישבןשמעון'רזהבעגליועמכםרבהמוןואתה'שנש מסנות"ר

לאחיהקראבליעלבניריקיםאנשיםעליוויקבצוהשילוניאחיהכבודשבזהי"עאוקספורד

לאחיהקראבליעלבנירקיםאנשיםעליוויתאמצוהשילוניאחיהכבודשביזהידיעל'קמברידג

לאחיהיקראבליעלבנירקיםאנשיםעליוויתאמצוהשילוניאחיהכבודשבזהידיעלקושטא' דפ

השילוניאחיהבביתשבזהי"עלונדון

בליעלבנירקיםאנשיםעליוויקבצו'שנהשילוניאחיהכבודשבזהעלש מסנות"ר
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ד"ההבטלהולאלידוז"עשבאתי"עאמריורבנןבליעלבןהשילוניאוקספורד

ד"ההביערהולאידיועלז"עשבאתידיעלאמריורבנןבליעלבןהשילוני'קמברידג

ד"ההבערהולאידועלזרהעבודהשבאתידיעלאמריןורבניןבליעלבןהשלוניקושטא' דפ

אלאלונדון

ד"ההביערהולאלידוז"עשראהידיעל'אמרבניןש מסנות"ר

האחדאתוישםוכתיבממנווילכדירבעםאחריאביהוירדוףאוקספורד

האחדאתוישם'וכתירבעםאחריאחיהוירדוף'קמברידג

האחדאתוישםוכתיבירבעםאחריאחיהוירדףקושטא' דפ

ירבעםאחריאחיהוירדוףלונדון

האחדאתוישם'וכתובנותיהואתביתאלאתעריםממנווילכודש מסנות"ר

אלבביתאוקספורד

אלבבית'קמברידג

אלבביתקושטא' דפ

לונדון
עגליועמכםרבהמוןואתה'שנברביםשחסרןידיעל'אומיוחנן'רביתאלש מסנות"ר

אוקספורד
'קמברידג

קושטא' דפ
לונדון

אנשיםעליוויקבצו'שנהשילוניאחיהכבודשבזהעלאומרלקישבןשמעון'רזהבש מסנות"ר
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המלךאתהונהשאםומהוחמרקל'דבריוהריאוקספורד

המלךאתשהונההמלךאםומהו"קדבריםוהרי'קמברידג

המלךאתשמונההמלךאםמה'וחומקלהדבריםוהריקושטא' דפ

כמותומלךשהכהמלךומהלונדון

כמוהומלךשהונהעלמלךאםומהוחומרקלדבריםוהלאבליעלבנירקיםש מסנות"ר

וכמהכמהאחתעלהדיוטאתשהונההדיוטאוקספורד

וכמהכמהאחתעלההדיוטאתהונהשהואהדיוט'הכתנגפו'קמברידג

וכמהכמהאחתעלההדיוטאתמונהשהואהדיוטהכתובנגפוקושטא' דפ

ו"אכ"עהדיוטשהכההדיוטה"הבנגפולונדון

וכמהכמהאחתעלהדיוטשהונההדיוטונגףה"הקבענשוכךבדבריםש מסנות"ר

ימיחייוימיכללונתנהתמידארוחתוארוחתוודכותהאוקספורד

ודכותיה'קמברידג

ודכוותהקושטא' דפ

ימיכלביומויוםדברהמלךמאתנתנהתמידארוחתוארוחתוודכוותיהלונדון

ש מסנות"ר
ימיכלביומויוםדברהמלךמאתלונתנהתמידארוחתוארוחתותורת האדם

שלחייוימיאמרוחרינהיהויכיןשלחייוימיאמרחדולוירבשלמיחייואוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

שלחייו'אמרבשל מיחייולונדון

שלחייוימיאמרוחדיהויכיןשלחייוימיאמרחדולוירבשל מיחייותורת האדם
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ימידאמרכמאןמסתבראשמואלר"אמדודךאוילאוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

של יויכיןחייו'אמולוימרודךאויללונדון

כל ימימסבראישמעאל'ר'אמקרלין

ימידאמרכמאןמסתבראנחמניברשמואל'ראמרמרודךאוילתורת האדם

לגןעמהםהולכתאלאמהםנוטלהאינולצדיקיםשלוהנותןה"שהקבשמשעהיהויכיןשלחייואוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

לגןעמוהולכתאלאמפניונוטלהאינולצדיקשלוהנותןה"שהבשמשעהלונדון

בגןעמהםשיהלךעדלהםנותןאינולצדיקשלוהנותןה"שהקבשבשעהיהויכיןשלחייוקרלין

לגןעמםהולכתאלאמהםנוטלהאינולצדיקיםשלוםנותןה"שהקבשבשעהיהויכיןשלחייותורת האדם

ל"אאגגאתשמואלוישסףודכותהעדןאוקספורד

*בהפסקהבשבת'כואגגאתשמואלוישסף'קמברידג

'וגואגגשמואלוישסףקושטא' דפ

ודכוותהמתנות כהונה

אבא'רלועשהמהמה[ח]למלי"ילפניאגגאתשמואלוישסףעדןלונדון

עדןקרלין

עדןתורת האדם

.45' עמ, מהדורת מנדלבוים, הפנייה זו רומזת לפסיקתא דרב כהנא זכור ו, ככל הנראה* 

אבלעורובדייאכלד"ההלנעמיותמשליךוהיהזיתיםזיתיםבשרוחיתךכהנאבראוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

יאכלעורובדייאכללנעמיותמשליךוהיהכזתיםעצמוחתךאמרכהנאברלונדון
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עליהןומתחויסין[נד](דנ)קוארבעההעמידאמריורבנןמיתהבוביכרמותבכורבדיואוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

חמורהמיתהלור□שבימותבכורבדיולונדון

אמריצחק'רמרהמיתההשריםאתממיתיןהיכןהמותסר  מראכןואומרצווחוהיהאוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

'אמיצחק'ורלונדון

אףלוי'אמר  ראמךנשיםשכלהכאשראמרדאתכמהסירסואוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

אףלויר"אחיליךמנשיםתשכלכןחרבךנשיםשכלהכאשרל"דאסרסולונדון

וקצותהיחדיואנשיםינצוכיהתורהמןרמזהמשהאוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

וקצותהבתריה'וכתי'וגובאחיואישיחדואנשיםינצווכי'שנבתורהלישראלרמזהמשהלונדון

עמלקלךעשהאשראתזכורוכתיבכפהאתאוקספורד

'קמברידג
קושטא' דפ

'וגועמלקלךעשהאשראתזכורליהוסמיךעיניךתחוסלאכפהאתלונדון

01/01/2019



45 יג: ז רות רבה

יצחקר"אבשעראשרהעםכלויאמרואוקספורד

בשעראשרהעםכלויאמרו'קמברידג

בשעראשרהעםכלויאמרוקושטא' דפ

אלאלאמרלהםהיהורחלכלאהוכלאהכרחלבשעראשרהעםכלויאמרולונדון

יצחקר"א(ז"סוף רו)פרמה 

שלביתעיקרהעקרהורחללפיכךשלביתעיקרוהיתהרחלאוקספורד

'קמברידג

קושטא' דפ

ביתשלעיקרהורחלעקרהורחל'שנעקררחלשהיתהמלמדלונדון

עוקררחלעושההואלפיכךשל ביתעקרההיתהרחל(ז"סוף רו)פרמה 

עושההואלפיכךהיולאהמשלמסוביןרובברכייהר"אאוקספורד

אתעושההוא'לפילאהמשלמסוביןרובברכיה'ר'אמ'קמברידג

אתעושההוא'לפילאהמשלמסוביןרובברכיה'ר'אמקושטא' דפ

עושההיה'לפיהיולאהמשלהבניםרובאמרכהנאבראבא'רלונדון

עקרהרחלאוקספורד

עקרהורחלביתשלעקרוהיתהרחלכהנאבראבא'ר'אמעקרהרחל'קמברידג

עקרהורחל'שנאשלועיקרוהיתהרחלכהנאבראבא'ראמעיקררחלקושטא' דפ

עיקררחללונדון

ישראלנקראולפיכךרחלכנגדדבריםשנאמרולפייאחיבןשמעון'רתניאוקספורד

לשמהבניםנקראולפיכךרחלכנגדדבריםשנאמרולפייוחאיבןשמעון'רתניעיקרה'קמברידג

לשמהבניםנקראולפיכךרחלכנגדדבריםשאמרולפייוחאיבןשמעון'רתניעיקרהקושטא' דפ

על שמהישראלנקרא'לפירחלכלפ ידברים'שנאמלפייוחאיבןשמעון'רתאנילונדון
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46 יג: ז רות רבה

'שנאבנהעל שםאלאשמהעלדברסוףולאבניהעלמבכהרחלאוקספורד

בנהלשם'אפיאלאלשמהדברסוףולאבניהעלמבכהרחל'דכת'קמברידג

בנהלשםאפילואלאלשמהדברסוףולאבניהעלמבכהרחלדכתיבקושטא' דפ

לאבניהעלמבכהרחל'שנלונדון

שםעל[א]אלבנהשםעלדברסוףולאיוסףשאריתצבאותי"ייחנןאוליאוקספורד

'קמברידג

קושטא' דפ

עלשםאלאבנהשםעלדייהלא.לונדון

שבישראלגדולוכלאפריםלייקירהבןבנהבןאוקספורד

'וגואפריםלייקירהבן'שנ'קמברידג

שעשועיםילדאםאפריםלייקירהבן'שנאקושטא' דפ

נקראאינושבישראלגדולוכלאפריםלייקירהבן'שנבניהלונדון

אפרתיםוכליוןמחלוןאפרתיבן נבטוירבעםאפרתיאישבןודודאפריםשםעלאוקספורד

'קמברידג

קושטא' דפ

אישישיבןודודים(ת)אפרשםעלאלאלונדון

01/01/2019



47 יד: ז רות רבה

ליתןה"הקבשעתידבניםכלפרץכביתביתךויהיאוקספורד

ליתןה"הבשעתידבניםכלפרץכביתביתךויהי'קמברידג

ליתןעתידה"שהקבבניםכלאמרוכביתביתךויהיקושטא' דפ

נותןה"שהבהבניםעל'אומהואפרץלונדון

ליתןעתידשאתבניםכלעולםשלרבונואמרפרץכביתביתךויהישמעוני' יל

ליתןעתידשאתהבניםכלעולםשלרבונולפניו'אמפרץכביתביתךויהי(ז"סוף רו)פרמה 

עתידשאתהבניםע"רבשלפניו'אמפרץכביתביתךויהיא סבע"ר

ליתןויהיקרלין

אשתולנכחי"לייצחקויעתרודכוותההזוהצדקתמןיהילךאוקספורד

אשתולנכחי"לייצחקויעתרודכותיההזאתהצדקתמןיהיולך'קמברידג

היאעקרהכיאשתולנכחי"לייצחקויעתרודכותההזוהצדקתמןיהיולךקושטא' דפ

אשתולנכחי"לייצחקויעתרודכוותיההזההצדיקמןיהיולילונדון

אשתולנכחי"לייצחקויעתרודכוותההזאתהנערהמןיהולישמעוני' יל

הזאתהצדקתמןיהיולי(ז"סוף רו)פרמה 

אשתולנכחודכותיהיהיוהזאתהנערהמןליא סבע"ר

יצחקגבי' כמהזאתהנערהמןיהוקרלין

אומרהואכאןשטוחהוהיאכאןשטוחיצחקשהיהמלמדאוקספורד

ואומרכאןשטוחהורבקהכאןשטוחיצחקשהיהמלמדאלאאשתולנכחמהו'קמברידג

ואומרכאןשטוחהורבקהכאןשטוחיצחקשהיהמלמדאלאאשתולנכחמהוקושטא' דפ

'ואוממתפלליצחקשהיהמלמדלונדון

'ואומכאןשטוחהורבקהכאןשטוחיצחקשהיהמלמדשמעוני' יל

יצחק'ואומכאןורבקהכאןשטוחיצחקשהיהמלמדא סבע"ר

הצדקתמןיהיוליעתידשאתהאוקספורד

הצדקתמןיהיוליליתןעתידשאתהבניהכלעולםשלרבונו'קמברידג

הצדקתמןיהיוליעתידשאתהבניםכלעולםשלרבונוקושטא' דפ

הצדקתמןאלאיהיולאה"הבלישיתןהבניםכללונדון

הצדקתמןיהולינותןשאתהבניםכלעולםשלרבונושמעוני' יל

הצדקתמןיהיוליליתןעתידשאתהבניםע"רבשא סבע"ר
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48 יד: ז רות רבה

כןאומרתוהיאהזאתאוקספורד

מןיהיויהיוליליתןעתידשאתהבניםכלאמרהוהיא'קמברידג

הזוקושטא' דפ

מןיהיוה"הבלישיתןהבניםכלואומרתמתפללתרבקהוכןהזולונדון

ואומרתשטוחההיאוכןהזאתשמעוני' יל

מןיהיוכןאמרהורבקה(ז"סוף רו)פרמה 

'כוכך'אמורבקההזאתא סבע"ר

אוקספורד

הזההצדיק'קמברידג

קושטא' דפ

[ב]כתיאיןהבניםמןהזאתהנערהמןלךי"ייתןאשרהזרעמןהזההצדיקלונדון

זהמצדיקשמעוני' יל

הזאתהנערהמןי"ילךיתןאשרהזרעמןהזההצדיק(ז"סוף רו)פרמה 

הזאתהנערהמןלךי"ייתןאשרהזרעמןא סבע"ר

כללו'אמאשתוואתאלקנהאתעליוברךודכוותהאוקספורד

כללו'אמאשתוואתאלקנהעליובירךודכותיה'קמברידג

'אמאשתוואתאלקנהאתעליוברךודכותהקושטא' דפ

מאיהזרעמןאלאכאןלונדון

כלע"רבשאמראלקנהאתעליוברךודכוותהשמעוני' יל

אלקנהאתעליוכןקרלין

'רבשםתנחומאר"אהזוהצדקתמןיהיולהולידעתידשאתבניםאוקספורד

'רבשם'תנחומ'רהצדקתמןיהיוליליתןעתידה"שהבבנים'קמברידג

'רבשםתנחומא'רהזוהצדקתמןיהיולךליתןה"הקבשעתידבניםקושטא' דפ

ממנהיהוליליתןעתידשאתהבניםשמעוני' יל

'רמשום(מס)תנחומאר"א(ז"סוף רו)פרמה 

'רמשוםתנחוםר"אא סבע"ר
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49 יד: ז רות רבה

אלאכאןכתיבאיןבןזרעמאבינוונחיהאבאאוקספורד

אלאכאן'כתיאיןבןזרעמאבינוונחיה'כתשמואל'קמברידג

אלאבןכאןכתובאיןזרעמאבינוונחיהכתובשמא'אמשמואלקושטא' דפ

זרעמאבינוונחיהפזיבןיוסי(ז"סוף רו)פרמה 

אלאכאן'כתיאיןלאבינוונחיהיוסיא סבע"ר

מלךזהזהזהואיאחרממקוםבאשהואזרעאותוזרעאוקספורד

מלךזהזהואיאחרממקוםבאשהואהזרעאותוזרעמאבינוונחיה'קמברידג

מלךזהזהזהואיאחדממקוםבאשהואהזרעאותוזרעקושטא' דפ

מלךזהאחרממקוםבאשהואזרעאותו(ז"סוף רו)פרמה 

מלךזרעואתואחרממקוםבאהואכאלוהזההזרעיהיהמאבינוונחיהא סבע"ר

המשיחאוקספורד

המשיח'קמברידג

המשיחקושטא' דפ

המשיח(ז"סוף רו)פרמה 

המשיחא סבע"ר
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50 (יד)טו : ז רות רבה

מיטרוןעיקרשמעוןר"אלאשהלוותהירותאתבעזויקחאוקספורד

מיטדןעיקרלקישריש'אמלאשהלוותהירותאתבועזותקח'קמברידג

מוטרןעיקרלקישבןשמעון'ר'אמלאשהלוותהירותאתבעזויקחקושטא' דפ

מיטריןעקר'נחוניר"ארותאתבועזויקחשמעוני' יל

מיטרין עיקר נחוניא ' ר' אמא סבע"ר

מיטרוןעיקרה"הבלהוגילףלההיהלאאוקספורד

מיטרןעיקרה"הבלהוגילףלההיהלא'קמברידג

מוטרןעיקרה"הקבלךוגלךלהלאקושטא' דפ

ה"הבלהוגילףלההוהלאשמעוני' יל

מיטרין עיקר ה "הבלה וגלף לה היה לא א סבע"ר
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51 (טו)טז : ז רות רבה

הזההיוםמההיוםי"יברוךנעמיאלהנשיםותאמרנהאוקספורד

הזההיוםמההיוםגואללךהשביתלאאשרי"יברוךנעמיאלהנשיםותאמרן'קמברידג

הזההיוםמהגואלהיוםלך'השבילאאשרי"יברוךנעמיאלהנשיםותאמרנהקושטא' דפ

'וגונעמיאלהנשיםותאמרןשמעוני' יל

י"יברוךנעמיאלהנשיםותאמרנהא סבע"ר

נשיםשלמברכותיהןהונא'ראמרבישראלורודהשולטזרעךיהיהכךברקיעשולטאוקספורד

נשיםשלמברכותיהןחוניא'ר'אמלעולםבישראלושליטרודהזרעךיהאכךברקיערודה'קמברידג

נשיםשלמברכותיהןחוניא'ראמרלעולםבישראלושליטרודהבזרעךיהאכךברקיערודהקושטא' דפ

נשיםשלמברכתןהונאר"אשמעוני' יל

נשיםשלמברכתןנחוניאר"אא סבע"ר

עתליאבימידודשלביצתונתקעקעהלאאוקספורד

'כתשמואל'רבשם'תנחומ'ר*עתליהבימידודשלביצתונתקעקעהלא'קמברידג

כתובשמא'אמשמואל'רבשםתנחומא'ר*עתליהובימידודשלביצתונתקעקהלאקושטא' דפ

מעתליהדודשלביצתונתקעקעלאשמעוני' יל

עתליהבימידודשלביצתונתקעקעהלאא סבע"ר

. ואילך4' שו, 48' עמ, סוף סימן יד, מכאן ועד סוף הסימן מובא בשאר הנוסחאות לעיל* 

אוקספורד

שהואהזרעאותוזרעמאבינוונחיהאלאכאן'כתיאיןבןזרעמאבינוונחיה'קמברידג

שהואהזרעאותוזרעאלאבןכאןכתובאיןזרעמאבינוונחיהקושטא' דפ

אוקספורד

המשיחמלךזהזהואיאחרממקוםבא'קמברידג

המשיחמלךזה זהזהואיאחדממקוםבאקושטא' דפ
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52 (טז)יז : ז רות רבה

נפשלמשיבלךוהיהאוקספורד

יהודה'רשיבתךאתולכלכלנפשלמשיבלךוהיה'קמברידג

יהודה'רשבתךאתולכלכלנפשלמשיבלךוהיהקושטא' דפ

בנים'מזלךטובההיאהלאשמעוני' יל

יהודה'רבניםמשבעהלךטובההיאהלאא סבע"ר

'רהשביעידורהששיאוצםלהלןמפורשיןאבותראשימשבעהאמריודן'ראוקספורד

'רהשביעידורהששיאצםלהלןהאמוריםהאבותראשימשבעה'אמיהודה'רנחמיה'ור'קמברידג

'רהשביעידורהששיאצםלהלןהאמוריןהאבותדאשימשבעהאומריהודה'רנחמיה'ורקושטא' דפ

'ר'הזדודהששיאצםכאןמפורשיםאומריהודה'רשמעוני' יל

'רהשביעידודהשישיאוצםכאןהמפורשיןבניםמשבעהא"ד(ז"סוף רו)פרמה 

'ורהשביעידודהששיאוצם<<להלןמפורשיםבניםמשבעה'אומיהודה'רנחמיא'ורא סבע"ר

נחשוןעמינדברםחצרוןפרץכאןהמפורשיןמשבעהאמרנחמיאאוקספורד

נחשוןעמינדברםחצרוןפרץכאןהאמוריןאבותראשימשבעה'אומנחמיה'קמברידג

נחשוןעמינדברםחצרוןפרץכאןהמפורשיןמשבעהאמרנחמיאקושטא' דפ

בנים'זאבותראשי'אונחמיהשמעוני' יל

נחשוןעמינדברםחצרוןפרץלהלןהמפורשיןבניםמעשרה'אמנחמיה(ז"סוף רו)פרמה 

נחשון'עמינדרםחצרוןפרץלהלן'>>מפורשיאבותראשיבנים'מז'אומנחמיאא סבע"ר

בעזשלמוןאוקספורד

בועזשלמון'קמברידג

בועזשלמוןקושטא' דפ

'וגופרץתולדותאלה'שנבועזעדמיהודהשנולדושמעוני' יל

דודישיעובדבועזשלמון(ז"סוף רו)פרמה 

דודישיעובדבועזשלמוןא סבע"ר
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