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אשמעה'ד'ה'ה'וגומשהכלותביוםויהייבפרשתאד

אשמעה'ד'ה'המשהכלותביוםויהיב"יפרשתאמ

אשמעהדכתיבהיאהדא'וגומשהכלותביוםויהיב"יפרשתא2פ

אשמעהד"הה'וגומשהכלתביוםויהיב"יפרשתאנ

אשמעהד"הההמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהיב"יפרשתאא
אשמעהד"הההמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהיב"יפרשתאש

וכעסמעשהאותישראלשעשובשעהמוצאאת'וגו'ייהאלידברמהד

וכעסמעשהאותוישראלשעשובשעהמוצאאת'וגומי"יהאלידברמהמ

וכעסמעשהאותוישראלשעשובשעהמוצאאת'וגוהאלידברמה2פ

וכעסמעשהאות'יששעשובשעהמוצאאת'וגוי"יהאלידברמהנ

וכעסמעשהאותוישראלשעשובשעהמוצאאת'ההאלידברמהא
וכעסמעשהאותוישראלשעשובשעהמוצאאת'ההאלידברמהש

'וגוהזההעםאתראיתימשהאל'ייויאמר'שנא'הקבהעליהםד

'וגומהזההעםאתראיתימשהאלי"יויאמר'שנ'ה'ב'הקעליהםמ

'וגוהזההעםאתראיתימשהאלי"יויאמר'שנה"הקבעליהם2פ

'וגוהעםאתראיתימשהאלי"יויאמר'שנה"הבעליהםנ

עםוהנההזההעםאתראיתימשהאל'הויאמר'שנאמה"הקבעליהםא
עםוהנההזההעםאתראיתימשהאל'הויאמר'שנאה"הקבעליהםש

מלפניורחמיםובקשמשהעמדמיד'וגוממניהרףד

מלפניורחמיםובקשמשהעמדמיד'וגומואשמידםממניהרףמ

מלפניורחמיםובקשמשהעמדמיד'וגוואשמידםממניהרף2פ

מלפניו'רחמיוביקשמשהעמדמיד'וגוואשמידםממניהרףנ

מלפניו'רחמיוביקשמשהעמדואשמידםממניהרףהואעורףקשהא
מלפניו'רחמיוביקשמשהעמדואשמידםממניהרףהואעורףקשהש

'וגומשהויחל'שנאכמהלהםשיתרצהד

'וגוממשהויחל'דתיממ"כלהםשיתרצהמ

פניאתמשהויחל'שנאכמו'וגומשהויחל'שנאכמולהםשיתרצה2פ

'וגומשהויחלש"כמלהםשיתרצהנ

א"כדלהםונתרצהא
א"כדלהםונתרצהש

'אעפ'וגוהרעהעל'ייוינחם'שנ'הבהלהםונתרצהד

'כ'פ'אע'וגומהרעהעלי"יוינחם'שנ'ה'ב'הקלהםונתרצהמ

אף'וגוהרעהעלי"יוינחם'שנה"הקבלהםונתרצה'וגואלהיוי"י2פ

כ"אעפ'וגוהרעהעלי"יוינחם'שנה"הבלהםונתרצהנ

כ"אעפהרעהעל'הוינחםא
כ"אעפהרעהעל'הוינחםש

כיוןחטאתםעליהםופקדתיפקדיוביום'שנעליהםבלבוהיהכןד

כיוןחטאתםעליהםופקדתיפקדיוביום'שנעליהםבלבוהיהמ

כיוןחטאתםעליהםופקדתיפקדיוביום'שנאעליהםבלבוהיהכןפיעל2פ

כיוןחטאתםעליהםופקדתיפקדיוביום'שנעליהםבלבוהיהנ

כיון'וגופקדיוביום'שנאעליהםכעסוהיהא
כיון'וגופקדיוביום'שנאעליהםכעסוהיהש

'אמבמשכןאזנווהרכיןמשההלךסימון'בר'יהוד'ר'אהמשכןשנעשהד

'אמבמשכןאזנווהרכיןמשההלךסימון'בריהודה'ר'אמהמשכןשנעשהמ

'אמבמשכןאזנווהרכיןמשההלךסימון'בריהודהר"אממשכןשנעשה2פ

'אמבמשכןאזנווהרכיןמשההלךס"ביהודהר"אהמשכןשנעשהנ

'אמבמשכןאזנווהרכיןמשההלךסימוןר"אהמשכןשנעשהא
'אמבמשכןאזנווהרכיןמשההלךסימוןר"אהמשכןשנעשהש

מהשמעה'ד'ה'הישראלעל'הבהשלבלבושישתאמרמשהד

מהאשמעה'ד'ה'הישראלעל'ה'ב'שלהקבלבושישתאמרמ

מהאשמעהדכתיבהיאהדאישראלעלה"הקבשלבלבושישתאמרמשה2פ

מהשמעהד"הה'ישעלה"הבשלבלבושיש'תאממשהנ

מהאשמעהד"ההישראלעלה"הקבשלבלבושישתאמרמשהא
מהאשמעהד"הה'ישרעלה"הקבשלבלבושישתאמרמשהש

שעדמשה'אמ'ייהאלמהו'ייהאלידברד

שעד'תאממשה'אמי"יהאלמהוי"יהאלידברמ

שעדתאמרמשה'אמי"יהאלידברכימהו[י"יהאל](בי)ידבר2פ

שעד'תאממשה'אמי"יהאלמהוי"יהאלידברנ

שעדתאמרמשה'אמ'ההאלידברא
שעד'תאממשה'אמ'ההאלידברש
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חוזקלשוןאלאהאלואיןעמהםבקושיוהואכנגדםבכעסועומדהואעכשוד

חוזקלשוןאלאהאלואיןעמהםבקושיוהואכנגדםבכעסועומדהואעכשיומ

חוזקלשוןאלאהאלואיןעמהםבקושיוהואכנגדםבכעסועומדהואעכשו2פ

חוזקלשוןאלאהאלואיןעמהםבקושיוהואכנגדםבכעסועומדהואעכשיונ

חוזקלשוןאלאהאלואיןעמהםבקושיוהואכנגדםבכעסועומדהואעכשיוא
חוזקלשוןאלאהאלואיןעמהםבקושיוהואכנגדםבכעסועומדהואעכשיוש

עמהםרחמיםבמדתנוהגוהואלהםמתרצההואאוהארץאילי'דתיכמהד

עמהםרחמיםבמדתנוהגוהואלהםמתרצההואאוהארץאילי'דתיממ"כמ

עמהםרחמיםבמדתנוהגוהואלהםמתרצההואאזהארץאילידתימרכמה2פ

עמהם'רחמיבמדתנוהגוהואלהםמתרצההואאוהארץאיליא"כמדנ

עמהם'רחמיבמדתנוהגוהואלהםמתרצההואאוהארץאליא"כדא
עמהם'רחמיבמדתנוהגוהואלהםמתרצההואאוהארץאליא"כדש

אל'יי'שנרחמיםמדתאלא'ייואין'יי'ד'ה'הד

אלי"יי"י'שנרחמיםמדתאלאי"יואיןי"י'ד'ה'המ

אלי"יי"י'שנארחמיםמדתאלאי"יואיןי"ידכתיבהיאהדא2פ

אלי"יי"י'שנ'רחמימדתאלאי"יואיןי"יד"ההנ

אל'ה'ה'שנארחמיםאלא'הואין'הד"ההא
אל'ה'ה'שנא'רחמיאלא'הואין'הד"ההש

ויעבר'דתי'כמכלוםישראלעלבלבושאין'הבהפייסומידוחנוןרחוםד

ויעבור'דתימה"כמכלוםישראלעלבלבושאין'ה'ב'הקפייסומידוחנוןרחוםמ

ויעברדתימרכמהכלוםישראלעלבלבושאיןה"הבפייסומידוחנוןרחום2פ

ויעבורא"כמדכלום'ישעלבלבושאיןה"הבפייסומידוחנוןרחוםנ

ויעבורא"כדכלוםישראלעלבלבושאיןה"הקבפייסומידוחנוןרחוםא
ויעבורא"כדכלוםישראלעלבלבושאיןה"הקבפייסומידוחנוןרחוםש

'ר'א'פשעיהעלועברמהםזעמושהעבירפניועל'ייד

'ר'אמפשעיהםעלועברמהםזעמושהעבירויקראפניועלי"ימ

ר"אמפשעיהםעלועברמהםזעמושהעבירפניועלי"י2פ

ר"אפשעיהםעלועברמהםזעמושהעבירפניועלי"ינ

יהודהר"אפשעיהםעלועברמהםזעמושהעבירפניועל'הא
יהודהר"אפשעיהםעלועברמהםזעמושהעבירפניועל'הש

למשהלו'ואו'הקבהשפייסואלא'יי'ייפעמיםשני'כתולמהסימוןד

למשהלו'ואמ'ה'ב'להקשפייסואלאי"יי"יפעמיםשני'כתולמהסימוןמ

למשהלוואמרה"הקבשפייסואלאי"יי"יפעמיםשניכתבלמהסימון2פ

למשהל"ואה"הבשפייסואלאי"יי"יפ"ב'כתלמהסימוןנ

ס"בא
ס"בש

כךהמעשהאותועשושלאעד'רחמיבמדתעמהםנוהגהייתילשעברמהד

רחמיםבמדתעמהםנוהגהייתילשעברמהמ

כךהמעשהאותועשושלאעדעמהםנוהגהייתילשעברמה2פ

'רחמיבמדתעמהםנוהגהייתילשעברמהנ

א
ש

שמעשעהבאותהסימון'בריהודה'ארעמהםאנהוג'רחמיבמדתעכשוד

שמעשעהבאותהסימון'בריהודה'ר'אמעמהםאנהיגמ

שמעשעהבאותהסימון'בריהודהר"אעמהםאנהוגרחמיםבמדתעכשו2פ

שמעשעהבאותהס"ב'יהור"אעמהםאנהוגנ

שמעשעהבאותהא
שמעשעהבאותהש

הדיבורוהיהעומדמשההיהלשעברמשובחוקולנאהקולמשהד

הדבורוהיהעומדמשההיהלשעברמשובחוקולהדרוקולנאהקולמשהמ

הדבורוהיהעומדמשההיהלשעברמשובחוקולנאהקולמשה2פ

הדיבורוהיהעומדמשההיהלשעברמשובחוקולנאהקולמשהנ

הדיבורוהיהעומדמשההיהלשעברמשובחוקולנאהקולמשהא
הדיבורוהיהעומדמשההיהלשעברמשובחוקולנאהקולמשהש

פניוכשהיואבלשומעמישראלאחדהיהולאסילוןכמיןאזנולתוךבאד

פניוכשהיואבלשומעמישראלאחדהיהולאסילוןכמיןאזנולתוךבאמ

שומעמישראלאחדהיהולאסילוןכמיןאזנולתוךבא2פ

פניוכשהיואבלשומע'מיש'אהיהולאסילוןכמיןאזנולתוךבאנ

פניוכשהיואבל]שומעמישראלאחדהיהולאסלוןכמיןאזנולתוךבאא
שומעמישראלאחדהיהולאסליןכמיןאזנולתוךבאש
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מהנאהקולשמעהמשכןשנעשהוכיוןאצלובאשהדיבוריודעיםהיומאדימותד

מהנאהקולשמעהמשכןשנעשהוכיוןאצלובאשהדבוריודעיןהיומאדימותמ

מהנאהקול2פ

מהנאהקולשמעהמשכןשנעשהוכיוןאצלובאשהדיבוריודעיןהיו'מאדימונ

מהנאהקול[שמעהמשכןשנעשהוכיוןאצלובאשהדיבוריודעיםהיומאדימותא
מהנאהקולש

הכהןברכיה'ר'אחסידיוואלעמואלשלוםידברכישמעד

'ברהכהןברכיה'ר'אמחסידיוואלעמואלשלוםידברכישמעמ

'ברהכהןברכיהר"אחסידיוואלעמואלשלוםידברכישמע2פ

'ברהכהןברכיהר"אחסידיוואלעמואלשלוםידברכישמענ

'ברהכהןברכיהר"אחסידיוואלעמואלשלוםידברכישמעא
'ברהכהןברכיהר"אחסידיוואלעמואלשלוםידברכישמעש

לביןביניאיבההיתהלשעברלמשה'הקבה'אמסימון'בריהודה'רבשםד

לביןביניאיבההיתהלשעברלמשה'ה'ב'הק'אמסימון'בריהודה'רבשםמ

לביןביניאיבההיתהלשעברלמשהה"הקב'אמסימון'בריהודה'רבשם2פ

לביןביניאיבההיתהלשעברלמשהה"אהבס"ב'יהור"בשנ

לביןביניאיבההיתהלשעברלמשהה"הקב'אמס"ביהודהר"בשא
לביןביניאיבההיתהלשעברלמשהה"הקב'אמס"ביהודהר"בשש

עכשואבלבניוביןביניתחרותבניוביןבינישנאהבניד

עכשיואבלבניוביןביניתחרותבניוביןבינישנאהבנימ

עכשואבלשלוםבניוביןביניתחרותבניוביןבינישלוםבני2פ

עכשואבלבניוביןביניתחרותבניוביןבינישנאהבנינ

עכשיואבל[בניוביןביני]תחרותבנילביןביני[שנאה]שלוםבניא
עכשיואבלתחרותבנילביןבינישלוםבניש

ידברכיהויבניוביןבינישלוםבניוביןביניאהבההמשכןשנעשהד

ידברכיהויבניוביןבינישלוםבניוביןביניאהבההמשכןשנעשהמ

ידברכיהויבניוביןבינישלוםבניוביןביניאהבההמשכןשנעשה2פ

ידברכיהויבניוביןבינישלוםבניוביןביניאהבההמשכןשנעשהנ

ידברכיהויבניוביןבינישלוםבנילביןביניאהבההמשכןשנעשהא
ידברכיהויבניוביןבינישלוםבנילביןביניאהבההמשכןשנעשהש

חסידיוואלהמשכןשעשועלישראלאלועמואלשלוםד

חסידיוואלהמשכןשעשועלישראלאלועמואלשלוםמ

חסידיוואלהמשכןשעשועלישראלאלועמואלשלום2פ

חסידיוואלהמשכןשעשועל'ישאלועמואל'וגועמואלשלוםנ

חסידיוואלהמשכןשעשועלישראלאלועמואלשלוםא
חסידיוואלהמשכןשעשועלישראלאלועמואלשלוםש

אתהומנין'וגוואוריךתמיךאמרוללויבו'שכתולוישבטזהד

אתהומניןחסידיךלאישואוריךתומיך'אמוללויבו'שכתולוישבטזהמ

אתהומניןחסידיךלאישואוריךתמיך'אמוללויבושכתובלוישבטזה2פ

אתהומניןחסידיךלאישואוריךתומיךאמרוללויבו'שכתולוישבטזהנ

אתהומניןחסידיךלאישואוריךתומיך'אמוללויבו'שכתולוישבטזהא
אתהומניןחסידיךלאישואוריךתומיך'אמוללויבו'שכתולוישבטזהש

כבודלשכוןישעוליריאיוקרובאךאחריוכתובשכןמדברהכתובשבמשכן'אוד

כבודלשכוןישעוליריאיוקרובאךאחריו'כתושכןמדבר'הכתושבמשכן'אוממ

כבודלשכוןישעוליריאיוקרובאךאחריוכתובשכןמדברהכתובשבמשכןאומר2פ

'וגוישעוליריאיוקרובאךאחריו'כתושכןמדבר'הכתושבמשכן'אונ

כבודלשכוןישעוליריאיוקרובאךאחריו'כתישכןמדבר'הכתושבמשכן'אומא
כבודלשכוןישעוליריאיוקרובאךאחריו'כתישכןמדבר'הכתושבמשכן'אומש

כמהבמשכן'הבהכבודששכןבזמןלישראלקרובוישעשלוםהיתהאימתיבארצנוד

מ"כבמשכןכבודו'ה'ב'הקששכןבזמןלישראלקרובוישעשלוםהיהאימתיבארצינומ

כמהה"הקבכבודששכןבזמןלישראלקרובוישעשלוםהיהאימתיבארצו2פ

א"כמדבמשכןה"הבכבודששכןבזמןקרוב'לישוישעשלוםהיהאימתינ

א"כדה"הקבכבודששכןבזמןלישראלוישעשלוםהיהאימתיבארצנוא
א"כדה"הקבכבודששכןבזמןלישראלוישעשלוםהיהאימתיבארצנוש

לימהלקישבןשמעון'ר'אהמשכןאתמלא'ייוכבודדתימאד

לימהלקישבןשמעון'ר'אמהמשכןאתמלאי"יוכבודמ"דתימ

לימהלקישבןשמעוןר"אמהמשכןאתמלאי"יוכבודדתימר2פ

לימהל"ארשבהמשכןאתמלאי"יוכבודנ

לימהל"ארשבהמשכןאתמלא'הוכבודא
לימהל"ארשבהמשכןאתמלא'הוכבודש
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חסרהאינהבמקומה'אפיהואתורהדברתליםמספרזהדברללמודד

חסירהאינהבמקומה'אפיהואתורהדברתיליםמספרזהדברללמדמ

חסרהאינהבמקומהאפלוהואתורהדברתהליםמספרזהדברללמד2פ

חסרהאינה[במקומה](דבר)'אפיהואתורהדברתליםמספרזהדברללמדנ

חסרהאינהבמקומה'אפיתורהדברתליםמספרזהדברללמדא
חסרהאינהבמקומה'אפיתורהדברתליםמספרזהדברללמדש

משהכלותביוםויהיאימתישלוםלךוישם'כתמהראהכלוםד

משהכלותביוםויהיאימתישלוםלךוישם'כתימהראהכלוםמ

משהכלותביוםויהיאימתישלוםלךוישםכתובמהראהכלום2פ

משהכלותביוםויהיאימתישלוםלךוישם'כתימהראהכלוםנ

'וגומשהכלותביוםויהיאימתישלוםלךוישם'כתימהראהכלוםא
'וגומשהכלותביוםויהיאימתישלוםלךוישם'כתימהראהכלוםש

'וגויצדקמאלוההאנוש'ד'ה'ה'וגוכלותביוםויהיד

'וגומיצדקמאלוההאנוש'ד'ה'המשהכלותביוםויהיא"דמ

'וגויצדקמאלוההאנושדכתיבהיאהדאמשהכלותביוםויהי2פ

'וגויצדקמאלוההאנושד"הה'וגומשהכלותביוםויהינ

יצדקמאלוההאנושד"ההמשהכלותביוםויהיא
יצדקמאלוההאנושד"ההמשהכלותביוםויהיש

מאצלויצאלאפרעהאצליעקבכשהלךהכהןברכיה'ארד

מאצלויצאלאפרעהאצלכשהלךיעקב'ברהכהןברכיה'ר'אממ

מאצלויצאלאפרעהאצלכשהלךיעקבברהכהןברכיהר"א2פ

מאצלויצאלאפרעהאצלכשהלךיעקב'ברהכהןברכיהר"אנ

מאצלויצאלאפרעהאצליעקבכשהלךי"ברהכהןברכיהר"אא
מאצלויצאלאפרעהאצליעקבכשהלךי"ברהכהןברכיהר"אש

יעלהלואמרבירכומהפרעהאתיעקבויברך'שנשבירכועדד

יעלהברכומהפרעהאתיעקבויברך'שנשברכועדמ

יעלהברכומהפרעהאתיעקבויברך'שנאשברכועד2פ

יעלהל"אבירכומהפרעהאתיעקבויברך'שנשברכועדנ

שיעלהברכוברכהמהפרעהאתיעקבויברך'שנאשברכועדא
שיעלהברכוברכהמהפרעהאתיעקבויברך'שנאשברכועדש

להםרמזה'והיכברכותטעוןבאאניאצלכםכשאבואאניאףלרגלונילוסד

להםרמזהוהיכןברכותטעוןבאאניאצליכםכשאבואאניאףלרגלונילוסמ

להםרמזהוהיכןברכותטעוןבאאניאצלכםכשאבאאניאףלרגלונילוס2פ

להםרמזהוהיכןברכותטעוןבאאניאצלכםכשאביאאניאףלרגלונילוסנ

להםרמזהוהיכןברכותטעוןבאאניאצלכםכשאבואאניאףלקראתונילוסא
להםרמזהוהיכןברכותטעוןבאאניאצלכםכשאבואאניאףלקראתונילוסש

המשכןאתשיעשולישראל'הקבהאמרברמזלויבן'יהוש'ר'אבסיניד

המשכןאתשיעשולישראל'ה'ב'הק'אמברמזלויבןיהושע'ר'אמבסינימ

המשכןאתשיעשולישראלה"הקבאמרברמזלויבןיהושער"אמבסיני2פ

המשכןאתשיעשו'לישה"אהבברמזל"אריבבסינינ

המשכןאתשיעשולישראלה"הקב'אמברמזל"אריבבסיניא
המשכןאתשיעשולישראלה"הקב'אמברמזל"אריבבסיניש

המקוםבכל'וגוליתעשהאדמהמזבח'שנבביאתוברכותלהםנותןשהואד

המקוםבכל'וגומליתעשהאדמהמזבח'שנבביאתוברכותלהםנותןשהואמ

מקוםבכל'וגוליתעשהאדמהמזבח'שנבביאתוברכותלהםנותןשהוא2פ

מקוםבכל'וגוליתעשהאדמהמזבח'שנבביאתוברכותלהםנותןשהואנ

המקוםבכלליתעשהאדמהמזבח'שנאבביאתוברכותלהםנותןשהואא
'המקובכלליתעשהאדמהמזבח'שנאבביאתוברכותלהםנותןשהואש

'שנבירכןלמשכןכשבאעשהוכןוברכתיךאליךאבואשמיאתאזכיראשרד

'שנברכןלמשכןכשבאעשהוכןוברכתיךאליךאבאשמיאתאזכיראשרמ

'שנאברכןלמשכןכשבאעשהוכןוברכתיךאליךאבאשמיאתאזכיראשר2פ

'שנברכןלמשכןכשבאעשהוכן'וגושמיאתאזכיראשרנ

'שנאמברכןלמשכןכשבאעשהוכן'וגואזכיראשרא
'שנאברכןלמשכןכשבאעשהוכן'וגואזכיראשרש

האכלות'ביוויהיאימתיוישמרך'יייברכךד

וישמרךי"ייברכךמ

הא'וגוהמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהיאימתיוישמרךי"ייברכך2פ

הא'וגומשהכלותביוםויהיאימתי'וגוי"ייברכךנ

האהמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהיאימתיוישמרך'היברכךא
האהמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהיאימתיוישמרך'היברכךש
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לאויצדקמאלוההאנושהוים"האלימןיותרצדיקאדםשאיןלמדנוד

מ

לאויצדקמאלוההאנושהויהאלהיםמןיותרצדיקאדםשאיןלמדנו2פ

'וגויצדקמאלוההאנושהוים"האלימןיותרצדיקאדםשאיןלמדנונ

לאויצדקמאלוההאנושהוימהאלהיםיותר[צדיק]אדםשאיןלמדנוא
לאויצדקמאלוההאנושהוימהאלהיםיותרצדיקאדםשאיןלמדנוש

וישמרך'יייברכך'נאמלכךאצלםבביאתוישראלברך'הבהגםאלאד

מ

וישמרךי"ייברכךנאמרלכךאצלםבביאתוישראלאתבירךה"הקבגםאלא2פ

'וגוי"ייברכך'נאמלכךאצלםבביאתו'לישבירךה"הבגםאלאנ

וישמרך'היברכך'נאמלכךאצלםבביאתולישראלברךה"הקבאלאא
וישמרך'היברכך'נאמלכךאצלםבביאתו'לישרברךה"הקבאלאש

כלותביוםויהי'וגוכלותביוםויהילווסמךד

כלותביוםויהיא"דמשהכלותביוםויהילווסמךמ

כלותביוםויהי'וגומשהכלותביוםויהילווסמך2פ

כלותביוםויהי'וגומשהכלותביוםויהיליהוסמךנ

כלותביוםויהיהמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהיליהוסמיךא
כלותביוםויהיהמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהיליהוסמיךש

'ארעליוןבסתריושב'ד'ה'ה'וגוד

'אמעליוןבסתריושב'ד'ה'המשהמ

ר"אמ'וגויתלונןשדיבצלעליוןבסתריושבדכתיבהיאהדא2פ

ר"א'וגועליוןבסתריושבד"הה'וגומשהנ

ר"אעליוןבסתריושבד"ההמשהא
ר"אעליוןבסתריושבד"ההמשהש

שלמהשבאסבוריםהיינוהזההמזמור'אממיאידי'רבשםהונאד

שלמהשבאסבוריםהיינוהזההמזמור'אממיאידיברהונא'רמ

שלמהשבאסבוריםהיינוהזההמזמוראמרמיאידי'רבשםהונא2פ

שלמהשבאסבוריןהיינוהזההמזמור'אממיאידיר"בשהונאנ

שלמהשבאסבוריםהיינוהזההמזמור'אממיהונאא
שלמהשבא'סבוריהיינוהזההמזמור'אממיהונאש

משהזהעליוןבסתריושבד'ההמשהאלאאמרוולאואמרוד

משהזהעליוןבסתריושב'ד'ה'המשהאלאאמרוולאואמרומ

משהזהעליוןבסתר]יושבדכתיבהיאהדאמשהאלאאמרוולאואמרו2פ

משהזהעליוןבסתריושבד'ההמשהאלאאמרוולאואמרונ

משהזהעליוןבסתריושבד"ההמשהאלאאמרולאואמרוא
משהזהעליוןבסתריושבד"ההמשהאלאאמרולאואמרוש

סתר'עבי'דתי'כמעליוןסתרשהואהענןבתוךשנכנסעליוןבסתרשישבד

סתרעביםמ"דתימ"כעליוןסתרשהואהענןבתוךשנכנסעליוןבסתרשישבמ

סתרעביםדתימרכמהעליוןסתרשהואהענןבתוךשנכנסעליוןבסתר[שישב2פ

סתרעביםא"כמדעליוןסתרשהואהענןבתוךשנכנסעליוןבסתרשישבנ

סתרעביםא"כדעליוןסתרשהואהענןבתוךשנכנסעליוןבסתרשישבא
סתרעביםא"כדעליוןסתרשהואהענןבתוךשנכנסעליוןבסתרשישבש

הרבהלינותשלןיתלונןשדיבצלהענןבתוךמשהויבא'כ'וכלוד

הרבהלינותשלןיתלונןשדיבצלהענןבתוךמשהויבא'כתווכןלומ

[הרבה]לינותשלןיתלונןשדיבצלהענןבתוךמשהויבאכתובוכןלו2פ

הרבהלינותשלןיתלונןשדיבצלהענןבתוךמשהויבא'כתיוכןנ

הרבהלינותשלןיתלונןשדיבצלהענןבתוךמשהויבא'כתיוכןלוא
הרבהלינותשלןיתלונןשדיבצלהענןבתוךמשהויבא'כתווכןלוש

'לייאומר'אמוהואלילהוארבעיםיוםארבעים'ייעםשםויהי'שנד

י"ליאומר'אמוהואלילהוארבעיםיוםארבעיםי"יעםשםויהי'שנמ

י"ליאומראמרוהואלילהוארבעיםיוםארבעיםי"יעםשםויהי'שנא2פ

י"לי'אווהוא'וגויום'ארבעיי"יעםשםויהי'שננ

'לה'אומ'אומוהואלילה'ומיום'מ'העםשםויהי'שנאא
'להאומר'אומוהואלילה'ומיום'מ'העםשםויהי'שנאש

'בריהודה'ר'א'וגועליוןבסתריושב'א'ד'וגומחסיד

'בריהודה'ר'אמעליוןבסתריושבא"ד'וגוממחסימ

'בריהודהר"אעליוןבסתריושבאחרדבר'וגומחסי2פ

'בר'יהור"א'וגועליוןבסתריושבא"ד'וגוומצודתימחסינ

ס"ביהודהר"אעליוןבסתריושבא"דמחסיא
ס"ביהודהר"אעליוןבסתריושבא"דמחסיש
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כיוןלאחוריווהרתיע'הבהמןמשהשמעדברים'גיוחנן'רבשםסימוןד

כיוןלאחוריווהרתיע'ה'ב'הקמןמשהשמעדבריםשלשהיוחנן'רבשםסימוןמ

כיוןלאחוריווהרתיחה"הקבמןמשהשמע'דברישלשהיוחנן'רבשםסימון2פ

כיוןלאחוריווהרתיעה"הבמןמשהשמע'דברי'ג'יוחר"בשסימוןנ

כיוןלאחוריווהרתיעהגבורהמפימשהשמעדברים'ג'יוחר"בשא
כיוןלאחוריווהרתיעהגבורהמפימשהשמע'דברי'ג'יוחר"בשש

כופרליתןיוכלמימשה'אמנפשוכפראישונתנולו'שאמד

כופרליתןיוכלמימשה'אמנפשוכופראישונתנולו'שאממ

כפרליתןיוכלמימשה'אמנפשוכפראישונתנושאמר2פ

כופרליתןיוכלמימשה'אמי"לינפשוכופראישונתנול"שאנ

כופרליתןיוכלמימשה'אמ'להנפשוכופראישונתנול"שאא
כופרליתןיוכלמימשה'אמ'להנפשוכופראישונתנול"שאש

מגיעאינוועדיןנפשובעדיתןלאישאשרוכלעורבעדעורנשפוד

מגיעאינוועדיןנפשובעדיתןלאישאשרוכלעורבעדעורנפשומ

מגיעאינוועדיןנפשובעדיתןלאישאשרוכלעורבעדעורנפשו2פ

מגיעאינוועדייןנפשובעדיתןלאישאשרוכלעורבעדעורנפשונ

מגיעאינוועדייןנפשובעדיתןלאישאשרוכלעורבעדעורנפשוא
מגיעאינוועדייןנפשובעדיתןלאישאשרוכלעורבעדעורנפשוש

נפשםפדיוןויקרכפרולאלהיםיתןולאאישיפדהפדהלא'שנאד

נפשםפדיוןויקר'וגומאישיפדהפדהלאאח'שנמ

נפשםפדיוןויקרכפרולאלהיםיתןולאאישיפדהפדהלאאח'שנ2פ

נפשםפדיוןויקרכפרםם"לאלייתןולאאישיפדהפדהלא'שננ

נפשםפדיוןויקראישיפדהפדהלאאך'שנאא
נפשםפדיוןויקראישיפדהפדהלאאך'שנאש

כחןלפיאלאכחילפימבקשאיני'הקבהלו'אמד

כחןלפיאלאכחילפימבקשאיני'ה'ב'הקלו'אמ'וגוממ

כחםלפיאלאכחילפימבקשאיניה"הקב'אמלעולםוחדל2פ

כחןלפיאלאכחילפימבקשאיניה"הבל"ענ

'שנאכחםלפיאלאכחילפימבקשאיניה"הקב'אמלעולםוחדלא
'שנאכחםלפיאלאכחילפימבקשאיניה"הקב'אמלעולםוחדלש

שלמטבעכמין'הבהנטלמאיר'אריתנוזהד

שלמטבעכמין'ה'ב'הקנטלמאיר'ר'אמיתנוזהמ

שלמטבעכמיןה"הקבנטלמאירר"אמיתנוזה2פ

שלמטבעכמיןה"הבנטלמ"אריתנוזהנ

שלמטבעכמיןה"הקבנטלס"אר'וגוהעוברכליתנוזהא
שלמטבעכמיןה"הקבנטלסימוןר"א'וגוהעוברכליתנוזהש

וכןיתנוכזהיתנוזהלמשהלווהראההכבודכסאמתחתאשד

וכןיתנוכזהיתנוזהלמשהלווהראההכבודכסאמתחתאשמ

וכןיתנוכזהיתנוזהלמשהלווהראההכבודכסאמתחתאש2פ

וכןיתנוכזהיתנוזהל"ואלמשהלווהראההכבודכסאמתחתאשנ

וכןיתנוכזהיתנוזהלמשהוהראהוהכבודכסאמתחתאשא
וכןיתנוכזהיתנוזהלמשהוהראהוהכבודכסאמתחתאשש

לחמיקרבניאתישראלבניאתצו'הבהלו'שאמבשעהד

לפמיקרבניאתלהםואמרתישראלבניאתצו'ה'ב'הקלו'שאמבשעהמ

לחמיקרבניאתאליהםואמרתישראלבניאתצוה"הקבלו'שאמבשעה2פ

לחמיקרבניאת'ישבניאתצוה"הבל"שאבשעהנ

לחמיקרבניאתאליהםואמרתישראלבניאתצוה"הקבל"שאבשעהא
לחמיקרבניאתאליהםואמרת'ישרבניאתצוה"הקבל"שאבשעהש

כללפניומקריביןאנואםקרבנותלולהספיקיוכלמימשה'אמלאשיד

כללפניומקריביןאנואםקרבנותלולהספיקיוכלמימשה'אמלאשימ

כללפניומקריביןאנואם[קרבנות]לולהספיקיוכלמימשה'אמלאשי2פ

כללפניומקריביןאנוואםקרבנותלולהספיקיוכלמימשה'אמ'וגונ

כללפניו'מקריביאנואם'קרבנולולהספיקיוכלמימשה'אמלאישיא
כללפניומקריביםאנואםקרבנותלולהספיקיוכלמימשה'אמלאישיש

איןולבנון'שנלומספיקאינולבנוןעציכלועורכיןשדיחיתוד

איןולבנון'שנלומספיקאינולבנוןעציכלועורכיןיערחיתומ

איןולבנון'שנאלומספיקאינולבנוןעציכלועורכיןארץחיתו2פ

איןולבנון'שנלומספיקאינולבנוןעציכלועורכיןשדיחיתונ

איןולבנון'שנאלומספיקיןאיןלבנוןעציכללפניו'ועורכיארץחיתוא
איןולבנון'שנאלומספיקיןאיןלבנוןעציכללפניוועורכיןארץחיתוש
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מבקשאיני'הקבהלו'אמעולהדיאיןוחיתובערדיד

מבקשאיני'ה'ב'הקלו'אמעולהדיאיןוחיתובערדימ

מבקשאיניה"הקבלו'אמעולהדיאיןוחיתובערדי2פ

מבקשאיניה"אהב'וגובערדינ

מבקשאינימשהאלה"הקב'אמעולהדיאיןוחיתובערדיא
מבקשאינימשהאלה"הקב'אמעולהדיאיןוחיתובערדיש

'וגוהאשהזהלהםואמרתכחןלפיאלאכחילפיד

י"ליתקריבואשרהאשהזהלהםואמרת'שנכחןלפיאלאכחילפימ

'וגוהאשהזהאליהםואמרתכחןלפיאלאכחילפי2פ

'וגותקריבואשרהאשהזהאליהםואמרתכחןלפיאלאכחילפינ

'וגותקריבואשרהאשהזהאליהםואמרתכחךלפיאלאכחיכפיא
'וגותקריבואשרהאשהזהאליהםואמרתכחךלפיאלאכחיכפיש

'וגובבקרתעשהאחדהכבשאתאלאאחתבבתשניהםולאד

'וגומבבוקרתעשהאחדהכבשאתאלאאחתבבתשניהםולא'וגוממ

'וגובבקרתעשהאחדהכבשאתאלאאחתבבתשניהםולא2פ

נ

הכבשואתבבקרתעשהאחתהכבשאתאלא'אבבתשניהםולאא
הכבשואתבבקרתעשהאחדהכבשאתאלא'אבבתשניהםולאש

ושכנתימקדשליועשו'הבהלו'שאמבשעהוכןד

ושכנתימקדשליועשו'ה'ב'הקלו'שאמבשעהוכןמ

ושכנתימקדשליועשוה"הקבלו'שאמבשעהוכן2פ

ושכנתימקדשליועשוה"הבל"שאבשעהוכןנ

מקדשליועשוה"הקבל"שאבשעהוכןהערביםביןתעשההשניא
מקדשליועשוה"הקבל"שאבשעהוכןהערביםביןתעשההשניש

ושמיהשמיםהנהבתוכושישרהמקדשלולעשותיוכלמימשה'אמבתוכםד

ושמיהשמיםהנהבתוכושישרהמקדשלולעשותיוכלמימשה'אמבתוכםמ

ושמיהשמיםהנהמקדשלולעשותיוכלמימשה'אמבתוכם2פ

ושמיהשמיםהנהבתוכושישרהמקדשלעשותיוכלמימשה'אמבתוכםנ

ושמיהשמיםהנהמקדשלולעשותיוכלמימשהאמרא
ושמיהשמיםהנהמקדשלולעשותיוכלמימשה'אמש

מלאאניהארץואתהשמיםאתהלא'ואומ'וגויכלכלוךלאהשמיםד

מלאאניהארץואתואתהשמיםאתהלא'ואומ'וגויכלכלוךלאהשמיםמ

מלאאניהארץואתהשמיםאתהלאואומר'וגויכלכלוךלאהשמים2פ

מלאאניהארץואתהשמיםאתהלא'ואו'וגויכלכלוךלאהשמיםנ

מלאאניהארץואתהשמיםאתהלא'ואומיכלכלוהולאהשמיםא
מלאאניהארץואתהשמיםאתהלא'ואומיכלכלוהולאהשמיםש

'וגורגליהדוםוהארץכסאיהשמים'ואו'וגוד

'וגווהארץכסאיהשמים'ואוממ

תבנואשרביתזהאירגליהדוםוהארץכסאיהשמים'ואומ'וגו2פ

תבנואשרביתזהאירגליהדוםוהארץכסאיהשמים'ואו'וגונ

תבנואשרביתזהאירגליהדוםוהארץכסאיהשמים'ואומ'הנאםא
תבנואשרביתזהאירגליהדוםוהארץכסאיהשמיםואומר'הנאםש

לפימבקשאיני'הבהלו'אמד

לפימבקשאיני'ה'ב'הקלו'אממ

לפימבקשאיני['ה'ב'ה]לו'אמ'וגומנוחתימקוםזהואילי2פ

לפימבקשאיניה"הבל"אל"אלינ

לפימבקשאיניה"הקבל"אליא
לפימבקשאיניה"הקבל"אליש

ולאכבודילהחזיקיכוליןאינןכולוהעולםמבקשכשאניכחןלפיאלאכחיד

ולאכבודילהחזיקיכוליןאינןכולוהעולםקש[ב]מכשאניכחןלפיאלאכחימ

ולאכבודילהחזיקיכוליםאינםכלוהעולםמבקשכשאניכחןלפיאלאכחי2פ

ולאכבודילהחזיק'יכוליאינןכולוהעולםמבקשכשאניכחןלפיאלאכחינ

ולאכבודילהחזיקיכוליןאינםכלוהעולםמבקשכשאניכחןלפיאלאכחיא
ולאכבודילהחזיקיכוליןאינםכלוהעולםמבקשכשאניכחןלפיאלאכחיש

בצפון'ויבדרום'יאלאמידךמבקשאיניאנימשליאחדשמשד

בצפוןועשרבדרוםעשראלאמידךמבקשאיניאנימשליאחדשמשמ

בצפוןועשרבדרוםעשראלאמידךמבקשאיניאנימשליאחדשמש2פ

בצפוןועשרבדרוםעשראלאמידךמבקשאיניאנימשלי'אשמשנ

בצפון'ויבדרוםקרשים'יאלאמכםמבקשאיניאנימשליאחדשמשא
בצפון'ויבדרוםקרשיםעשרהאלאמכםמבקשאיניאנימשליאחדשמשש
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שהוא'הבהעליוןבסתריושב'אממשהלכךבמערב'וחד

שהוא'ה'ב'הקעליוןבסתריושב'אממשהלכךבמערבושמנהמ

שהואה"הקביתלונןשדיבצלעליוןבסתריושב'אממשהלכךבמערבושמנה2פ

שהואה"הבעליוןבסתריושבמשה'אמלכךבמערב'וחנ

שהואה"הקבעליוןבסתריושבמשה'אמלכךבמערב'וחא
שהואה"הקבעליוןבסתריושבמשה'אמלכךבמערב'וחש

ללוןנתאוההואנראהואינוהכלאתרואההואעולםשלבסתרויושבד

ללוןנתאוההואנראהואינוהכלאתרואההואשלעולםבסתרויושבמ

ללוןמתאוההואנראהואינוהכלאתרואההואעולםשלבסתרויושב2פ

ללוןנתאוההואנראהואינוהכלאתרואההואעולםשלבסתרויושבנ

ללוןמתאוההואנראהואינוהכלאתרואההואעולםשלבסתרויושבא
ללוןמתאוההואנראהואינוהכלאתרואההואעולםשלבסתרויושבש

שדיסימון'בריהודה'רבשםנחשאברפרוזדק'ר'אבצלינוד

שדיסימון'בריהודה'רבשםנחשאברפרוזדיקי'ר'אמבצלנומ

שדיסימון'בריהודה'רבשםנחשאברפרוזדיקיר"אבצלנו2פ

שדיס"ביהודהר"בשנחשאברפרוזדיקיר"אבצלינונ

שדיבצלז"בשריבנחשאברפרוזדיקיר"אבצלנוא
שדיבצלז"בשריבנחשאברפרוזדיקיר"אבצלנוש

'לייאומריתלונןדיבצלהויהמשכןזהבצלאללךשעשהבצלנתלונןד

י"ליאומריתלונןשדיבצלהויהמשכןזהבצלאללךשעשהבצליתלונןמ

י"לאומריתלונןשדיבצלהויהמשכןזהבצלאללךשעשהבצליתלונן2פ

י"ליאומריתלונןשדיבצלהויהמשכןזהבצלאללךשעשהבצלנתלונןנ

'להאומריתלונןשדיבצלהויהמשכןזהבצלאללךשעשהבצליתלונןא
'להאומריתלונןשדיבצלהויהמשכןזהבצלאללךשעשהבצליתלונןש

שהיהלהעולהשהיהבשעהמשה'אמפגעיםשלשירמחסיד

שהיהלהרעולהשהיהבשעהמשה'אמשלפגעיםזהשירמחסימ

שהיהבהרעולהשהיהבשעהמשה'אמפגעיםשלזהשירמחסי2פ

שהיהלהרעולהשהיהבשעהמשה'אמפגעיםשלזהשירמחסינ

שהיהבהרעולהשהיהבשעהמשה'אמפגעיםשלזהשירומצודתימחסיא
שהיהבהרעולהשהיהבשעהמשה'אמפגעיםשלזהשירומצודתימחסיש

אלהידידיקסטראומצודתיאגנתימחסי'ליי'אומהוהמזיקיםמןמתיראד

אלהידידיקסטראומצודתיאגנתימחסימהוהמזיקיןמןמתייראמ

אלהידידיקסטראומצודתימגנתימחסיי"ליאומרמהוהמזיקיןמןמתירא2פ

אלהידידיקסטראומצודתיאגנתימחסיי"ליאומר'אוממהוהמזיקיןמןיראנ

אלהידידיקסטראומצודתימגנתימחסי'לה'אוממהוהמזיקיןמןמתיראא
אלהידידיקסטראומצודתימגנתימחסי'לה'אוממהוהמזיקיןמןמתיראש

הואכיחבלהמלאכיואתהמזיקיןאתמבריחאנישבמשובואבטחד

הואכיחבלהמלאכיואתהמזיקיןאתמבריחאנישבשמובואבטחמ

הואכיחבלהמלאכיואתהמזיקיןאתמבריחאנישבשמובובואבטח2פ

הואכיחבלהמלאכיואתהמזיקיןאתמבריחאנישבשמובואבטחנ

הואכיחבלהמלאכיואתהמזיקיןאתמבריחאניבשמובובואבטחא
הואכיחבלהמלאכיואת'המזיקיאתמבריחאנישבשמובואבטחש

'וגויצילךהואכילךעומדאניבטחתבי'הקבהלו'אמיצילךד

יצילךהואכילךעומדאניבטחתבי'ה'ב'הקלו'אמיצילךמ

יצילךהואכילךעומדאניבטחתביה"הקבלו'אמיצילך2פ

יצילךהואכילךעומדאניבטחתיביה"הבל"איצילךנ

יצילךא
יצילךש

הוותמביאשהואמדברהוותמדברדציידהמצדתהיקושמפחד

הוותמביאשהואמדברהוותמדברדציידאמצרתאיקושמפחמ

הוותמביאשהואמדברלךיסךבאברתוהוותמדברדציחהמצרתהיקושמפח2פ

הוותמביאשהואמדברהוותמדברדציידתאמצדתהיקושמפחנ

הוותמביאשהואמדבר'וגובאברתוהוותמדברדשיחהמצרתאיקושמפחא
הוותמביאשהואמדבר'וגובאברתוהוותמדברדשיחהמצרתאיקושמפחש

בזכותלךיסךבאברתו'ד'ה'הלךיסוךבאברתובעולםד

בזכותלךיסוכךלךיסךבאברתובעולםמ

בזכותלךיסךבאברתודכתיבהיאהדאלךיסוכך'יסבאברתובעולם2פ

בזכותלךיסךבאברתוד"ההלךיסךבאברתו'בעונ

בזכותלךיסךבאברתוד"ההלךיסוכךבאברתולעולםא
בזכותלךיסךבאברתוד"ההלךיסוכךבאברתולעולםש
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תחסהכנפיותחתלמודתאשמימינו'שנא'הקבהשלמימינושניתנההתורהד

תחסהכנפיותחתלמודתאשמימינו'שנ'ה'ב'שלהקמימינושניתנההתורהמ

תחסהכנפיוותחתלמודתאשמימינו'שנה"הקבשלבימינושנתנההתורה2פ

תחסהכנפיותחתלמודתאשמימינו'שנה"הבשלמימינושניתנההתורהנ

תחסהכנפיוותחתלמודתאשמימינו'שנאה"הקבשלבימינושניתנההתורהא
תחסהכנפיוותחתלמודתאשמימינו'שנאה"הקבשלבימינושניתנההתורהש

אמתשלוסוחרהצנהלוהוא'הקבהשלכנפיותחתלחסותשבאמיד

שלאמתוסוחרהצנהלוהוא'ה'ב'שלהקכנפיותחתלחסותשבאמימ

אמתשלוסוחרהצנהלוהואה"הקבשלכנפיותחת'לחסושבאמי2פ

אמתשלוסוחרהצנהלוהואה"הבשלכנפיותחתלחסותשבאמינ

אמתושלוסוחרהצנההואה"הקבשלכנפיותחתלחסותשבאמיא
אמתושלוסוחרהצנההואה"הקבשלכנפיותחתלחסותשבאמיש

אניזייןלקישבןשמעון'ר'אאמתווסוחרהצנהמהוד

אניזיין'ה'ב'הק'אמלקישבןשמעון'ר'אמאמתווסוחרהצנהמהומ

אניזייןה"הקב'אמלקישריש'אמוסחרהצנהמהו2פ

אניזייןה"אהבל"ארשבאמיתווסוחרהצנהמהונ

אניזיןה"הקב'אמל"ארוסוחרהצנהמהוא
אניזיןה"הקב'אמל"ארוסוחרהצנהמהוש

יוחאיבן'שמעון'ראמרתורהשלבאמתהסוחרשהואמילכלעושהד

יוחאיבןשמעון'ר'אמשלתורהבאמיתהסוחרשהואמילכלעושהמ

יוחאיבןשמעון'ר'אמתורהשלבאמיתהסוחרשהואמילכלעושה2פ

י"ארשבתורהשלבאמיתהסוחרשהואמילכלעושהנ

י"ארשבתורהשלבאמתהעוסקשהואמילכלעושהא
י"ארשבתורהשלבאמתהעוסקשהואמילכלעושהש

נתןזייןיוחאיבן'שמעו'ר'אמלבעליההואזייןתורהשלאמתהד

נתןזייןמ

נתןזייןיוחיבןשמעוןר"אמלבעליההיאזייןתורהשלאמיתה2פ

נתןזייןה"אהבלבעליההיאזייןתורהשלאמיתהנ

ה"הקבנתןי"ארשבלבעליההיאזיןתורהשלאמתהא
ה"הקבנתןי"ארשבלבעליההיאזיןתורהשלאמתהש

אגרתמןלילהמפחדתיראלאעליוכתוב'המפורושםבסינילישראל'הקבהד

אגרתמןלילהמפחדתיראלאעליו'כתוהמפורשושםבסינילישראל'ה'ב'הקמ

אגרתמןלילהמפחדתיראלאעליוכתובהמפורשושםבסינילישראלה"הקב2פ

אגרתמןלילהמפחדתיראלאעליו'כתוהמפורשושםבסיני'לישה"הבנ

אגרתמןלילהמפחדתיראלאעליו'כתוהמפורשושםבסינילישראלזיןא
אגרתמןלילהמפחדתיראלאעליו'כתוהמפורשושםבסינילישראלזיןש

'ר'איומםיעוףמחץבלילההמושליםהמזיקיםמכלולאומרכבתהמחלתבתד

'ר'אמיומםיעוףומחץבלילההמושליםהמזיקיםמכלולאומרכבתהמחלתבתמ

ר"אמיומםיעוףמחץבלילההמושליןהמזיקיןמכלולאומרכבתהמחלתבת2פ

ר"איומםיעוףמחץבלילה'המושליהמזיקיןמכלולאומרכבתהמחלתבתנ

ר"איומםיעוףמחץבלילההמושליןהמזיקיםמכלולאוחבירתהמחלתבתא
ר"איומםיעוףמחץבלילההמושלים'המזיקימכלולאוחברתמחלתבתש

שילחממנויצילךומיכחץוקושטכעוףבאוירפורחשהואמזיקישברכיהד

שלוחממנויצילךומיכחץוקושטכעוףבאוירפורחשהואמזיקישברכיהמ

שלוחממנויצילךומיכחץוקושטכעוף[באויר]פורחשהואמזיקישברכיה2פ

שילחממנויצילךומיכחץושטכעוףבאוירפורחשהואמזיקישברכיהנ

שלוחממנויצילךומיכחץוקושטכעוףבאוירפורחשהואמזיקישברכיהא
שלוחממנויצילךומיכחץוקושטכעוףבאוירפורחשהואמזיקישברכיהש

צפוןאלאפחאיןיקושמפחיצילךהואכילמעלה'כתושכןהקץד

צפוראלאפחאיןיקושמפחיצילךהואכילמעלה'כתושכןהקןמ

צפוראלאפחאיןיקושמפחיצילךהואכילמעלהכתובשכןהקן2פ

צפוראלאפחאיןיקושמפחיצילךהואכילמעלה'כתושכןהקןנ

צפוראלאפחאיןיקושמפחיצילךהואכילמעלה'שכתוהקןא
צפוראלאפחאיןיקושמפחיצילךהואכילמעלהשכתובהקןש

צפורקןיקראכי'וכתוהארץפחעלצפורהתפול'שנאמכעניןד

צפורקןיקראכי'וכתוהארץפחעלצפורהתפול'שנכעניןמ

צפורקןיקראכיוכתיב'וגוהארץפחעלצפורהתפול'שנכענין2פ

צפורקןיקראכי'וכתי'וגופחעלצפורהתפול'שננ

צפורקןיקראכי'וכתיהארץפחעלצפורהתפול'שנאכעניןא
צפורקןיקרא[כי]'וכתיהארץפחעלצפורהתפול'שנאכעניןש
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ג, יב

מדבר'וגותשלחשלח'וגולפניךד

מדבר'וגומהאםאתתשלחשלח'וגוממ

מדבר'וגותשלחשלח'וגולפניך2פ

מדבר'וגותשלחשלח'וגולפניךנ

מדברתשלחשלחהארץעלאועץבכלבדרךלפניךא
מדברתשלחשלחהארץעלאועץבכלבדרךלפניךש

ילךלפני'אוהואוכןבושולטהדברבאפלשמעשיומייהלךבאופלד

ילךלפניו'אומהואוכןבושולטהדברבאופלשמעשיומייהלוךבאופלמ

ילךלפניואומרהואוכןבושולטהדברבאופלשמעשיומייהלךבאופל2פ

ילךלפניוא"וכהבושולטהדברבאופלשמעשיומייהלוךבאופלנ

ילךלפניוא"וכהבוהדברבאפלשמעשיומייהלוךבאופלא
ילךלפניוא"וכהבוהדברבאפלשמעשיומייהלוךבאופלש

אמריןרבניןצהריםישודמקטב'אומהואכאןאףלרגליורשףויצאדברד

אמריןרבניןצהריםישודמקטב'אומהואכאןאףלרגליורשףויצאדברמ

אמריןרבניןצהריםישודמקטבאומרהואכאןאףלרגליורשףויצאדבר2פ

אמריןרבניןצהריםישודמקטב'אוהואכאןאף'וגודברנ

אמרירבניןצהריםישודמקטב'אומהואכאןאףלרגליורשףויצאדברא
אמרירבניןצהריםישודמקטב'אומהואכאןאףלרגליורשףויצאדברש

בראבא'רקטבליהקריולמההואשדד

בראבא'רקטבליהקריולמהקטבליהקריולמההואשדמ

בראבא'רקטבליהקריולמההואשד2פ

בראבא'רקטבליהקריולמההואשדנ

כ"באבא'רקטבליהקריולמההואשדא
כ"באבא'רקטבליהקריולמהשדש

'רדתשעסופיהןעדדארבעראשיהוןמןדיומאסוגייהבזאדהוא'אמ'כהנד

'רדתשעסופיהוןעדדארבעראשיהוןמןדיומאסוגייהבזיזדהוא'אמכהנאמ

דתשעסופיהוןעדדארבעראשיהוןמןדיומאסוגייהבזאדהוא'אמכהנא2פ

ל"רדתשעסופיהןעדדארבעראשיהוןמןדיומאסוגייהבזאדהוא'או'כהננ

'ר]דתשעסופיהוןעדדארבעראשיהוןמןדיומאסוגיאבזאדהוא'אמא
דתשעסופיהוןעדדארבעראשיהוןמןדיומאסוגיאבזאדהוא'אמש

ואינודתשעראשיהוןעדדארבעסופיהןמןדטיהראסוגייהבזיזדהוא'אמלויד

ואינודתשעראשיהוןעדדארבעסופיהוןמןדטיהראסוגייהבזיזדהוא'אמלוימ

ואינו2פ

ואינו'דטראשיהוןעדדארבעמסופיהוןדטיהראסוגייהבזיזדהוא'אמנ

ואינו[השיהוןעדדארבעסופיהוןמןדטיהראסוגייהבזיזדהוא'אמלויא
ואינוש

וקרןלעגלדומהראשולחמההצלביןאלאבחמהולאבצללאשולטד

וקרןלעגלדומהראשולחמההצלביןאלאבחמהולאבצללאשולטמ

וקרןלעגלדומהראשולחמהצלביןאלאבחמהולאבצללאשולט2פ

וקרןלעגלדומהראשולחמהלצלביןאלאבחמהולאבצללאשולטנ

וקרןלעגלדומהראשולחמהצלביןאלאבחמהולאבצללאשולטא
וקרןלעגלדומהראשולחמהצלביןאלאבחמהולאבצללאשולטש

יוסף'רבשםהונא'ר'אכבדמתגלגלוהואמצחובתוךיוצאה'אחד

יוסף'רבשםהונא'ר'אמ?ד?ככמתגלגלוהואמצחובתוךיוצאהאחתמ

יוסף'רבשםהונאר"אמכדודמתגלגלוהואמצחובתוךיוצאהאחת2פ

יוסףר"בשהונאר"אכבדמתגלגלוהואמצחובתוךיוצאה'אנ

י"בשריהודהר"אכדודמתגלגלוהואבמצחויוצאת'אא
י"בשריהודהר"אכדודמתגלגלוהואבמצחויוצאת'אש

בןשמעון'ר'אעיניםעיניםסערותסערותקליפיןקליפיןעשוימריריקטבד

בןשמעון'ר'אמעיניםעיניםשערותשערותקליפיןקליפיןעשוימריריקטבמ

ריש'אמעיניםעיניםסערותסערותקליפיןקליפיןעשוימריריקטב2פ

ל"ארשבעיניםעיניםסערותסערותקליפיןקליפיןעשוימריריקטבנ

ל"ארעיניםעיניםשערותשערותקליפיןקליפיןעשוימריריקטבא
ל"ארעיניםעיניםשערותשערותקליפיןקליפיןעשוימריריקטבש

איןאותהרואהשהואמיוכלבלבולוקבועהאחתועיןלקישד

איןאותהרואהשהואמיוכלבלבולוקבועהאחתועיןלקישמ

איןאותהרואהשהואמיוכלבלבולוקבועהאחתועיןלקיש2פ

איןאותהרואהשהואמיוכלבלבולוקבועה'אועיןנ

איןאותושרואהמיוכללבועללוקשורה'אועיןא
איןאותושרואהמיוכללבועללוקשורה'אועיןש
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ג, יב

רואהשהואמיוכלבהמהביןאדםביןבעולםחייםלוד

רואהשהואמיוכלחיהביןבהמהביןאדםביןבעולםחייםלומ

רואהשהואמיוכלחיהביןבהמהביןאדםביןלעולםחייםלו2פ

רואהשהואמיוכלחיהביןבהמהביןאדםביןבעולםחייםלונ

רואהשהואמיוכלבהמהביןאדםביןבעולםחייםלוא
רואהשהואמיוכלבהמהביןאדםביןבעולםחייםלוש

באב'טועדבתמוז'ז'מישולטומרירוומתנופלאותהד

באבתשעהעדבתמוזז"מישולטוומרירוומתנופלהואאותהמ

באבתשעהועדבתמוזעשרמשבעהשולטומרירינופלהואמידאותה2פ

באב'טועדבתמוזז"מישולטומרירוומתנופלהואאותהנ

באב'טעדבתמוזז"מיושולט[ו]ומתנופלהואמידאותהא
באב'טעדבתמוזז"מיושולטומתנופלהואמידאותהש

פנחס'ר'אומתפניועלונפלאותהראהחזקיהד

פנחס'ר'אמומתפניועלונפלאותהראה'רביחזקיהמ

פנחסר"אמומתפניועלונפלאותהראהחזקיה2פ

פנחסר"אומתפניועלונפלאותוראהחזקיהנ

פינחסר"אומתפניועל(ומת)ונפלאותוראהחזקיהא
פינחסר"אומתפניועלנופל[ו]אותוראהחזקיהש

שמואל'רבןיהודהאמרופניועלונכפהאותהשראהבאחדמעשההכהןד

שמואלבןיהודהאמרופניועל[ה](ל)ונכפאותהשראהבאחדמעשההכהןמ

שמואל'רבןיהודהאמרופניועלונכפהאותהשראהבאחדמעשההכהן2פ

שמואלר"ביהודהאמרופניועלונכפהאותהשראה'באמעשההכהןנ

ש"בריהודהאמרופניועלונכפהאותושראהבאחדמעשההכהןא
ש"בריהודהאמרופניועלונכפהאותושראה'באמעשההכהןש

הוהאבהו'רמת'אעפכאמרונפלולאראהד

הוהאבהו'רומת'כ'פ'אענפלולאאותהראהמ

הוהאבהו'רמתכןפיעלאףאמרונפלולאאותהראה2פ

הוהאבהו'רמתכ"אעפאמרונפלולאראהנ

הוהאבהו'רמתכ"ואעפנפלולאאותוראהא
הוהאבהו'רמתכ"ואעפנפלולאאותהראהש

חד'ובידיחבריהבתרפריחדחמאדקסריןמרדתהכנישתאבחדאפשיטיתיבד

חדובידיהחבריהבתרפריחדחמאדקסריןמדרדתאכנישתאבחדאפשיטיתיבמ

חדובידיהחבריהבתרפאריחדחמהדקסריןמרדתהכנישתאבחדאפשיטיתיב2פ

חדובידיהחבריהבתרפריחדחמאדקסריןמרדתהכנישתאבחדאפשיטיתיבנ

ובידיחבריהבתרפאריחדחמאדקסריןמרדתאכנישתאבחדאפשיטיתיבא
ובידיחבריהבתרפאריחדחמאדקסריןמרדתאכנישתאבחדאפשיטיתיבש

דפרזלקטוחדובידיהבתריהפארימזיקאחמאבהדימחיניהבעיקטוד

דפרזלאקטוחדובידיהבתריהפרימזיקאחמאבהדימחיניהבעיקטומ

דפרזלקטוחדובידיהבתריהפארימזיקאחמאבהדימחיניהבעיקטו2פ

דפרזלקטוחדובידיהבתריהארי?כ?מזיקאחמאבהדימחיניהבעיקטונ

דפרזלאקטוחדובידיהבתריהפארימזיקאחמאבהדימחינהדימחינהבעיקטוא
דפרזלאקטוחדובידיהבתריהפארימזיקאחמאבהדימחינהבעיקטוש

'ל'אמייתהוא'דילמתמחיניהלאליה'אמבתריהופריאבהו'רנפקד

'אממייתהואדילמאתמחיניהלאליה'אמבתריהפריאבהו'רנפקמ

'אממיתהואדלמאתמחיניהלאליה'אמבתריהופריאבהו'רנפק2פ

ל"אמייתהוא'דילמתמחיניהלאל"אבתריהופריאבהו'רנפקנ

ל"אמתהואדילמאתמחיניהלאל"אבתריהופאריאבהו'רנפקא
ל"אמתהוא'דילמתמחיניהלאל"אבתריהופאריאבהו'רנפקש

ובידיהבתךפארימזיקאהאליה'אממייתהואהדאמןרביד

ובידיהבתרךפרימזיקאהאליה'אממייתהואהדאמן'רליהמ

ובידיהבתרךפרימזיקאהאליה'אממיתהדאמןדכיליה2פ

ובידיהבתרךפארימזיקאל"אמייתהואהדאמן'רנ

ובידיהבתרךפארימזיקאהאל"אמיתהדאמן'רא
ובידיהבתרךפארימזיקאהאל"אמיתהדאמן'רש

'רמייתוהואבההיאלהמחיוהוהבהדאלהמחידפרזלאקטותאד

'רמייתוהואבההיאליהמחיוהואבהדהליהמחיאתדפרזלאקטותאמ

'רמייתוהואבההיאלהמחיוהואבחדאלהמחידפרזלאקטותא2פ

'רמייתוהואבההיאליהמחיוהואבהדאלהמחיולאדפרזלאקטותאנ

'רמיתוהואבההיאליהמחיוהואבחדאליהמחידפרזלאקטונאא
'רמיתוהואבההיאליהמחיוהואבחדאליהמחידפרזלאקטונאש
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ג, יב

מינוקיהעלערקאטעניןיהווןדלאיומיאבאיליןולמתניניהלספרייהמפקדהוהיוחנןד

מינוקיאעלערקאטעניןיהווןדלאיומייאבאיליןולמתניאלספריאמפקדהוהיוחנןמ

מיינוקייהעלערקאטעניןיהווןדלאיומיאבאיניןולמתניניהלספרייהמפקדהוהיוחנן2פ

מיינוקיהעלערקאטעניןיהווןדלאיומיאבאליןולמתניניהלספרייהמפקדהוה'יוחנ

יומיאבאיליןולמתניניאלספריאמפקדהוהיוחנןא
יומיאבאיליןולמתניניאלספריאמפקדהוהיוחנןש

דיהווןיומיאבאיליןולמיתניניהלספרייהמפקדהוהיצחקרבברשמואל'רד

דיהווןיומייאבאיליןולמתניאלספריאמפקדהוהיצחקרבברשמואל'רמ

הווןדייומיאבאיליןולמתניניהלספרייהמפקדהוהיצחקרבברשמואל'ר2פ

דיהווןיומיאבאליןולמתניניהלספרייאמפקדהוהיצחקרביברשמואל'רנ

דיהווןא
דיהווןש

שהיאהיד'אמיצחק'ר'וגומצדךיפולשעיןבארבעהטלייהטפסריןד

שהיאהיד'אמיצחק'ראלףמצדךיפולשעיןבארבעהטליאמפטריןמ

שהיאהיד'אמיצחק'ר'וגואלףמצדךיפלשעיןבארבעהמיפטרין2פ

שהיאהיד'או'יצח'ר'וגואלףמצדךיפולשעין'בדטלייהמפטריןנ

שהואהיד'אמיצחק'ראלףמצדךיפולשעין'בדטליאמפטריןא
שהואהיד'אמיצחק'ראלףמצדךיפולשעין'בדטלייאמפטריןש

שנמסרואלףמצדךיפולבה'כתיהתפיליןמצותזואחתמצוהעלשולטתד

שנמסרואלףמצדךיפולבה'כתוהתפליןמצותזואחתמצוה(ה)עלשולטתמ

שנמסרואלףמצדךיפלבהכתיבתפיליןמצותזואחתמצוהעלשולטת2פ

שנמסרואלףמצדךיפולבה'כתיהתפיליןמצותזו'אמצוהעלשולטתנ

שנמסרואלףמצדךיפולבה'כתיתפליןמצותאואחדמצוהעלשולטתא
שנמסרואלףמצדךיפולבהכתיבתפליןמצותאו'אמצוהעלשולטתש

מימינךורבבההרבהבמצותשולטתשהיאהימיןאבללשמרו'מלאכיאלףלהד

מימינךורבבההרבהבמצוותשולטתשהיאהימיןאבללשמרומלאכיםאלףלהמ

מימינךורבבההרבהמצות(ב)עלשולטתשהיאהימיןאבללשומרומלאכיםאלףלה2פ

מימינךורבבההרבהבמצוותשולטתשהיאהימיןאבללשומרומלאכיםאלףלהנ

מימינךורבבההרבהמצותעלשולטתשהיאהימיןאבללשימרם'מלאכיאלףלהא
מימינךורבבההרבהמצותעלשולטתשהיאהימיןאבללשומרםמלאכיםאלףלהש

ימסרו'אואינואבהו'בר'חנינ'ר'אמלהנמסריםמלאכיםשלרבבהד

ימסרו'אומאינואבהו'ברחנינא'ר'אמלהנמסרושלמלאכיםרבבהמ

ימסרואומראינואבהוברחנינאר"אמלהנמסריםמלאכיםשלרבבה2פ

ימסרו'אואינואבהו'בר'חניר"אלהנמסריןמלאכיםשלרבבהנ

ימסרו'אומאינואבהו'ברחניןר"אלהנמסריןמלאכיםשלרבבהא
ימסרו'אומאינואבהו'ברחניןר"אלהנמסריןמלאכיםשלרבבהש

שהיאהצדלפנינופליןהםמזיקיןאלףבאיםאםיפולאלאלךד

שהיאהידלפנינופליןהןמזיקיןאלףהםבאיםאםיפולאלאלךמ

שהיאהידלפנינופליןהםמזיקיםאלףהםבאיםאםיפולאלאלך2פ

שהיאהידלפנינופליןהםמזיקיןאלףבאיןאםיפולאלאלךנ

שהיאהידלפנינופליןהםמזיקיןאלףבאיםאםיפלואלאלךא
שהיאהידלפנינופליןהם'מזיקיאלףבאיםאםיפלואלאלךש

הצדלפנינופליןהםמזיקיןרבואהםבאיםואםמצותאלףעלשולטתד

הידלפנינופליןהםמזיקיןרבואהםבאיםואםמצוותאלףעלשולטתמ

הידלפנינופליןהןמזיקיןרבואהםבאיםואםמצותאלףעלשולטת2פ

הידלפנינופליןהםמזיקיןרבואהםבאיםואםמצותבאלףשולטתנ

שולטתא
שולטתש

אותןלזוןעליואישלאלףנמסראדםשבעולםבנוהגהרבהבמצותשולטתשהיאד

אותםלזוןעליואישלאלףנמסראדםשבעולםבנוהגהרבהבמצותשולטתשהיאמ

אותםלזוןעליואישלאלףנמסראדםשבעולםבנוהגהרבהבמצותשולטתשהיא2פ

אותםלזוןעליואישלאלףנמסראדם'שבעובנוהגהרבהבמצותשולטתשהיאנ

אותםלזוןעליואישלאלףנמסראדםשבעולםבנוהגהרבהבמצותא
אותםלזוןעליואישלאלףנמסראדםשבעולםבנוהגהרבהבמצותש

ורבואמשמאלומלאכיםאלףהזהלאדםמוסר'והבהלשמרולומוסריןשהןלמהד

ורבואמשמאלומלאכיםאלףהזהלאדםמוסר'ה'ב'והקלשמרולומסוריןשהןלמהמ

ורבואמשמאלומלאכיםאלףהזהלאדםמוסרה"והקבלשמרולומסוריםהםלמי2פ

ורבואמשמאלו'מלאכיאלףהזהלאדםמוסרה"והבלשמרולומסוריןשהםנ

ורבואמשמאלו'מלאכיאלףהזהלאדםמוסרה"והקבלשומרולומסוריןשהםלמיא
ורבואמשמאלומלאכיםאלףהזהלאדםמוסרה"והקבלשומרולומסוריןשהםלמיש



13

במדבר רבה פרשה יב

ג, יב

ושלומתשלוותךתביטבעיניךרקאותםשתזוןיגשלאואליךלשמרולטובתומימינוד

ושלומתשלוותךתביטבעיניךרקאותםשתזוןיגשלאאליךלשמרולטובתומימינומ

ושלומתשלוותךתביטבעיניךרקאותםשתזוןיגשלאואליךלשמרולטובתומימינו2פ

ושלומתשלוותךתביטבעיניךרקאותםשתזוןיגשלאואליךלשומרולטובתומימינונ

ושלומתשלותךתביטבעיניךרקאותםשתזיקיגשלאאליךולטובתולשומרומימינוא
שלומתשלותךתביטבעיניךרקאותםשתזיקיגשלאאליךולטובתולשומרומימינוש

'וגומחסי'ייאתהכיתראהכמעשיהםלרשעים'הקבהשישלםמהתראהרשעיםד

עליוןמחסיי"יאתהכיתראהכמעשיהםלרשעים'ה'ב'הקשישלםמהתראהרשעיםמ

'וגומחסיי"יאתהכיתראהבמעשיהםלרשעיםה"הקבשישלםמהתראהרשעים2פ

'וגומחסיי"יאתהכיתראה'לרשעיבמעשיהםה"הבשישלםמהתראהרשעיםנ

תראהכמעשיהםלרשעיםה"הקבשישלםמהתראה'רשעיא
תראהכמעשיהם'לרשעיה"הקבשישלםמהתראה'רשעיש

אתנותןאתה'להקבהישראלאמרוחנינא'ארד

אתנתת'ה'ב'להקישראל'אמחנינא'ר'אממעוניךשמתמ

אתנתתה"להקבישראלאמרוחנינאר"אמ2פ

אתנתתה"הבלפני'ישאמרו'חניר"אנ

אתנתתה"להקבישראלאמרו(תראה)חנינאר"אא
אתנתתה"להקבישראלאמרוחנינאר"אש

מחסי'ייאתהכי'ד'ה'הבעליוניםתשרהושכינתךאצלינובתחנוניםהתורהד

מחסיי"יאתהכי'ד'ה'הבעליוניםתשרהושכינתךאצלינובתחתוניםהתורהמ

מחסיי"יאתהכידכתיבהיאהדאבעליוניםתשרהושכינתךאצלנובתחתוניםהתורה2פ

מחסיי"יאתהכיד"הה'בעליוניתשרהושכינתךאצלינובתחנוניםהתורהנ

מחסי'האתהכיד"ההבעליוניםתשרהושכינתךאצלנו'בתחתוניהתורהא
מחסי'האתהכיד"הה'בעליוניתשרהושכינתךאצלנו'בתחתוניהתורהש

אליךתאונהלאבעליוןמעונךשמתואתהמעונךשמתועליוןתורתךלישנתתד

אליךתאונהלאבעליוןמעונךשמתואתהמעוניךשמתועליוןתורתךלישנתתמ

אליךתאונהלאבעליוןמעונךשמתואתהמעונךשמתועליוןתורתךלישנתת2פ

אליךתאונהלאבעליוןמעונךשמתואתהמעונךשמתועליוןתורתךלישנתתנ

אליךתאונהלאבעליוןמעונךשמתואתהמעונךשמתועליוןתורתךלישנתתא
אליךתאונהלאבעליוןמעונךשמתואתהמעונךשמתועליוןתורתךלישנתתש

ר'אבאהליךיקרבלאונגעאוןכללצדיקיאונהלא'דתימכמהרעהד

'אמבאהליךיקרבלאונגעאוןכללצדיקיאונהלאמ"דתימ"כרעהמ

ר"אמבאהלךיקרבלאונגעאוןכללצדיקיאונהלאדתימרכמהרעה2פ

ר"אבאהליךיקרבלאונגעאוןכללצדיקיאונהלאא"כמדרעהנ

ר"אבאהלךיקרבלאונגעאוןכללצדיקיאונהלאא"כדרעהא
ר"אבאהלךיקרבלאונגעאוןכללצדיקיאונהלאא"כדרעהש

המשכןומשהוקיםלבריותבעולםמתגריןהמזיקיןהיוהמשכןהוקםשלאעדיוחנןד

המשכןומשהוקםלבריותבעולםמתגריןהמזיקיןהיוהמשכןהוקםשלאעדיוחנן'רמ

[המשכן]ומשהוקםלבריותבעולםמתגריםהמזיקיןהיוהמשכןהוקםשלאעדיוחנן2פ

המשכןומשהוקםלבריות'בעומתגריםהמזיקיןהיוהמשכןהוקםשלאעד'יוחנ

המשכןומשהוקםבעולםמתגריםהמזיקיןהיוהמשכןהוקםשלאעדיוחנןא
המשכןומשהוקםבעולםמתגריםהמזיקיןהיוהמשכןהוקםשלאעדיוחנןש

יקרבלאונגע'ד'ה'ההעולםמןהמזיקיןכלולמטההשכינה'ששרתד

יקרבלאונגע'ד'ה'ההעולםמןהמזיקיןכלולמטההשכינהששרתהמ

יקרבלאונגעדכתיבהיאהדאהעולםמןהמזיקיןכלולמטההשכינהששרתה2פ

יקרבלאונגעד"הה'העומןהמזיקיןכלולמטההשכינהששרתהנ

יקרבלאונגעד"הההעולםמןהמזיקיןכלולמטההשכינהששרתהא
יקרבלאונגעד"הההעולםמןהמזיקיןכלולמטההשכינהששרתהש

אצללךמהלקישבןשמעון'ר'אמועדאהלזהבאהליךד

אצללךמהלקישבןשמעון'רלו'אממועדאהלזהבאהליךמ

אצללךמהלקישבןשמעון'רלו'אממועדאהלזהבאהלך2פ

אצללךמהל"רשבל"אמועדאהלזהבאהליךנ

אצללךמהל"רשבל"אמועדאהלזהבאהלךא
אצללךמהל"רשבל"אמועדאהלזהבאהלךש

ויהיאימתיהמזיקיןמןוישמרך'יייברכךחסראינוממקומווהלאתליםספרד

ויהיאימתיהמזיקיןמןוישמרךי"ייברכךחסראינוממקומווהלאתליםספרמ

ויהיאימתיהמזיקיןמןוישמרךי"ייברכךחסראינוממקומווהלאתהלים2פ

ויהיאימתיהמזיקיןמןוישמרךי"ייברכךחסראינוממקומווהלאתליםספרנ

ויהיאימתיהמזיקיןמן'היברכךחסראינוממקומווהלאתליםא
ויהיאימתיהמזיקיןמן'היברכךחסראינוממקומווהלאתליםש
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ד, יב- ג , יב

מןהמזיקיןשכלוכלות'ביומהומשהכלותביוםד

מןהמזיקיןשכללומשהכלותביוםמהומשהכלותביוםמ

מןהמזיקיןשכלוכלותביוםמהומשהכלותביום2פ

מןהמזיקיןשכלומשהכלתביוםנ

מןהמזיקיןשכלוהמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםא
מןהמזיקיןשכלוהמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםש

לועשהאפריון'ד'ה'ה'וגוכלותביוםויהיהעולםד

לועשהאפריון'ד'ה'המשהכלותביוםויהיא"דהעולםמ

לועשהאפריוןדכתיבהיאהדא'וגומשהכלותביוםויהיהעולם2פ

לועשהאפריון'וגומשהכלותביוםויהי'העולנ

לועשהאפריוןד"ההמשהכלותביוםויהיהעולםא
לועשהאפריוןד"ההמשהכלותביוםויהיהעולםש

כילהכמיןעשוישהואהעולםזהד

כילהכמיןעשוישהואהעולםזהאפריון'וגומשלמההמלךמ

כילהכמיןשעשויהעולםזה2פ

כילהכמיןעשוישהואהעולםזה'וגונ

כילהכמיןעשוישהואהעולם[זה]לועשהאפריוןהלבנוןמעצישלמההמלךא
כילהכמיןעשוישהואהעולםלועשהאפריוןהלבנוןמעצישלמההמלךש

ופתכןלמיםאשביןשלוםששם'הבהזהשלמההמלךד

ופתכןלמיםאשביןשלוםששם'ה'ב'הקזהשלמההמלךמ

ופתכןלמיםאשביןשלוםששםה"הקבזהשלמההמלך2פ

ופתכןלמיםאשביןשלוםששםה"הבזהשלמההמלךנ

ופתכןלמיםאשביןשלוםששםשלושהשלוםמלךה"הקבזהשלמההמלךא
ופתכןלמיםאשביןשלוםששםשלושהשלוםמלךה"הקבזהשלמההמלךש

ומיםאששהואשמיםלרקיעאלהיםויקרא'שנארקיעמהןועשהבזהזהד

ומיםאששהואשמיםלרקיעאלהיםויקרא'שנרקיעמהןועשהבזהזהמ

ומיםאששהואשמיםלרקיעאלהיםויקרא'שנארקיעמהןועשהבזהזה2פ

ומיםאששהואשמיםלרקיעם"אליויקרא'שנרקיעמהםועשהבזהזהנ

ומיםאששמיםלרקיעאלהיםויקרא'שנארקיעמהןועשהבזהזהא
ומיםאששמיםלרקיעאלהיםויקרא'שנאמרקיעמהןועשהבזהזהש

קרילמהחלפתא'בריוסי'ר'אהמקדשביתממקוםשנבנההלבנוןמעציד

קרילמהחלפתא'בריוסה'ר'אמהמקדשביתממקוםשנבנההלבנוןמעצימ

קרילמהחלפתא'בריוסהר"אמהמקדשביתממקוםשנבנהלבנוןמעצי2פ

קרילמהחלפתאבןיוסאר"אהמקדשביתממקוםשנבנההלבנוןמעצינ

קרילמהח"ביוסיר"אה"בממקוםשנבנההלבנוןמעציא
קרילמהחנינאבריוסיר"אה"בממקוםשנבנההלבנוןמעציש

יופימכללמציון'ד'ה'ההעולםהושתתשממנהשתיהאבןליהד

יופימכללמציון'ד'ה'ההעולםהושתתשממנהשתייהאבןליהמ

יופימכללמציוןדכתיבהיאהדאהעולםהושתשממנהשתיהאבןליה2פ

יופימכללמציוןד"הה'העוהושתתשממנהשתייהאבןליהנ

יופימכללמציוןד"הההעולםהושתתשממנהמשוםהשתייהאבןליהא
יופימכללמציוןד"הההעולםהושתתשממנהמשוםהשתייהאבןליהש

ולמהירופפושמיםעמודי'דתיכמההרקיעזהכסףעשהעמודיוהופיעאלהיםד

ולמהירופפושמיםעמודי'דתימה"כמהרקיעזהכסףעשהעמודיוהופיעאלהיםמ

ולמהירופפושמיםעמודידתימרכמההרקיעזהכסףעשהעמודיוהופיעאלהים2פ

ולמהירופפושמיםעמודיא"כמדהרקיעזהכסףעשהעמודיוהופיעים"אלנ

למהירופפושמיםעמודיא"כדהרקיעזהכסףעשהעמודיו'וגוא
למהירופפושמיםעמודיא"כדהרקיעזהכסףעשהעמודיו'וגוש

וכןשבכולםבראשיתמעשהכלעלמכסףשהואכסףליהקריאד

וכןשבכלםמשובחשהואבראשיתמעשהכלעדמכסףשהואכסףליהקרימ

וכןשבכולםמשובחשהואבראשיתמעשהכלעלמכסףשהואכסףליהקרי2פ

א"וכהשבכולםמשובחשהואבראשיתמעשהכלעלמכסףשהואכסףליהקרינ

א"וכהשבכלםמשובחשהואבראשיתמעשהכלמכסףשהואכסףליהקריא
א"וכהשבכלםמשובחשהואבראשיתמעשהעלמכסףשהואכסףליהקריש

מעלהשהיאהארץזוזהברפידתו'וגומספריםהשמיםאומרהואד

מעלהשהיאהארץזוזהברפידתואלכבודמספריםהשמים'אומהואמ

מעלהשהיאהארץזאתזהברפידתו'וגואלכבודמספריםהשמיםאומרהוא2פ

מעלהשהיאהארץזוארגמןרפידתו'וגואלכבודמספריםהשמיםנ

מעלהשהיאהארץזוזהברפידתואלכבודמספריםהשמיםא
מעלהשהיאהארץזוזהברפידתואלכבודמספריםהשמיםש
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הרבהמיניןבוישהזהבמהלזהבדומיםשהםהאילןופירותהארץפירותד

הרבהמיניןבוישהזהבמהלזהבדומיןשהןהאילןופירותהארץפירותמ

הרבהמיניןבוישהזהבמהלזהבדומיםשהםהאילןופירותהארץפירות2פ

הרבהמיניןבוישהזהבמהלזהבדומיןשהםהאילןופירותהארץפירותנ

הרבהמיניןבוישהזהבמהלזהבדומיןשהםהאילןופירותפירותא
הרבהמיניםבוישהזהבמהלזהבדומיןשהםהאילןופירותפירותש

השמשזהארגמןמרכבואדומיןומהןירוקיןמהןהארץפירותאףהרבהוגווניןד

השמשזהארגמןמרכבואדומיןומהןירוקיןמהןהארץפירותאףהרבהוגווניןמ

השמשזהארגמןמרכבואדומיןומהםירוקיןמהןהארץפירותאףהרבהוגוונין2פ

השמשזהארגמןמרכבואדומיןומהןירוקיןמהןהארץפירותאףהרבהוגווניןנ

ארגמןמרכבואדומיםומהםירוקיםמהםהארץפירותאףהרבהוגווניןא
ארגמןמרכבואדומיםומהםירוקיםמהםהארץפירותאףהרבהוגווניםש

יוצאכחתןוהוא'דתי'כמלעולםומאירבמרכבהרוכבוהואלמעלהנתןשהואד

יוצאכחתןוהוא'דתיממ"כלעולםומאירבמרכבהרוכבוהואלמעלהנתוןשהואמ

יוצאכחתןוהואדתימרכמהלעולםומאירבמרכבהרוכבוהואלמעלהשנתן2פ

יוצאכחתןוהואא"כמדלעולםומאירבמרכבהרוכבוהואלמעלהנתןשהואנ

יוצאכחתןוהואא"כדלעולםומאירבמרכבהרוכבוהואלמעלהן[ו]שנתא
יוצאכחתןוהואא"כדלעולםומאירבמרכבהרוכבוהואלמעלהשנתןש

ולכךפירותמעלההארץהשמשומכחיורדיםהגשמיםהשמשומכח'וגומחופתוד

ולכךפירותמעלההארץהשמשומכחיורדיןהגשמיםהשמשומכח'וגוממחופתומ

ולכךפירותמעלההארץ[השמש]ומכחיורדיןהגשמיםהשמשומכח'וגומחופתו2פ

ולכךפירותמעלתהארץהשמשומכחיורדין'הגשמיהשמשומכח'וגומחופתונ

ולפיכךפירות[הארץ]מעלההשמשומכחיורדיןהגשמיםהשמשומכחמחופתוא
'ולפיפירותמעלההשמשומכחיורדיןהגשמיןהשמשומכחמחופתוש

כמהומזונותפירותאלאמןואיןלבריותמןלארוג'הבהשיצרוארגמןקראוד

מ"כמזונותאלאמןואיןלבריותמןלארוג'ה'ב'הקשיצרוארגמןקראומ

כמהומזונותפירותאלאמןואיןלבריותמןלארוגה"הקבשיצרוארגמןקראו2פ

א"כמדמזונותפירותאלאמןואיןלבריותמןלארוגה"הבשיצרוארגמןקראונ

א"כדפירותאלאמןואיןלבריותמןלארוגה"הקבשיצרוארגמןקראוא
א"כדפירותאלאמןואיןלבריותמןלארוגה"הקבשיצרוארגמןקראוש

בראבראשיתמעשהכלשאחראהבהרצוףתוכו'וגוהמלךלהםוימן'דתיד

בראבראשיתמעשהכלשאחראהבהרצוףתוכוהמלךלהםימן'דתיממ

בראבראשיתמעשהכלשאחראהבהרצוףתוכו'וגוהמלךלהםוימןדתימר2פ

בראבראשיתמעשהכלשאחראהבהרצוףתוכוהמלךלהםוימןנ

בראבראשיתמעשהכלשאחראהבהרצוףתוכוהמלךלהםוימןא
בראבראשיתמעשהכלשאחראהבהרצוףתוכוהמלךלהםוימןש

ירושלםמבנותהויתקראנערותיהשלחה'אוהואוכןבכולםלמשולוחוהאדםד

ירושלםמבנותהויתקראנערותיהשלחה'אומהואוכןבכלםלמשולוחוהאדםמ

ירושלםמבנותהויתקראנערותיהשלחהאומרהואוכןבכולםלמשולוחוהאדם2פ

ירושלםמבנותהוינערותיהשלחהא"וכהבכולםלמשולוחוהאדםנ

ירושלםמבנותהויתקראנערותיהשלחהא"וכהבכלםלמשולוחוהאדםא
ירושלםמבנותהויתקראנערותיהשלחהא"וכהבכלםלמשולוחוהאדםש

'וגויהיהוחתכםומוראכם'דתימ'כמלהםומושלמיםמהםיראיםהבריותכלשיהיוד

'וגומוחתכםומוראכםמ"דתימ"כלהםומושלמיםמהםיראיםהבריותכלשיהיומ

'וגויהיהוחתכםומוראכםדתימרכמהלהםומושלמיםמהןיראיןהבריותכלשיהיו2פ

'וגויהיהוחתכםומוראכםא"כמדלהם'ומושלמימהםיראיהבריותכלשיהיונ

'וגווחתכםומוראכםא"כדלהםומושליםמהםיראיםהבריותכלשהיוא
'וגווחתכםומוראכםא"כדלהםומושליםמהםיריאיםהבריותכלשהיוש

אפריוןקראולמההעולםזהאפריון'א'דד

אפריוןקראולמההעולםזהאפריוןא"דמ

אפריוןקראולמההעולםזהאפריוןשלמההמלךלועשהאפריוןאחרדבר2פ

אפריוןקראולמההעולםזהאפריוןא"דנ

אפריוןקראוולמההעולםזהאפריוןשלמההמלךלועשהאפריוןא"דא
אפריוןקראוולמההעולםזהאפריוןשלמההמלךלועשהאפריוןא"דש

יצרהלשבתבראהתוהולא'אוהואוכןורביהלפריהאלאבראושלאד

יצרהלשבתבראהתהולא'אומהואוכןורביהלפריהאלאבראושלאמ

ורביהלפריהאלאבראושלא2פ

יצרהלשבתבראהתוהולאא"וכהורביהלפריהאלאבראושלאנ

ורביהלפריהאלאבראושלאא
ורביהלפריהאלאבראושלאש
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ביןשלוםשיהאמנתעלאלא'הבהבראושלאשלמההמלךלועשהד

ביןשלוםשיהאמנתעלאלא'ה'ב'הקבראושלאשלמההמלךלועשהמ

ביןשלוםשיהאמנתאלאה"הקב2פ

ביןשלוםשיהיהמ"עאלאה"הבבראושלאשלמההמלךלועשהנ

ביןשלוםשיהאמ"עאלאבראושלאשלמההמלךלועשהא
ביןשלוםשיהאמ"עאלאבראושלאשלמההמלךלועשהש

שבעצתהלבנוןמעצי'וגושלוםעושהחשךובוראאוריוצר'שנאהבריותד

שבעצתהלבנוןמעצירעובוראשלוםעושהחשךובוראאוריוצר'שנהבריותמ

שבעצתהלבנוןמעצישלוםעושהחשךובוראאוריוצר'שנאהבריות2פ

שבעצתהלבנוןמעצישלוםעושהחשךובוראאוריוצר'שנהבריותנ

שבעצתהלבנוןמעצי'וגושלוםעושהחשךובוראאוריוצר'שנאהבריותא
שבעצתהלבנוןמעצי'וגושלוםעושהחשךובוראאוריוצר'שנאהבריותש

ומניןותושיהעצהלי'אוהואוכןעולמו'הבהבראבדבריההמלובנתהתורהד

ומניןותושיהעצהלי'אומהואוכןעולמו'ה'ב'הקבראבדבריההמלובנתהתורהמ

ומניןותושיהעצהליאומרהואוכןעולמוה"הקבבראבדבריההמלובנתהתורה2פ

ומניןותושיהעצהליא"וכהעולמוה"הבבראבדבריההמלובנתהתורהנ

ומניןותושיהעצהליא"וכהעולמוה"הקבבראבדבריההמלובנתהתורהא
ומניןותושיהעצהליא"וכהעולמוה"הקבבראבדבריההמלובנתהתורהש

ויאמרחקרהוגםהבינהויספרהראהאז'כתשכןבדבריהמלובנתשהתורהד

ויאמר'וגומויספרהראהאז'כתושכןבדבריההיאמלובנתשהתורהמ

ויאמרחקרהוגםהכינהויספרהראהאזכתובשכןבדבריהמלובנתשהתורה2פ

ויאמר'וגוויספרהראהאז'כתשכןבדבריהמלובנתשהתורהנ

ויאמר'וגוויספרהראהאז'שנאבדבריהמלובנתשהתורהא
'ויאמ'וגוויספרהראהאז'שנאבדבריהמלובנתשהתורהש

יסודוצדיקאומרהואוכןיוחסיןשלשלתזהכסףעשהעמודיו'וגולאדםד

יסודוצדיק'אומהואוכןיוחסיןשלשלתזהכסףעשהעמודיו'וגומלאדםמ

יסודוצדיקאומרהואוכןיוחסיןשלשלתזהכסףעשהעמודיו'וגולאדם2פ

יסודוצדיקא"וכהיוחסיןשלשלתזהכסףעשהעמודיו'וגולאדםנ

יסודוצדיקא"וכהיוחסיןשלשלתזהכסףעשהעמודיולאדםא
יסודוצדיקא"וכהיוחסיןשלשלתזהכסףעשהעמודיולאדםש

כסףומטהרמצרףוישב'דתי'כמיחוסזיקוקאלאכסףואיןד

כסףומטהרמצרףוישב'דתיממ"כיחוסזיקוקאלאכסףואיןעולםמ

כסףומטהרמצרףוישבדתימרכמהיחוסזיקוקאלאכסףואיןעולם2פ

כסףומטהרמצרףוישבא"כמדיחוסזיקוקאלאכסףואיןעולםנ

כסףומצרףמטהרוישבא"כדייחוסאלאזקוקכסףואיןעולםא
כסףומצרףמטהרוישבא"כדיחוסאלאזקוקכסףואיןעולםש

הנחמדיםבה'שכתהתורהזוזהברפידתואותםוטהרלויבניאתוזיקקד

הנחמדיםבה'שכתוהתורהזוזהברפידתו'וגוממ

הנחמדיםבהשכתובהתורהזוזהברפידתואותםוטיהרלויבניאתוזיקק2פ

הנחמדיםבה'שכתוהתורהזוזהברפידתואותםוטיהרלויבניאתוזיקקנ

הנחמדיםבה'שכתותורהזהרפידתו'וגווזקקא
הנחמדיםבה'שכתותורהזהזהברפידתו'וגווזקקש

וכןיחוסושמשמראלאללומדה'ה'הבנענהולארבומפזמזהבד

וכןיחוסושמשמרלמיאלאללומדה'ה'ב'הקנתנהולארבומפזמזהבמ

וכןייחוסושמשמרלמיאלאללמדהה"הקבנתנהולארבומפזמזהב2פ

א"וכהיחוסושמשמרלמיאלאללומדהה"הבנתנהולארבומפזמזהבנ

א"וכהייחוסוששמרלמיאלאללמדהה"הקבנתנהולארבומפזמזהבא
א"וכהייחוסוששמרלמיאלאללמדה(אלא)ה"הקבנתנהולארבומפזמזהבש

פיךעליבריתיותשאחוקילספרלךמהאלהיםאמרולרשעאומרהואד

'וגומחוקילספרלךמהאלהיםאמרולרשע'אומהואמ

פיךעליבריתיותשאחוקילספרלךמהאלהיםאמרולרשעאומרהוא2פ

'וגוחוקילספרלךמהם"אליאמרולרשענ

'וגואלהיםאמרולרשעא
'וגואלהים'אמולרשעש

'לייהבו'ואוחלקךמנאפיםועםעמוותרץגנבראיתכןאםלמהד

י"ליהבו'ואומ'וגומגנבראיתאםכךלמהמ

י"ליהבו'ואוחלקךמנאפיםועםעמוותרץגנבראיתהאםכןלמה2פ

י"ליהבו'ואו'וגועמוותירץגנבראיתאםכןלמהנ

'לההבוואומרעמוותירץגנבראיתאםכןלמהא
'לההבו'ואומעמוותירץגנבראיתאםכןלמהש
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'שכתו'הקבהזהארגמןמרכבוועוזכבוד'לייהבועמיםמשפחותד

'שכתו'ה'ב'הקזהארגמןמרכבו'וגומעמיםמשפחותאליםבנימ

שכתובה"הקבזהארגמןמרכבוועוזכבודי"ליהבועמיםמשפחות2פ

'שכתוה"הבזהארגמןמרכבו'וגוי"ליהבועמיםמשפחותנ

שכתובה"הקבזהארגמןמרכבועמיםמשפחותא
'שכתוה"הקבזהארגמןמרכבועמיםמשפחותש

יתערבוולאלמיניהםכלםשיצאוהעולםאתאורגוהואבעזרךשמיםרוכבבוד

יתערבוולאלמיניהםכלםשיצאוהעולםארגוהואבעזרךשמיםרוכבבומ

יתערבוולאלמיניהםכלםשיצאוהעולםארגוהואבעזרךשמיםרוכבבו2פ

יתערבוולאלמיניהםכולםשיצאוהעולםארגוהואבעזרךשמיםרוכבבונ

יתערבוולאלמיניהםכלםשיצאוהעולםאתארגוהואבעזרךשמיםרוכבבוא
יתערבוולאלמיניהםכלםשיצאוהעולםאתארגוהואבעזרךשמיםרוכבבוש

שכינתומשרהאיןוהואדשאהארץתדשא'דתימ'כממינובשאינומיןד

שכינתומשרהאינווהוא'וגומדשאהארץתדשא'דתימה"כממינובשאינומיןמ

שכינתומשרהאיןוהוא'וגודשאהארץתדשאדתימרכמהמינובשאינומין2פ

שכינתומשרהאיןוהוא'וגודשאהארץתדשאא"כמדמינובשאינומיןנ

שכינתומשרהאינווהואדשאהארץתדשאא"כמדמינובשאינומיןא
שכינתומשרהאינווהואדשאהארץתדשאא"כדמינובשאינומיןש

בזמןאחריךולזרעךלאלהיםלךלהיות'אומהואוכןשבישראלהמיוחסיםעלאלאד

בזמןאחריךולזרעךלאלהיםלךלהיות'אומהואוכןשבישראלהמיוחסיןעלאלאמ

בזמןאחריךולזרעךלאלהיםלךלהיותאומרהואוכןשבישראלהמיוחסיםעלאלא2פ

בזמןאחריךולזרעךם"לאלילךלהיות'שנ'שביש'המיוחסיעלאלאנ

בזמןאחריךולזרעךלאלהיםלךלהיותא"וכהשבישראלהמיוחסיןעלאלאא
בזמןאחריךולזרעךלאלהיםלךלהיותא"וכהשבישראלהמיוחסיןעלאלאש

אחריוניכרזרעושאיןובזמןלאלהיםלךהווה'הקבהאחריךניכרשזרעךד

אחריוניכרזרעושאיןובזמןלאלהיםלהםהווה'ה'ב'הקאחריךניכרשזרעךמ

אחריוניכרזרעושאיןובזמןלאלהיםלהםהווהה"הקבאחריךניכרשזרעך2פ

אחריוניכרזרעושאיןובזמןם"לאלילהםהווהה"הבאחריךניכרשזרעךנ

אחריוניכרזרעושאיןובזמןלאלהיםלהםהואאחריךניכרשזרעךבזמןא
אחריוניכרזרעושאיןובזמןלאלהיםלהםהואאחריךניכרשזרעךש

מבנותאהבהרצוףתוכולאלהיםלהםהווהאיןחביריהםבנשיזרעםמערביםשהםד

ב"מה"אצ"רו"תלאלהיםלהםהווהאיןחביריהםבנשיזרעםמערביםשהםמ

מבנותאהבהרצוףתוכולאליםלהםהווהאיןחביריהםבנשיזרעםמעורביםשהם2פ

'וגואהבהרצוףתוכום"לאלילהםהווהאיןחביריהםבנשיזרעםמערביןשהםנ

מבנותאהבהרצוףתוכולאלהיםלהםהואאיןחביריהםבנשיזרעםמערביםשהםא
מבנותאהבהרצוףתוכולאלהיםלהםהואאיןחביריהםבנשיזרעםמערביםשהםש

'שנאהתורהזכותזואמריודן'רירושלםד

'שכתוהתורהזכותזו'אמיודן'ר[ירושלם'מבנואהבהרצוףתוכו]ר"ימ

'שנאהתורהזכותזו'אמיודן'רירושלם2פ

'שנהתורהזכותזו'אויודן'רנ

'שנאהתורהזכותזו'אמיודן'רירושלםא
'שנאהתורהזכותזו'אמיודן'רירושלםש

עזריה'ריעקבאתואהב'שנהצדיקיםוזכותאהביםאילתבהד

עזריה'ריעקבאתואהב'שנהצדיקיםוזכותאהביםאיילתבהמ

עזריה'ריעקבאתואהב'שנאהצדיקיםוזכותאהביםאיילת2פ

עזריה'ריעקבאתואהב'שנ'הצדיקיוזכותאהביםאילתבהנ

עזריה'ריעקבאתואוהב'שנאהצדיקוזכותחןויעלתאהביםאילתא
עזריה'ריעקבאתואוהב'שנאהצדיקוזכותחןויעלתאהביםאילתש

'ייאתואהבת'דתימכמההשכינהזו'אמסימון'בריהודה'רבשםד

י"יאתואהבת'מ"דתימ"כהשכינהזו'אמסימון'בריהודה'רבשםמ

י"יאתואהבתדתימרכמההשכינהזואומרסימון'בריהודה'רבשם2פ

'ייאתואהבתא"כמדהשכינהזו'אמס"ב'יהור"בשנ

'האתואהבתא"כדהשכינהזו'אמא
'האתואהבתא"כדהשכינהזו'אמש

זהאפריון'א'דאלהיךד

'ה'ב'הקזהשלמההמלךלועשההכבודכסאזהאפריוןא"דאלהיךמ

ה"הקבזהשלמההמלךלועשההכבודכסאזהאפריוןאחרדבראלהיך2פ

ה"הבזהשלמההמלךלועשההכבודכסאזהאפריוןא"דך"אלינ

ה"הקבזהשלמההמלךהכבודכסאזהאפריוןא"דאלהיךא
ה"הקבזהשלמההמלךהכבודכסאזהאפריוןא"דאלהיךש
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ד, יב

ד

עלודמות'דכתשלמיםשהואהרקיעביןהשליםוהואשלושהשלוםמ

על(החיות)ודמותדכתיבמיםשלשהואהרקיעביןהשליםוהואשלושהשלום2פ

עלודמות'דכתימיםשלשהואהרקיעביןהשליםוהואשלושהשלוםנ

עלודמות'כדכתימיםשלשהוארקיעביןהשליםוהואשלושהשלוםא
עלודמות'כדכתימיםשלשהוארקיעביןהשליםוהואשלושהשלוםש

ד

אתהסובלותשלאששהןהחיותוביןהנוראהקרחכעיןרקיעהחיהראשימ

אתהסובלותאששלהחיותוביןהנוראהקרחכעיןרקיעהחיהראשי2פ

אתהסובלותאששלהחיותוביןהנוראהקרחכעיןהרקיעראשינ

אתהסובלותאששלהחיותוביןהנוראהקרחכעיןרקיעהחיהראשיא
אתהסובלותאששלהחיותוביןהנוראהקרחכעיןרקיעהחיהראשיש

ד

מכון'שנשלמטההקדשיםקדשביתכנגדמכווןשהואהלבנוןמעציהכסאמ

מכון'שנמטהשלהקדשיםקדשיביתכנגדמכווןשהואהלבנוןמעציהכסא2פ

מכון'שנמטהשלה"בכנגדמכווןשהואהלבנוןמעציהכסאנ

מכון'שנאמטהשלהקדשיםקדשיכנגדמכווןשהואהלבנוןמעציהכסאא
מכון'שנאממטהשלהקדשיםקדשיכנגדמכווןשהואהלבנוןמעציהכסאש

ד

מ"דתימ"ככסףעשהעמודיוידיךכוננוי"ימקדשכנגדי"יפעלתלשבתךמ

דתימרכמהכסףעשהעמודיוידיךכוננוי"ימקדשכנגדי"יפעלתלשבתך2פ

א"כמדכסףעשהעמודיוידיךכוננוי"ימקדשוכנגדי"יפעלתלשבתךנ

א"כדכסףעשהעמודיוידיךכוננו'המקדשכנגד'הפעלתלשבתךא
א"כדכסףעשהעמודיוידיךכוננו'המקדשכנגד'הפעלתלשבתךש

ד

אדםשיהאמכסף'ה'ב'הקולשלשתןכסאבחסדוהוכן'ואומכסאךמכוןומשפטצדקמ

אדםשיהאמכסףה"הקבולשלשתםכסאבחסדוהוכןואומרכסאומכוןומשפטצדק2פ

אדםשיהאמכסףה"הבולשלשתןכסאבחסדוהוכן'ואוכסאומכוןומשפטצדקנ

אדםשיהאמכסףה"הקבולשלשתןכסאבחסדוהוכן'ואומכסאךמכוןומשפטצדקא
אדםשיהאמכסףה"הקבולשלשתןכסאבחסדוהוכן'ואומכסאךמכוןומשפטצדקש

ד

אניכיאותיוידועהשכלהמתהלליתהללבזאתאםכי'שנבהןמתעסקמ

אניכיאותיוידועהשכלהמתהלליתהללבזאתאםכי'שנאבהןמתעסק2פ

'וגואותיוידועהשכלהמתהלליתהללבזאתאםכיא"כמדבהןמתעסקנ

אותיוידועהשכלהמתהלליתהללבזאתאםכי'שנאבהםמתעסקא
אותיוידועהשכלהמתהלליתהללבזאתאםכי'שנאבהםמתעסקש

ד

הואוכסףי"ינאםחפצתיבאלהכיבארץוצדקהמשפטחסדעשהי"ימ

הואוכסףי"ינאםחפצתיבאלהכיבארץוצדקהמשפטחסדעושהי"י2פ

הואוכסףי"ינאםחפצתיבאלהכינ

הואוכסףא
הואוכסףש

ד

כלתהוגםנכספה'ואומנכספתינכסףכימ"דתיה"כמתאוהלשוןמ

כלתהוגםנכספהואומראביךלביתנכספתנכסףכידתימרכמהתאוהלשון2פ

כלתהוגםנכספה'וגואביךלביתנכספתנכסוףכיא"כמדתאוהלשוןנ

כלתהוגםנכספהואומראביךלביתנכספתנכסוףכיא"כדתאוהלשוןא
כלתהוגםנכספה'ואומאביךלביתנכספתנכסוףכיא"כדתאוהלשוןש

ד

רבומפזמזהבהנחמדיםבה'שכתוהתורהזוזהברפידתונפשימ

רבומפזמזהב'הנחמדי'שנאהתורהזוזהברפידתו'וגונפשי2פ

'וגומזהב'הנחמדי'דכתיהתורהזוזהברפידתונפשינ

רבומפזמזהבהנחמדים'שנאהתורהזוזהברפידתו'הלחצרותנפשיא
רבומפזמזהבהנחמדים'שנאמהתורהזוזהברפידתו'הלחצרותנפשיש

ד

מרכבו'וגומולילהיומםבריתילאאםמ"דתימ"כמ

מרכבושמתילאוארץשמיםחקותולילהיומםבריתילאאםדתימרכמה2פ

מרכבו'וגוולילהיומםבריתילאאםא"כמדנ

מרכבו'וגוולילהיומםבריתילאאםא"וכהא
מרכבו'וגוולילהיומםבריתילאאםא"וכהש
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ד, יב

ד

מלמעלהעליואדםכמראה'ואומקדםשמיבשמילרוכב'מ"דתיה"כארגמןמ

מלמעלהעליואדםכמראהואומרקדםשמיבשמילרוכבדתימרכמהארגמן2פ

'מלמעלעליואדםכמראה'ואו'וגוקדםשמיבשמילרוכבא"כמדארגמןנ

מלמעלהעליואדםכמראה'ואומקדםשמיבשמילרוכבא"כדארגמןא
מלמעלהעליואדםכמראה'ואומקדםשמיבשמילרוכבא"כדארגמןש

ד

א"דלעולםיבאמההכבודכסאמעלגוזרשהואארגמן'ה'ב'להקכנהולמהמ

דברלעולםיביאמההכבודכסאמעלגוזרשהואארגמןה"להקבכינהולמה2פ

א"דלעולםיבאמההכבודכסאמעלגוזרשהואארגמןה"להבכינהולמהנ

א"דלעולםיביאמההכבודכסאמעלגוזרשהואארגמןה"להקבכנסולמהא
א"דלעולםיביאמההכבודכסאמעלגוזרשהואארגמןה"להקבכנסולמהש

ד

בכסאושקבעירושלםמבנותאהבהרצוףתוכובריהכל(ל)(ם)ומרפנסזןהואמ

בכסאושקבעירושלםמבנותאהבהרצוףתוכובריהכלומפרנסזןהואאחר2פ

בכסאושקבעירושלםמבנותאהבהרצוףתוכובריהכלומפרנסזןהואנ

בכסאושקבעירושלםמבנותאהבהרצוףתוכובריהלכלומפרנסזןהואא
בכסאושקבעירושלםמבנותאהבהרצוףתוכובריהלכלומפרנסזןהואש

ד

'דאבהו'רבשםאבין'רברכיה'ראדםארישורנשרמ

ארבעהאבהו'רבשםאבין'רברכיה'ראדםארישורנשר2פ

'דאבהור"בשאבון'ורברכיה'ראדםאריהשורנשרנ

'ד'אמאבהור"בשאבוןברברכיה'ראדםאריהשורנשרא
'ד'אמאבהור"בשאבוןברברכיה'ראדםאריהשורנשרש

ד

גאהארישבחיותגאהשורשבבהמהגאההםגאיםמינימ

גאהארישבחיהגאהשורשבבהמהגאה[הם]גאיםמיני2פ

גאהאריהשבחיהגאהשורשבבהמהגאההם'גאימינינ

גאהאריהשבחיהגאהשורשבבהמהגאההןואלובעולםגאיםהםמיניםא
גאהאריהשבחיהגאהשורשבבהמהגאההןואלובעולםגאיםהםמיניםש

ד

י"י'שנכבודובכסאוחקקן'ה'ב'הקונטלןאדםשלכלןגאהנשרשבעופותמ

י"י'שנכבודובכסאוחקקןה"הקבונטלןאדםכולםשלגאהנשרשבעופות2פ

י"י'שנהכבודבכסאוחקקןה"הבונטלןאדםכולםשלגאהנשרשבעופותנ

'ה'שנאהכבודבכסאוחקקןה"הבונטלןאדםשבכולןגאהנשרשבעופותא
'ה'שנאהכבודבכסאוחקקןה"הקבונטלןאדםשבכולןגאהנשרשבעופותש

ד

הגאיםעלכסאו'ה'ב'הקשהכיןממהמשלהבכלומלכותוכסאוהכיןבשמיםמ

הגאיםעלכסאוה"הקבשהכיןממה'וגוכסאוהכיןבשמים2פ

'הגאיעלכסאוה"הבשהכיןממה'וגוכסאוהכיןבשמיםנ

גאיםכלעלכסאוה"הקבשהכיןממה'וגוכסאוהכיןבשמיםא
גאיםכלעלכסאוה"הקבשהכיןממה'וגוכסאוהכיןבשמיםש

ד

ושםהגאיםלארבעת'ה'ב'הקשריצפןאהבהרצוףתוכוהוימשלהבכלשמלכותודעמ

ושםהגאיםלארבעתה"הקבשריצףאהבהרצוףתוכוהוימשלהבכלשמלכותודע2פ

ושםהגאים'לדה"הבשריצףאהבהרצוףתוכוהוימשלהבכלשמלכותודענ

ושםגאים'לדה"הקבשרצףאהבהרצוףתוכוהוימשלהבכלשמלכותודעא
ושםגאים'לדה"הקבשרצףאהבהרצוףתוכוהוימשלהבכלשמלכותודעש

ד

ומושלמותמהןמתיראותאחרותהבריותשכלירושלםמבנותלחיהפניםועשאןביניהםאהבהמ

ומושלותמהןמתיראותאחרותהבריותשכלירושלםמבנותלחיהפניםועשאןביניהםאהבה2פ

ומושלמותמהןמתייראותאחרותהבריותשכלירושלםמבנותלחיהפניםועשאןביניהםאהבהנ

ומושלותמהןמתיראותאחרותהבריותשכלירושלםמבנותלחיהפניםועשאןביניהםאחוהא
ומושלותמהןמתיראותאחרותהבריותשכלירושלםמבנותלחיהפניםועשאןביניהםאחוהש

נקראלמההעולמיםביתד

שמונקראלמההעולמיםביתזהאפריוןא"דירושלםמבנותהוימהןמ

שמונקראלמהעולמיםביתזהאפריוןאחרדברירושלםמבנותהוילהן2פ

שמונקראלמה'עולמיביתזהאפריוןא"דירושלםמבנותהוילהןנ

ירושלםמבנותהוילהןא
ירושלםמבנותהוילהןש
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ד, יב

מיניםמןזהבשלהצורותשכל'אפריוד

המלךפירותמוציאותהיוהאילנותממינימיןשלזהבהצורותשכלאפריוןמ

ממינימןזהבשלהצורותשכלאפריון2פ

מינימןזהבשלהצורותשכלאפריוןשמונ

א
ש

מעציד

מעציבימיושהיהוהשקטשלוםשםעלשלמהנקראולמהודאישלמהשלמהמ

מעצי2פ

מעצינ

א
ש

ויקםכסףעשהעמודיו'וגוהלבנוןמןעציםנכרתואנחנו'דתימכמהלבנוןד

ויקםכסףעשהעמודיולבנוןמןעציםנכרתואנחנו'מ"דתימ"?ת?הלבנוןמ

ויקםכסףעשהעמודיו'וגוהלבנוןמןעציםנכרתואנחנודתימרכמההלבנון2פ

ויקםכסףעשהעמודיוהלבנוןמןעציםנכרתואנחנוא"כמדהלבנוןנ

א
ש

נחשתוהלאהיהכסףוכי'וגומימיןאחדההיכלפניעלהעמודיםאתד

נחשתוהלאהיהכסףוכי'וגומההיכלפניעלהעמודיםאתמ

נחשתוהלאהיהכסףוכי'וגוממיןאחדההיכלפניעלהעמודיםאת2פ

נחשתוהלאהיהכסףוכי'וכומימיןאחדההיכלפניעלהעמודיםאתנ

א
ש

הביתשכלתניזהברפידתוככסףשוהממורטנחשתשהיהאלאהיהד

הביתשכלתניזהברפידתוככסףשוהממורטנחשתשהיהאלאהיהמ

הביתשכלתניזהברפידתוככסף(כסף)שוהממורטנחשתשהיהאלאהיה2פ

הביתשכלתניזהברפידתוככסףשוהממורטנחשתשהיהאלאהיהנ

הביתשכלתניזהברפידתוא
שהביתכלתניזהברפידתוש

אבלהשניבבנין'מתניתיאיבו'ר'אמהדלתותמאחורחוץבזהבהיהד

אבלהשניבבנין'מתניתיאיבו'ר'אמהדלתותמאחדחוץבזהבהיהמ

אבלהשניבניןמתניתיןאיבור"אהדלתותמאחרחוץבזהבהיהטוח2פ

אבל'הבבניןמתניאיבור"אהדלתותמאחרחוץבזהבשהיהנ

אבלשניבנין'מתניאיבור"אהדלתותמאחדחוץבזהבהיהטוחא
אבלשניבנין'מתניאיבור"אהדלתותמאחדחוץבזהבהיהטוחש

זהבטובזהבהיוזהביםמינישבעההדלתותאחור'אפיהראשוןבבניןד

זהבטובזהבהיוזהביםשבעההדלתותאחד'אפיהראשוןבבניןמ

זהבטובזהבהיוזהביםמינישבעההדלתותאחראפלוהראשוןבבנין2פ

זהבטובזהב'אהיוזהביםמיני'זהדלתותאחר'אפיהראשוןבבניןנ

זהבטובזהבהיוזהבמיני'זהדלתותאחד'אפיהראשוןבבניןא
זהבטובזהבהיוזהבמיני'זהדלתותאחד'אפיהראשוןבבניןש

טובזהבפרויםזהבמזוקקזהבמופזזהבסגורזהבשחוטזהבטהורד

טובזהבפרויםזהבמזוקקזהבמופזזהבסגורזהבשחוטזהבטהורמ

טובזהבפרויםזהבמזוקקזהבמופזזהבסגורזהבשחוטזהבטהור2פ

טובזהבפרויםזהבמזוקקזהבמופזזהבסגורזהבשחוטזהבטהורנ

טובזהבפרויםזהבמופזזהבמזוקקזהבסגורזהבטהורזהבשחוטא
טובזהבפרויםזהבמופזזהבמזוקקזהבסגורזהבטהורזהבשחוטש

טובויבביתיהדהואטובוייצחק'ר'אמטובההיאהארץוזהבכמשמעוד

טובויבביתיהדהואטובוייצחק'ר'אמטובההיאהארץוזהב'דכתיכמשמעומ

טובויבביתיהדהואטובוייצחקר"אטובההיאהארץוזהבכמשמעו2פ

טובויבביתיהדהואטובוי'יצחר"אטובההיאהארץוזהבכמשמעונ

טוביבביתיהדהואטובוייצחקר"אטובההיאהארץוזהבכמשמעוא
טוסיבביתיהדהואטובוייצחקר"אטובההיאהארץוזהבכמשמעוש

'ר'כלוחסרואינולאוראותומכניסיןטהורזהבבלוייתיהדהואד

'רכלוםחסרואינולאוראותומכניסיןטהורזהבלבייתיהבאדהואמ

'רכלוםחסרואינולאוראותומכניסיןטהורזהבלביתיהבאדהוא2פ

'רכלוםחסרואינולאוראותומכניסיןטהורזהבבלויתיהדהואנ

'רכלוםחסרואינולאוראותומכניסיןטהורזהבגלוותיהדהוא[טובוי]א
'רכלוםחסרואינולאוראותומכניסיןטהורזהבלביתיהבאדהואש
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ולאלכורפעמיםאלףשלמההכניסככראלף'אמאמי'רבשםיהודהד

ולאלכורפעמיםאלףשלמההכניסככראלף'אמאימי'רבשםיהודהמ

ולאלכורפעמיםאלףשלמההכניסככראלףאימי'רבשםיהודה2פ

ולאלכור'פעמיאלףשלמההכניסככראלף'אמאמיר"בש'יהונ

ולאלכורפעמים[אלף]שלמההכניסככראלף'אמאמיר"בשיהודהא
ולאלכורפעמיםשלמההכניסככראלף'אמאמיר"בשיהודהש

מעשהיהודה'בריוסי'רתניוהאאחתככראלאעמדוד

מעשהיהודה'בריוסי'ר'אמתניוהאאחתככראלאעמדומ

מעשהיהודהבריוסי'רתניוהאאחתככראלאעמדו2פ

מעשה'יהו'בריוסי'רתניוהאאחדככראלאעמדונ

מעשהיוסי'רוהתניאאחדככרעלאלאעמדוא
מעשהיוסי'רוהתניא'אככרעלאלאעמדוש

לכורוהכניסוהגורדיינידינרמשקלמדברשלעליתירהשהיתההמקדשביתבמנורותד

לכיורוהכניסוהגורדיינידינרמשקלמדברשלעליתרהשהיתההמקדשביתבמנורתמ

לכורוהכניסוהגורדיינידינרמשקלמדברשלעליתירהשהיתההמקדשביתבמנורת2פ

לכורוהכניסוהגורדיינידינרמשקלמדברשלעליתירהשהיתהה"בבמנורתנ

לאורוהכניסוהוגורדיינידינרמשקלמדברשלעליתירהשהיתהה"ביבמנורתא
לאורוהכניסוהוגורדיינידינרמשקלמדברשלעליתירהשהיתהה"בבמנורתש

ולהלןמוכאסגיןחסרההוותקדמוימןשחסרהעדפעמים'שמניד

ולהלןכאמןסגיןחסרההותקדמימןאלאשחסרהעדפעםשמניםמ

ולהלןמוכאסגיןחסרההותקדמוימןאלאשחסרהעדפעםשמנים2פ

ולהלןמוכאסגיןחסרההותקדמוימןאלאשחסרהעד'פעמי'פנ

ולהלןמכאןסגיןחסרההותקדמוימןאלאשחסרהעדפעמים'פא
ולהלןמכאןסגיןחסרההותקדמוימןאלאשחסרהעדפעמים'פש

ארדינוסכשעלהנמשךהיהכחוטשנטווהשחוטזהבציבחדאלאחסרההוותלאד

אדרינוסכשעוהנמשךהיהכחוטשנטוהשחוטזהבציבחראלאחסרההותלאמ

אדרינוסכשעלהנמשךהיהכחוטשנטוהשחוטזהבציבחראלאחסרההותלא2פ

ארדינוסכשעלהנמשךהיהכחוטשנטוהשחוטזהבציבחדאלאחסרההוותלאנ

אדריינוסכשעוהנמשךהיהכחוטשנטוהשחוטזהבציבחראלאחסרההותלאא
אדרייאנוסכשעוהנמשךהיהכחוטשנטוהשחוטזהבציבחראלאחסרההותלאש

ליתאומתההדהגורדיינידינרמשקללוהיהדיקלטיינוסביצהמשקללוהיהד

ליתאומתאהדאגורדיינידינרמשקללוהיהדיקלטיירוסביצהמשקללוהיהמ

ליתאומתההדאגורדיינידינרמשקללוהיהדיקליטיינוסביצהמשקללוהיה2פ

ליתאומתאהדאגורדיינידינרמשקללוהיהדיקלטיינוסביצהמשקללוהיהנ

ליתאומתאהדאגורדיינידינרמשקללוהיהדקלייטינוסביצהמשקללוהיהא
ליתאומתאהדאגורדיינידינרמשקללוהיהדקלייטינוסביצהמשקללוהיהש

כסףאלפיםושבעתכתיבהזהביםכלבעדסוגרסגורזהבמיגילהד

כסףאלפיםושבעת'כתהזהביםכלבעדסוגרסגורזהבמיניהלהמ

כסףאלפיםושבעהכתיבהזהביםכלבעדסוגרסגורזהבמינילה2פ

כסף'אלפיושבעת'כת'הזהביכלבעדסוגרסגורזהבמיניהליהנ

כסףככראלפיםושבעת'כתיהזהביםכלבעדסוגרסגורזהבמיניהליהא
כסףככראלפים'וז'כתיהזהביםכלבעדסוגרסגורזהבמיניהליהש

הביתואת'דכתיהיהזהבוהלאהיהכסףוכילביתלקירותלטוחמזוקקד

הביתואת'דכתיהיהזהבוהלאהיהכסףוכיהביתקירותלטוחמזוקקמ

הביתואתדכתיבהיהזהבוהלאהיהכסףוכילביתקירותלטוחמזוקק2פ

הביתואת'דכתיהיהזהבוהלאהיהכסףוכיהביתקירותלטוחמזוקקנ

הביתואת'דכתיהיהזהבוהלאהיהכסףוכיהביתקירותלטוחמזוקקא
הביתואת'דכתיהיהזהבוהלאהיהכסףוכיהביתקירותלטוחמזוקקש

שהיהכסףליהקריולמהטהורזהבויחפהוברושיםעץחפההגדולד

שהיהכסףליהקריולמהטהורזהבויחפהוברושיםעץחפההגדולמ

שהיהכסףליהקריולמה'טהוזהבויחפהוברושיםעץחפההגדול2פ

שהיהכסףליהקריולמהטהורזהבויחפהוברושיםעץחפההגדולנ

שהיהאלאכסףליהקריולמהטהורזהבויחפהוברושיםעץחפההגדולא
שהיהאלאכסףליהקריולמהטהורזהבויחפהוברושיםעץחפההגדולש

והמזלגותוהמזרקותוהיעיםהספותממנונעשיםהיוהכליםוכלהזהבםכלבעדמכסףד

והמזלגותוהמזרקותוהיעיםהספותממנונעשיםהיוהכליםוכלהזהביםכלבעדמכסףמ

והמזלגותוהמזרקותוהיעיםהספותממנונעשיםהיוהכליםוכלהזהביםכלבעדמכסף2פ

והמזלגותוהמזרקותוהיעיםהספותממנונעשיןהיו'הכליוכלהזהביםכלבעדמכסףנ

והמזלגותוהמזרקותוהיעיםהסיפותממנונעשיםהיוהכליםוכלהזהביםכלבעדמכסףא
והמזלגותוהמזרקותוהיעיםהסיפותממנונעשיםהיוהכליםוכלהזהביםכלבעדמכסףש



22

במדבר רבה פרשה יב

ד, יב

יצחק'רפותותמהוהביתלדלתותוהפותות'כתיתמןסגורזהבוהמחתותוהכפותד

יצחק'רפותותמהוהביתלדלתותוהפתות'כתתמןסגורזהבוהמחתותוהכפותמ

יצחק'רפותותמהוהביתלדלתותוהפותותכתיבתמןסגורזהבוהמחתותוהכפות2פ

'יצח'רפותותמהוהביתלדלתותוהפותות'כתתמןסגורזהבוהמחתותוהכפותנ

יצחקר"אפותותמאיהביתלדלתותוהפותות'כתיתמןסגורזהבוהמחתותוהכפותא
יצחקר"אפותותמאיהביתלדלתותוהפותות'כתיתמןסגורזהבוהמחתותוהכפותש

'שאפיללמדךפותחותאלו'אמסימאי'רהצירשתחתפותהזה'אממגדלאהד

'שאפיללמדךפותחותאילו'אמסימאי'רהצירשתחתפותהזה'אממגדלאהמ

'שאפיללמדךפותחותאאלו'אמסימאי'רהצירשתחתפותחזה'אממגדלאה2פ

'שאפיללמדךפותחותאלו'אמסימאי'רהצירשתחתפותהזה'אממגדלאהנ

'שאפיללמדךפותחותאלואמרסימאי'רהצירשתחתפותהזהמגדלאהא
'שאפיללמדךפותחותאלו'אמסימאי'רהצירשתחתפותחזהמגדלאהש

אחויפטרונךמופזזהבחסרהמקדשביתהיהלאקלדברד

אחויפטריקימופזזהבהמקדשביתחסרהיהלאקלדברמ

אחויפטרוקימופזזהבחסרהמקדשביתהיהלאקלדבר2פ

אחויפטרוקימופזזהבחסרה"בהיהלאקלדברנ

אפטוריקי'רמופזזהבחסרה"בבהיהלאקלדברא
אפטוריקי'רמופזזהבחסרה"בבהיהלאקלדברש

באשמוצתתלגפריתדומה'אומאבאואיבו'רבשםדרוסי'דרד

באשמוצתתלגפריתדומה'אמאבינאבראחא'רבשםדרוסאי'דרמ

באשמוצתתלגפריתדומהאומראבינאברבבא'רבשםדרוסאי'דר2פ

באשמוצתתלגפריתדומה'אומאביהבראבאוואר"בשדרוסי'דרנ

באשמוצצתלגפריתדומה'אומא
באשמוצצתלגפריתדומה'אומש

לקישרישביתמזוקקזהבמאופזזהבנקראמקומולשםאמראבין'רד

רישביתמזוקקזהבמאופזזהבנקראמקומולשם'אמאבין'רמ

רישביתמזוקקזהבמופזזהבנקראמקומולשם'אמאבין'ר2פ

רישביתמזוקקזהבמאופזזהב'נקרמקומוש"ע'אמאבא'רנ

מזוקקזהבמופזזהבנקראמקומולשםאמראבין'רא
מזוקקזהבמופזזהבנקראמקומולשם'אמאבין'רש

מזוקקיוצאוהואלנעמיותאותוומאכיליםכזיתיםאותו'מחתכי'אמד

שטומניןאומריןוישמזוקקיוצאוהואלנעמיותאותוומאכיליןכזתיםאותומחתכיןאמריןמ

שטומנים'אומוישמזוקקיוצאוהואלנעמניותאותוומאכיליןכזתיםאותומחתכיןאמרין2פ

'שטומניא"וימזוקקיוצאוהואלנעמיותאותוומאכיליןכזתיםאותומחתכיןאמריןנ

שטומניןא"וימזוקקיוצאוהואלנעמיותומאכיליןכזתיםאותומחתכיןאמריא
שטומניןא"וימזוקקיוצאוהואלנעמיותומאכיליןכזתיםאותומחתכיןאמריש

אדום'אמ'שבל'רפרויםזהבד

אדום'אומלקישביןשמעון'רפרויםזהבמזוקקיוצאוהואבזבלאותומ

אדום'אמלקישבןשמעון'רפרויםזהבמזוקקיוצאוהואבזבלאותו2פ

אדום'אמל"רשבפרוויםזהבמזוקקיוצאוהואבזבלאותונ

אדום'אמל"רשבפרויםזהבמזוקקיוצאוהואבזבלאותוא
אדום'אמל"רשבפרויםזהבמזוקקיוצאוהואבזבלאותוש

'ראמרפירותשעשה'אווישהפרלדם'ודומד

שלמהשבנהבשעהאחא'ר'אמפירותשעשה'אומוישהפרלדםודומהמ

שלמהשבנהבשעהאחאר"אמפירותשעשהאומריםוישהפרלדםודומה2פ

שלמהשבנהבשעהאחאר"אפירותשעושהא"ויהפרלדםודומהנ

שלמהשבנהבשעהאחאר"אפירותשעושהא"ויהפרלדםודומהא
שלמהשבנהבשעהאחאר"אפירותשעושהא"ויהפרלדםודומהש

ד

עושיםהיונושבתשהרוחובשעההאילנות[מיני]כלצרכוהמקדשביתמ

עושיםהיונושבתשהרוחובשעהאילנותמיניכלצרבוהמקדשבית2פ

עושיןהיומנשבתשהרוחובשעהאילנותמיניכלבוצרה"בנ

כלעושיןהיונושבתשהרוחובשעהאילנותמיניכלבוצרה"בא
כלעושיןהיונושבתשהרוחובשעהאילנותמיניכלבוצרה"בש

ד

'ר'אמהביתלבדקאותןומניחיןמקלסיןוהןלארץפירותיהןומשליכיןפירותמ

ר"אמהביתלבדקאותםומניחיםמקלסיןוהםלארץפירותיהםומשליכיםפירות2פ

ר"אהביתלבדקאותןומניחיןמקלסיןוהםלארץפירותיהןומשליכיןפירותנ

ר"אהביתלבדקאותםומניחיןמקלסיןוהםלארץפירותיהןומשליכיןפירותמיניא
ר"אהביתלבדקאותםומניחיןמקלסיןוהםלארץפירותיהןומשליכיןפירותמיניש



23

במדבר רבה פרשה יב

ד, יב

אותןכליבשולהיכלצלםמנשהשהכניסיוםיצחקברחיננאד

אותןכליבשולהיכלהצלםאתמנשהשהכניסיוםיצחקברחננאמ

אותןכליבשולהיכלצלםמנשהשהכניסיוםיצחק'ברחיננא2פ

אותםכליבשובהיכלצלםמנשהשהכניסיוםיצחקברחננאנ

אותןכליבשובהיכלצלםמנשהבושהכניסיוםכהנאברחניןא
אותןכליבשובהיכלצלםמנשהבושהכניסיוםכהנאברחניןש

פרוחדכתיבחוזרהכללבואולעתידאומלללבנוןופרחדכתיבהיאהדאהפירותד

פרוח'דכתיחוזרהכללבאולעתידאומלללבנוןופרח'ד'ה'ההפירותמ

פרחדכתיבחוזרהכללבאולעתידאומללבלבנוןופרחדכתיבהיאהדאהפירות2פ

פרח'דכתיחוזרהכללבאולעתידאומלללבנוןופרחד"הההפירותנ

פרוח'דכתיחוזרהכלל"ולאומלללבנוןופרחד"הההפירותא
פרוח'דכתיחוזרהכלל"ולאומלללבנוןופרחד"הההפירותש

ובוץכרמילוארגמןתכלתהפרכתאתויעשוארגמןמרכבו'וגוותגלתפרחד

ובוץכרמלוארגמןתכלתהפרכתאתויעשוארגמןמרכבו'וגומותגלתפרחמ

ובוץכרמילוארגמןתכלתהפרכתאתויעשוארגמןמרכבו'וגוותגלתפרח2פ

ובוץכרמילוארגמןתכלתהפרכתאתויעשוארגמןמרכבו'וגוותגלתפרחנ

ובוזכרמילוארגמןתכלתהפרוכתאתויעשארגמןמרכבו'וגו'וגוותגלתפרחא
ובוזכרמילוארגמןתכלתהפרוכתאתויעשארגמןמרכבו'וגוותגלתפרחש

לכךילבשוארגוונא'דתי'כממלכותלבוששהואשבכולןחשובשארגמןלפיד

לכךילבשוארגוונא'דתיממ"כמלכותלבוששהואשבכלןחשובשארגמןלפימ

לכךילבשוארגונאדתימרכמהמלכותלבוששהואשבכולןחשובשארגמןולפי2פ

לכךלבשוארגוונאא"כמדמלכותלבוששהואשבכולןחשובשארגמןלפינ

לכךילבשארגוונאא"כדמלכותלבוששהואבכולןחשובהואשהארגמןלפיא
לכךילבשארגוונאא"כדמלכותלבוששהואבכולןחשובהואשהארגמןלפיש

ישגדולאיסורומהוהעכברהשקץהחזירבשראוכליודכותיהלדידיהליהחשבד

ישגדולאיסורומהוהעכברהשקץהחזירבשראוכליודכותיהלידידיהליהחשבמ

גדולאיסורומהוהעכברהשקץהחזירבשראוכליודכותיהלדידיהליהחשב2פ

ישגדולאיסורומהוהעכברהשקץהחזירבשראוכליודכוותיהלדידיהליהחשבנ

גדולאיסורומהוהעכברוהשקץהחזירבשראוכליודכוותיהלדידיהליהחשיבא
גדולאיסורומהוהעכברוהשקץהחזירבשראוכליודכוותיהלדידיהליהחשיבש

חזירחשבאלאשרציםמשארולעכברטמאותבהמותשארמןלחזירד

חזירחשבאלאשרציםמשארולעכברטמאותבהמותמשאריותרלחזירמ

חזירחשבאלאשרציםמשארולעכברטמאותבהמותשארמן2פ

חזירחשבאלאשרציםמשארולעכברטמאותבהמותשארמןלחזירנ

חזירחשיבאלאשקציםמשארעכברטמאותבהמות[השארמן]משארא
חזירחשיבאלאשקציםמשארלעכברטמאותבהמותשארמןש

שבעולםהשרציםלכלהדיןוהואלעכברומנהטמאותוחיותהבהמותלכלהדיןוהואד

שבעולםהשרציםלכלהדיןוהואלעכברומנהטמאותוחיותהבהמותלכלהדיןוהואמ

שבעולםהשרציםלכלהדיןוהואעכברומנהטמאותוחיותהבהמותלכלהדיןוהוא2פ

'שבעו'השרצילכלה"והלעכברומנהטמאותוחיותהבהמותלכלה"והנ

שבעולםהשרציםלכלה"והעכברומנהטמאותוהבהמותהחיותלכלה"והא
שבעולםהשרציםלכלה"והעכברומנהטמאותוהבהמותהחיותלכלה"והש

ד

זכותוזוהתורהזכותזו'אמיודן'רירושלםמבנותאהבהרצוףתוכומ

זכותוזוהתורהזכותזו'אמיודן'רירושלםמבנותאהבהרצוףתוכו2פ

זכותוזוהתורהזכותזו'אמיודן'ר'וגואהבהרצוףתוכונ

זכותוזוהתורהזכותזו'אמיודן'רירושלםמבנותאהבהרצוףתוכוא
זכותוזוהתורהזכותזואמריודן'רירושלםמבנותאהבהרצוףתוכוש

אפריון'א'דד

אפריוןא"דהשכינהזכותזו'אמן[ו]סימ'בריהודה'רהצדיקיםמ

אפריוןאחרדברהשכינה(זו)זו'אמסימון'בריהודה'רהצדיקים2פ

אפריוןא"דהשכינהזו'אמס"ב'יהו'ר'הצדיקינ

אפריוןא"דהשכינהזו'אמס"ביהודה'רהצדיקיםא
אפריוןא"דהשכינהזו'אמס"ביהודה'רהצדיקיםש

אלעאי'בריהודה'רהארוןזהד

מהוהארוןזהואפריוןבארוןקרייהפתראלעאי'בריהודה'רהארוןזהמ

אלעאי'בריהודה'רהארוןזה2פ

אלעאי'בר'יהו'רהארוןזהנ

אלעאיבריהודה'רהארוןזהא
אלעאיבריהודה'רהארוןזהש
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בתלושהיהלמלך'אמד

בתלושהיהלמלךאלעאי'בריהודה'ר'אמפריומאאפריוןמ

ביתלושהיהלמלך2פ

ביתלושהיהלמלך'אמנ

ביתלושהיהלמלךמשל'אמא
ביתלושהיהלמלךמשל'אמש

בתישלנוייהשתראהמוטבפרויםלהעשוהמלך'אמוחסודהומשובחתנאהד

שלבתייפיהשתראהמוטבפריוםלהעשוהמלך'אמוחסודהמשובחתנאהמ

בתישלנויהשתראהמוטבפרויםלהעשוהמלך'אמוחסודהמשובחתנאה2פ

בתישלנוייהשתראהמוטבפרויןלהעשוהמלך'אמוחסודהמשובחתנאהנ

בתישלנוייהשתראהמוטבפרויםלהעשוהמלך'אמוחסודהמשובחתנאהא
בתישלנוייהשתראהמוטבפרויםלהעשוהמלך'אמוחסודהמשובחתנאהש

שיראהארוןלהעשו'הקבה'אמוחסודהומשובחתנאההתורהכךפרויםמןד

שייראהארוןלהעשו'ה'ב'הק'אמוחסודהומשובחתנאההתורהכךאפריוםמןמ

שיראהארוןלהעשוה"הקב'אמוחסודהומשובחתנאההתורהכךאפריוםמן2פ

שיראהארוןלהעשוה"אהבומשובחתוחסודהנאההתורהכךאפריוןמןנ

שיראהארוןלהעשוה"הקב'אמוחסודהומשובחתנאההתורהכךהפרויםמןא
שיראהלהעשוה"הקב'אמוחסודהומשובחתנאההתורהכךהפרויםש

שהשלום'הקבהזהשלמההמלךלועשההארוןמןתורהשלנוייהד

שהשלום'ה'ב'הקזהשלמההמלךלועשההארוןמןשלתורהנוייהמ

שהשלוםה"הקבזהשלמההמלךלהעשההארוןמןתורהשלנוייה2פ

שהשלוםה"הבזהשלמההמלךלועשההארוןמןתורהשלנוייהנ

שהשלוםמלךה"הקבזהשלמההמלךלועשההארוןמןתורהשלנוייהא
שהשלוםמלךה"הקבזהשלמההמלךלועשההארוןמןתורהשלנויהש

ארוןועשוהלבנוןמעצישלוםנתיבותיהוכל'שנכולההתורהועשהשלוד

ארוןועשוהלבנוןמעצישלוםנתיבותיהוכל'שנשלוםכולההתורהועשהשלומ

ארוןועשוהלבנוןמעצישלוםנתיבותיהוכל'שנאשלוםכולההתורהועשהשלו2פ

ארוןועשוהלבנוןמעצישלוםנתיבותיהוכל'שנכולההתורהועשהשלונ

ארוןועשוהלבנוןמעצישלוםנתיבותיהוכל'שנאשלוםכלההתורהועשהשלוא
ארוןועשוהלבנוןמעצישלוםנתיבותיהוכל'שנאשלוםכלההתורהועשהשלוש

לפניועומדיןשהיוכסףשלעמודיםשניאלוכסףעשהעמודיושטיםעציד

לפניועומדיושהיושלכסףעמודיםשניאלוכסףעשהעמודיושטיםעצימ

לפניועומדיםשהיוכסףשלעמודיםשניאלוכסףעשהעמודיושטיםעצי2פ

לפניועומדיןשהיוכסףשלעמודים'באלוכסףעשהעמודיושטיםעצינ

לפניו'עומדישהיוכסףשלעמודיםשניאלוכסףעשהעמודיושטיםעציא
לפניועומדיןשהיוכסףשלעמודיםשניאלוכסףעשהעמודיושטיםעציש

'אמתנחומאארגמןמרכבוטהורזהבאותווצפיתזהברפידתואיסטווהכמיןד

'אמתנחומא'רארגמןמרכבוטהורזהבאותווציפיתזהברפידתואצטווהכמיןמ

תנחומא'רארגמןמרכבוטהורזהבאותווצפיתזהברפידתואיצטבהכמין2פ

'אמ'תנחו'רארגמןמרכבוטהורזהבאותווצפיתזהברפידתואיסטווהכמיןנ

'אומתנחום'רארגמןמרכבוטהורזהבאותווצפיתזהברפידתואיצטבאכמיןא
'אומ'תנחו'רארגמןמרכבוטהורזהבאותווצפיתזהברפידתואיצטבאכמיןש

מלמעלההארוןעלהכפרתאתונתתבו'וכתלארגמןדומהשהואהכפרתזהד

מלמעלההארוןעלהכפרתאתונתתבו'וכתלארגמןדומהשזהבההכפרתזהמ

מלמעלההארוןעלהכפרתאתונתתבווכתיבלארגמןדומהשזהבההכפרתזה2פ

מלמעלההארוןעלהכפורתאתונתתבו'וכתולארגמןדומהשזהבההכפורתזהנ

מלמעלההארוןעלהכפורתאתונתתביהוכתיבלארגמןדומהשזהבההכפורתזהא
מלמעלההארוןעלהכפורתאתונתתביהוכתיבלארגמןדומהשזהבההכפורתזהש

התורהזכות'אמסימון'בריהודה'רירושלםמבנותאהבהרצוףתוכוד

התורהזכותזו'אמסימון'בריהודה'רירושלםמבנותאהבהרצוףתוכומ

התורהזכותזו'אמסימון'בריהודה'רירושלםמבנותאהבהרצוףתוכו2פ

התורהזכותזו'אמס"ב'יהו'רירושלםמבנותאהבהרצוףתוכונ

התורהזכותזו'אמס"ביהודה'ראהבהרצוףתוכוא
התורהזכותזו'אמסימוןבריהודה'ראהבהרצוףתוכוש

השכינהזו'אמסימון'בריודה'רבשםעזריה'רהצדיקיםזכותזוד

השכינהזו'אמסימון'בריודה'רבשםעזריה'רהצדיקיםזכותזומ

השכינהזו'אמסימון'בריודה'רבשםעזריה'רהצדיקיםזכותזו2פ

השכינהזו'אמס"ביודהר"בשעזריה'ר'הצדיקיזכותזונ

'וגוכדלעילא
'וגוכדלעילש
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'וגושםלךונועדתי'כתכהנאבראבא'ארד

הכפרתמעלאתךודברתישםלךונועדתי'כתכהנאבריודן'ר'אממ

הכפרתמעלאתךודברתישמהלךונועדתיכתיבכהנאבראבאר"אמ2פ

'וגושםלךונועדתי'כתיכ"באבא'ארנ

'וגושםלךונועדתי'כתיכ"באבאר"אא
'וגושםלךונועדתיכתיבכהנאבראבאר"אש

'בריהודה'רמשםעזריא'ארהמשכןזהאפריון'א'דד

'בריהודה'רבשםעזריה'ר'אמהמשכןזהאפריוןא"דמ

'בריהודה'רמשםעזריהר"אהמשכןזהאפריוןאחרדבר'וגו2פ

ס"ב'יהו'ר"משעזריהר"אהמשכןזהאפריוןא"דנ

עזריהר"אהמשכןזהאפריוןא"דא
עזריה'ר'אמהמשכןזהאפריוןא"דש

אוהבהוהיהבתלושהיתהודםבשרלמלךדומההדברלמהמשלסימוןד

אהובהבתלושהיהודםבשרלמלךדומההדברלמהמשלסימוןמ

אהבהאחתבתלושהיהודםבשרלמלךדומההדברלמהמשלסימון2פ

אהובהבתלושהיהו"בלמלךד"מלהנ

ואוהבהבתלושהיתהו"בלמלךד"מלהא
ואוהבהבתלושהיתהודםבשרלמלךד"מלהש

בחצראותהראה'בפרהסיעמהמדברהיהקטנהשבתוזמןכלמדאייותרד

בחצראותהראהבפרהסיאעמהמדברהיהקטנהשבתוזמןכלמדאייותרמ

בחצראותהראהבפרהסיאעמהמדברהיהקטנהשבתוזמןכלמדאייותר2פ

בחצראותהראהבפרהסיאעמהמדברהיהקטנהשבתוז"כמדאייותרנ

בחצראותהראהבפרהסיאעמהמדברקטנהשבתוזמןכלמדאייותרא
בחצראותהראהבפרהסיאעמהמדברקטנהשבתוזמןכלמדאייותרש

'אמסימניןלידיובאתשהגדילהכיוןעמהמדברהיהד

'אמסימניןלידיובאתהשהגדילהן[ו]כיעמהמדברהיהבמבויעמהמדברהיהמ

'אמסימניןלידיובאתהשהגדילהכיוןעמהמדברהיהבמבויעמהמדברהיה2פ

'אמסימניןלידיובאתשהגדילהכיוןעמהמדברהיהבמבויעמהמדברהיהנ

'אמסימניןלידיובאתשהגדילהכיוןעמהמדברבמבויעמהמדברא
'אמסימניןלידיובאתשהגדילהכיוןעמהמדברבמבויעמהמדברש

להעשואלאבפרהסיאעמהמדברשאהאבתישלכבודהזואיןהמלךד

להעשואלאבפרהסיאעמהמדברשאהאשלבתיכבודהזואיןהמלךמ

להעשואלאבפרהסיאעמהמדברשאהאבתישלכבודהזהאיןהמלך2פ

להעשואלאבפרהסיאעמהמדברשאהיהבתישלכבודהזואיןהמלךנ

להעשואלאבפרהסיאעמהמדברשאהאבתישלכבודהזואיןהמלךא
להעשואלאבפרהסיאעמהמדברשאהאבתישלכבודהזואיןהמלךש

ולפניםהפאפליוןמןעמהמדבראהיהבתיעםלדברמבקשלכשאניפפליוןד

ולפניםהפפליוןמןעמהמדבראהיהבתיעםלדברמבקשלכשאניפפליוןמ

ולפניםהפאפלווןמןעמהמדבראהאבתיעםלדברמבקשלכשאניפפליון2פ

ולפנירהאפלפליוןמןעמהמדבראהיהבתיעםלדברמבקשכשאניפפליוןנ

ולפניםהפפליוןמןעמהמדבראהאבתיעםלדברמבקשלכשאניפפליוןא
ולפניםהפפליוןמן(עם)עמהמדבראהאבתיעםלדברמבקשלכשאניפפליוןש

ישראלנערכי'שננעריםהיובמצריםישראלאת'הבהכשראהכךד

ישראלנערכי'שננעריםהיובמצריםישראלאת'ה'ב'הקכשראהכךמ

ישראלנערכי'שננעריםהיובמצריםישראלאתה"הקבכשראהכך2פ

'ישנערכי'שננעריםהיהבמצרים'ישאתה"הבכשראהכיוןנ

ישראלנערכי'שנאנעריםהיובמצריםישראלאתה"הקבכשראהכךא
ישראלנערכי'שנאנעריםהיובמצריםישראלאתה"הקבכשראהכךכךש

אותםראהלבניקראתיממצריםואהבהוד

אותםראה'וגוממצריםבארץועברתיבמצריםראוהולבניקראתיממצריםואהבהומ

(בסיני)אותםראהלבניקראתיממצריםואהבהו2פ

אותםראהלבניקראתיממצריםואוהבהונ

אותםראהואוהבהוא
אותםראהואוהבהוש

אליתצעקמהמשהאל'ייויאמר'שנעמםמדברהיההיםעלד

אליתצעקמהמשהאלי"יויאמר'שנעמםמדברהיההיםעלמ

אליתצעקמהמשהאלי"יויאמר'שנעמםמדברהיההיםעל2פ

אליתצעקמהמשהאלי"יויאמר'שנעמםמדברהיההיםעלנ

'שנאעמהםמדברהיההיםעלא
'שנאעמהםמדברהיההיםעלש
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'שנעמםמדברהיהבסיניאותםראהד

'שנעמםמדברהיהבסיניאותםראה'וגומהגדולההידאתישראלויראמ

'שנאעמםמדברהיהבסיניאותםראה2פ

'שנעמםמדברהיהבסיניאותםראה'וגונ

א
ש

אומהלוונעשוהתורהאתשקבלווכיוןעמכם'יידברבפניםפניםד

לאומהלוונעשוהתורהאתשקבלווכיוןעמכםי"ידברבפניםפניםמ

לאומהלוונעשוהתורהאתשקבלווכיון'וגועמכםי"ידברבפניםפנים2פ

אומהלוונעשוהתורהאתשקבלווכיוןעמכםי"ידברבפניםפניםנ

לאומהלוונעשההתורהאתשקבלווכיוןעמכם'הדברבפניםפניםא
לאומהלוונעשההתורהאתשקבלווכיוןעמכם'הדברבפניםפניםש

שלשבחןאין'הבה'אמונשמענעשה'יידבראשרכלאמרושלימהד

שלבנישבחןאין['ה'ב'הק]'אמונשמענעשהי"ידבראשרכלואמרושלימהמ

שלשבחןאיןה"הקב'אמונשמענעשהי"ידבראשרכלואמרושלמה2פ

שלשבחןאיןה"אהבונשמענעשהי"ידבראשרכלאמרושלימהנ

שלשבחםאיןה"הקב'אמונשמענעשה'הדבראשרכלואמרושלימהא
שלשבחםאיןה"הקב'אמונשמענעשה'הדבראשרכלואמרושלימהש

עמהםלדברצריךוכשאנימשכןליעשואלאבפרהסיאעמהםמדברשאהיהבניד

עמהםלדברצריךוכשאנימשכןליעשואלאבפרהסיאעמםשאדברמ

עמהםצריךוכשאנימשכןליעשואלאבפרהסיאעמהםמדברשאהאבני2פ

עמהםלדברצריךוכשאנימשכןליעשואלאבפרהסיאעמהםמדברשאהיהבנינ

עמהםלדברצריךוכשאנימשכןליעשואלאבפרהסיאעמםמדברשאהאבניא
עמהםלדברצריךוכשאנימשכןליעשואלאבפרהסיאעמםמדברשאהאבניש

'יילפנימשהובבא'הד'ההמשכןמןד

אהלאלמשהובבא'ד'ה'ההמשכןמןעמהםמדבראנימ

י"ילפנימשהובבאדכתיבהיאהדאהמשכןמןעמהםמדבראני2פ

י"ילפני(אל)משהובבאד"הההמשכןמןעמהםמדבראנינ

'הלפנימשהובבואד"הההמשכןמןמדבראניא
'הלפנימשהובבואד"הההמשכןמןמדבראניש

שהואשלושהשלום'הקבהזהשלמההמלךלועשה'וגואתולדברד

שלושהשלום'ה'ב'הקזהשלמההמלךלועשה'וגוממועדמועדמ

שהואשלושהשלוםה"הקבזהשלמההמלךלועשה'וגואתולדבר2פ

שהואשלושהשלוםה"הבזהשלמההמלךלועשה'וגואתולדברנ

שהואשלושהשלוםמלךה"הקבשלמההמלךלועשהאתולדברא
שהואשלושהשלוםמלךה"הקבשלמההמלךלועשהאתולדברש

מעציהעגלמעשהמןעמהםלושהיההתחרותמןישראלעםשלוםעשהד

מעציהעגלמעשהמןעמהםלושהיההתחרותמןישראלעםשלוםשעשהמ

מעציהעגלמעשהמןעמהםלושהיההתחרותמןישראלעםשלוםעושה2פ

מעציהעגלמעשהמןעמהםלושהיההתחרותמן'ישעםשלוםעשהנ

מעציהעגלמעשהמןעמהםלושהיההתחרותמןישראלעםשלוםעושהא
מעציהעגלמעשהמןעמהםלושהיההתחרותמןישראלעםשלוםעושהש

וויכסףעשהעמודיו'וגולמשכןהקרשיםאתועשיתהלבנוןד

וויכסףעשהעמודיועומדיםשטיםעצילמשכןהקרשיםאתועשיתהלבנוןמ

וויכסףעשהעמודיו'וגועומדיםשטיםעצילמשכןהקרשיםאתועשיתהלבנון2פ

וויכסףעשהעמודיושטיםעצילמשכןהקרשיםאתועשיתהלבנוןנ

וויכסףעשהעמודיועומדיםשטיםעצילמשכןהקרשיםאתועשיתהלבנוןא
וויכסףעשהעמודיועומדיםשטיםעצילמשכןהקרשיםאתועשיתהלבנוןש

פרכתועשיתארגמןמרכבוזהבתצפההקרשיםואתזהברפידתוכסףוחשוקיהםהעמודיםד

פרכתועשית'ארר"מזהבתצפההקרשיםואתזהברפידתוכסףוחשוקיהםהעמודיםמ

פרכתועשיתארגמןמרכבוזהבתצפההקרשיםואתזהברפידתוכסףוחשוקיהםהעמודים2פ

פרכתועשיתארגמןמרכבוזהבתצפההקרשיםואתזהברפידתוכסףוחשוקיהםהעמודיםנ

פרוכתועשיתארגמןמרכבוזהבתצפההקרשיםואתזהברפידתוכסףוחשוקיהםהעמודיםא
פרוכתועשיתארגמןמרכבוזהבתצפההקרשיםואתזהברפידתוכסףוחשוקיהם'העמודיש

רצוףתוכו'וגוהארוןעלהפרכתאתוסכות'דכתוארגמןתכלתד

רצוףתוכו'וגומהכפרתאתונתת'וכתוארגמןתכלתמ

רצוףתוכו'וגוהארוןעלהפרכתאתוסכתדכתיבוארגמןתכלת2פ

רצוףתוכו'וגוהארוןעלהפרכתאתוסכות'דכתיוארגמןתכלתנ

רצוףתוכוהפרוכתאתהארוןעלוסכות'וכתיוארגמןתכלתא
רצוףתוכוהפרוכתאתהארוןעלוסכות'וכתיוארגמןתכלתש
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זו'אמסימון'בר'יהוד'רבשםעזריה'רירושלםמבנותאהבהד

כדלעילאהבהמ

זוסימון'בר('אמ)יהודה'רבשםעזריה'רירושלםמבנותאהבה2פ

זו'אמס"ב'יהור"בשעזריה'ר'וגואהבהנ

כדלעיל'וכוירושלםמבנותאהבהא
כדלעיל'וכוירושלםמבנותאהבהש

יהושע'ר'אהצדיקיםזכותוזההתורהזכותזה'אמיודן'רהשכינהד

יהושע'ר'אממ

יהושער"אמהצדיקיםזכותוזוהתורהזכותזו'אמיודן'רהשכינה2פ

י"אר'הצדיקיזכותוזוהתורהזכותזו'אמיודן'רהשכינהנ

יהושער"אא
יהושער"אש

'וגולבאמשהיכולולאלוי'רבשםדסכניןד

'וגוממועדאהלאללבאמשהיכולולאלוי'רבשםדסכניןמ

שכןכימועדאהלאללבאמשהיכולולאלוי'רבשםדסכנין2פ

'וגומועדאהלאללבאמשהיכולולאל"בשרדסכניןנ

שכןכיאהלאללבואמשהיכולולאל"בשרדסכניןא
שכןכיאהלאללבאמשהיכולולאל"בשרדסכניןש

שהיאלמערהדומההדברלמהמשלד

שהיאלמערהדומההדברלמהמשלמ

שהיאלמערהדומההדברלמהמשלהמשכןאתמלאי"יוכבודהענןעליו2פ

שהיאלמערהד"להמשלנ

שהיאלמערהד"מלההענןעליוא
שהיאלמערהד"מלההענןעליוש

כךכלוםחסרלאוהיםהמערהונמלאתהיםרעשהיםשפתעלנתונהד

כךכלוםחסרלאוהיםהמערהונתמלאתהיםרעשהיםשפתעלנתונהמ

כךכלוםחסרלאוהיםהמערהונתמלאתהיםרעשהיםשפתעלנתונה2פ

כךכלוםחסרלאוהיםהמערהונתמלאתהיםרעשהיםשפתעלנתונהנ

כךכלוםחסרלאוהיםהמערהונתמלאתהיםרעשהיםשפתעלנתונהא
כךכלוםחסרלאוהיםהמערהונתמלאתהיםרעשהיםשפתעלנתונהש

רצוףתוכוהויכלוםחסרלאוהעולםהשכינהמזיונתמלאמועדאהלד

רצוףתוכוהויכלוםחסרלאוהעולםהשכינהמזיונתמלאמועדאהלמ

רצוףתוכוהויכלוםחסרלאוהעולםהשכינהמזיונתמלאמועדאהל2פ

רצוףתוכוהויכלוםחסרזלאוהעולםהשכינהמזיונתמלאמועדאהלנ

רצוףתוכוהויכלוםחסרלאוהעולםהשכינהמזיונתמלאמועדאהלא
רצוףתוכוהויכלוםחסרלאוהעולםהשכינהמזיונתמלאמועדאהלש

לךונועדתי'כתכהנאבראבא'ר'אהשכינהזוירושלםמבנותאהבהד

לךונועדתי'כתכהנאבראבא'ר'אמהשכינהזוירושלםמבנותאהבהמ

לךונועדתיכתיבכהנאבראבאר"אמהשכינהזוירושלםמבנותאהבה2פ

לךונועדתי'כתיכ"באבאר"אהשכינהזו'וגואהבהנ

לךונועדתי'כתיכ"באבאר"אהשכינהזוירושלםמבנותאהבהא
לךונועדתי'כתיכ"באבאר"אהשכינהזוירושלםמבנותאהבהש

מןפנויאינוהכפרתשאחורימהשאפיללמדך'וגושםד

מןפנויאינוהכפרתאחורי'שאפיללמדךהכפרתמעלאתךודברתישםמ

מןפנויאינוהפרכתשאחורימהשאפלוללמדך'וגואתךודברתישם2פ

מןפנויאינוהכפרתשאחורימה'שאפיללמדך'וגוודברתישםנ

מןפנויאינוהפרוכתשאחורימה'שאפיללמדךאתךודברתישםא
מןפנויאינוהפרוכתשאחורימה'שאפיללמדךאתךודברתישםש

'הקבהנגלהמהמפני'אמגמליאלרבןאתשאלאחדגויהשכינהד

'ה'ב'הקנגלהמהמפנילו'אמגמליאלרבןאתשאלאחדגויהשכינהמ

ה"הקבנגלהמהמפנילו'אמגמליאלרבןאתשאלאחדגויהשכינה2פ

ה"הבנגלהמהמתוךל"אג"ראתשאל'אגויהשכינהנ

ה"הקבנגלהמהמפניל"אג"ראתשאלאחדגויהשכינהא
ה"הקבנגלהמהמפניל"אג"ראתשאלאחדגויהשכינהש

עלאואחדחרובעלנגלהאלולו'אמהסנהמתוךלמשהד

עלאואחדחרובעלנגלהאלולו'אמהסנהמתוךלמשהמ

עלאואחדחרובעלנגלהאלולו'אמבסנהלמשה2פ

עלאו'אחרובעלנגלהאלול"אהסנהמתוךלמשהנ

עלאחדחרובעלנגלהאלול"אבסנהלמשה(בסנה)א
עלאחדחרובעלנגלהאלוליה'אמבסנהלמשהש
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מקוםשאיןללמדךאיפשראיחלקולהוציאךשואלניהייתאחתתאנהד

מקוםשאיןללמדךאיפשראיחלקולהוציאךמשיבךהייתישואליניהייתאחתתאנהמ

מקוםשאיןללמדךאפשר[אי](א)חלקולהוציאךמשיבךהייתישואלניהייתאחתתאנה2פ

מקוםשאיןללמדך'איפשאיחלקולהוציאךמשיבךהייתישואלניהיית'אתאנהנ

מקוםשאיןללמדךא"אחלקלהוציאךמשיבך[י]והייתשואלניהייתאחדתאנהא
מקוםשאיןללמדךא"אחלקלהוציאךמשיבךוהייתישואלניהייתאחדתאנהש

'א'דמשהעםהיהמדברהסנהמן'שאפיהשכינהמןפנויד

א"דמשהעםהיהמדברהסנהמן'שאפיהשכינהמןפנויבארץמ

אחרדברמשהעםמדברהיההסנהמןשאפלוהשכינהמןפנויבארץ2פ

א"דמשהעםהיהמדברהסנהמן'שאפיהשכינהמןפנויבארץנ

א"דמשהעםמדברהיההסנהמן'שאפישכינהבלאפנויבארץא
א"דמשהעםמדברהיההסנהמן'שאפישכינהבלאפנויבארץש

כהניםברכתזו'וגושלשלמהמטתוהנהלמעלה'כתמה'וגואפריוןד

כהניםברכתזושלשלמהמטתוהנהכדלעילאפריוןמ

כהניםברכתזו'וגושלשלמהמטתוהנהלמעלהכתיבמה'וגואפריון2פ

'כהניברכתזו'וגושלשלמהמטתוהנהלמעלה'כתימה'וגואפריוןנ

כהניםברכתזושלמהשלמטתוהנהלמעלה'כתימהאפריוןא
כהניםברכתזושלשלמהמטתוהנהלמעלה'כתימהאפריוןש

דבריווסמךהתורהאתלפרשאלאבאלאששלמהללמדךלמעלהכדאמרינןד

דבריווסמךהתורהאתלפרשאלאבאלאששלמהללמדךמ

דבריווסמךהתורהאתלפרשאלאבאלאששלמהללמדךלמעלהכדאמרינן2פ

דבריווסמךהתורהאתלפרשאלאבאלאששלמהללמדךלמעלה'כדאמרינ

דבריואתוסמךהתורהאתלפרשאלאבאלאששלמהללמדךלמעלה'כדאמריא
דבריואתוסמךהתורהאתלפרשאלאבאלאששלמהללמדךלמעלה'כדאמריש

כךכהניםברכתפרשתכתבהמשכןמפרשתמעלהשלכשםהתורהסדרעלד

כךכהניםברכתפרשתכתבהמשכןמפרשתשלמעלהכשםהתורהסדרעלמ

כךכהניםברכתפרשתכתבהמשכןמפרשתשלמעלהכשםהתורהסדרעל2פ

כךכהניםברכת'כתיהמשכן'מפרששלמעלהכשםהתורהסדרעלנ

כךכ"ב'פ'כתהמשכן'מפרשלמעלהכשםהתורהסמךעלא
כךכ"ב'פ'כתהמשכן'מפרשלמעלהכשםהתורהסמךעלש

דיברואחר'וגוכהניםברכתזכרבתחלהשלמהעשהד

דברכךואחרשלשלמהמטתוהנהכהניםברכתזכרבתחלהשלמהעשהמ

דברכךואחר'וגוכהניםברכתזכרכתחלהשלמהעשה2פ

דיברכ"ואח'וגו'כהניברכתזכרבתחלהשלמהעשהנ

דברכ"ואחכ"בזכרבתחלהשלמהעשהא
דברכ"ואחכ"בזכרבתחלהשלמהעשהש

דסכניןיהושע'ר'אכןלמה'וגולועשהאפריוןהמשכןעלד

דסכניןיהושע'ר'אמכןלמהשלמההמלךלועשהאפריוןהמשכןעלמ

דסכניןיהושער"אמכןלמה'וגולועשהאפריוןהמשכןעל2פ

דסכניןי"ארכןלמה'וגולועשהאפריוןהמשכןעלנ

דסכניןיהושער"אכןלמהלועשההמשכןעלא
דסכניןיהושער"אכןלמהלועשההמשכןעלש

קדושיםלהועשהבתואתשקדשלמלךדומההדברלמהלוי'רבשםד

קדושיםלהםועשהבתואתשקדשלמלךדומההדברלמהלוי'רבשםמ

קדושיןלהועשהבתואתשקדשלמלךדומההדברלמהלוי'רבשם2פ

'קדושילהועשהבתואתשקדשלמלךד"למהל"בשרנ

'קדושילהועשהבתואתשקדשלמלךד"למהל"בשרא
קדושיםלהועשהבתואתשקדשלמלךד"להל"בשרש

נתןעשהמהבתואתלהשיאהמלךכשבארעהעיןבהןושלטהגדוליםד

נתןעשהמהבתואתלהשיאהמלךכשבארעהעיןבהןושלטהגדוליםמ

נתןעשהמהבתואתלהשיאהמלךכשבאהרעעיןבהםושלטהגדולים2פ

נתןעשהמהבתואתלהשיאהמלךכשבאהרעעיןבהןושלטה'גדולינ

נתןעשהמהבתואתלהשיאהמלךכשבאהרעעיןבהםושלטהגדוליםא
נתןעשהמהבתואתלהשיאהמלךכשבאהרעעיןבהםושלטהגדוליםש

עיןבךישלוטשלאעליךהזההקמיעיהאלה'אמקמיעלהד

עיןבךישלוטשלאעליךהזההקמיעיהאלה'אמקמיעלהמ

עיןביךישלוטשלאעליךהזההקמיעיהאלה'אמקמיעלה2פ

עיןבךישלוטשלאעליךהזההקמיעיהאלה'אמקמיעלהנ

רוחבךישלוטשלאמשוםעליךזההקמיעיהאל"אקמיעלהא
רוחבךישלוטשלאמשוםעליךזההקמיעיהאל"אקמיעלהש
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גדולהפומפוןעשהלישראלתורהליתןכשבא'הבהעשהכךעודרעהד

גדולהפומפוןלהןעשהלישראלתורהליתןכשבא'ה'ב'הקעשהכךעודרעהמ

גדולהפומפוןלהעשהלישראלתורהליתןכשבאה"הקבעשהכךעודרעה2פ

גדולהפומפוןעשה'לישתורהליתןכשבאה"הבעשהכךעודהרענ

גדולהפומביןלהעשולישראלתורהליתןכשבאה"הקבעשהכךרעהא
גדולהפומביןלהעשולישראלתורהליתןכשבאה"הקבעשהכךרעהש

אלאהיוולאהקולותאתרואיםהעםוכל'שכתכמהד

אלאהיוולאהקולותאתרואיםהעםוכל'שכתוכמהמ

אלאהיוולאהקולותאתרואיםהעםוכלדתימרכמה2פ

אלאהיוולא'וגוהלפידיםואתהקולותאתרואיםהעםוכלש"כמנ

אלאהיוולאהקולותאתרואיםהעםוכלא"כדא
אלאהיוולאהקולותאתרואיםהעםוכלא"כדש

רעהעיןבהםושלטההיוםוקדשתםהעםאללך'שכת'כמקדושיםד

רעהעיןבהןושלטההיוםוקדשתםהעםאללך'שכתוכמוקדושיםמ

הרעעיןבהםושלטההיוםוקדשתםהעםאללךשכתובכמוקדושים2פ

רעהעיןבהםושלטה'וגווקדשתםהעםאללך'שנקדושיןנ

הרעעיןבהןושלטהומחרהיוםוקדשתםהעםאללך'שכתוכמו'קדושיא
הרעעיןבהןושלטהומחרהיוםוקדשתםהעםאללךשכתובכמוקדושיםש

שבאוכיוןאלאעשהלאההרתחתאותםוישברדתימא'כמ'הלוחוונשתברוד

שבאוכיוןאלאעשהלאההרתחתאותםוישבר'שנהלוחותונשתברומ

שבאוכיוןאלאעשהלאההרתחתאותםוישבר'שנאכמההלוחותונשתברו2פ

שבאוכיוןאלאעשהלאההרתחתאותםוישברא"כמדהלוחותונשתברונ

שבאוכיוןאלאעשהלאההרתחתאותםוישברש"כמהלוחותונשתברוא
שבאוכיוןאלאעשהלאההרתחתאותםוישברש"כמהלוחותונשתברוש

בהןתשלוטשלאכדיתחלה'הברכואת'הבהלהםנתןהמשכןאתועשוד

בהןתשלוטשלאכדיתחלההברכות'ה'ב'הקלהםנתןהמשכןאתועשהמ

בהםתשלוטשלאכדיתחלההברכותאתה"הקבלהםנתןהמשכןאתועשה2פ

בהןתשלוטשלאכדיתחלההברכותאתה"הבלהםנתןהמשכןועשונ

בהםתשלוטשלאכדיתחלההברכותאתה"הקבלהםנתןהמשכןאתועשוא
בהםתשלוטשלאכדיתחלההברכותאתה"הקבלהםנתןהמשכןאתועשוש

כךואחררעהעיןמןוישמרך'יייברכךתחלה'כתלפיכךרעהעיןד

כךואחררעהעיןמןוישמרךי"ייברכךתחלה'כתלפיכךרעהעיןמ

כךואחררעהעיןמןוישמרךי"ייברכךתחלהכתיבלפיכךרעהעין2פ

כ"ואחרעהעיןמן'וגוי"ייברכךתחלה'כת'לפירעהעיןנ

כ"ואחהרעעיןמןוישמרך'היברכךתחלה'כת'לפיהרעעיןא
כ"ואחהרעעיןמןוישמרך'היברכךתחלה'כת'לפיהרעעיןש

כמדת'הקבהשלמדותיואיןאבין'אר'וגוכלותביוםויהיד

כמדת'ה'ב'שלהקמדותיואיןאבין'ר'אמ'וגוממשהכלותביוםויהימ

כמדתה"הקבשלמדותיואיןאביןר"א'וגוכלותביוםויהי2פ

כמדתה"הבשלמדותיואיןאביןר"א'וגומשהכלותביוםויהינ

כמדתה"הקבשלמדותיואיןאביןר"אמשהכלותביוםויהיא
כמדתה"הקבשלמדותיואיןאבין'ר'אממשהכלותביוםויהיש

ומכבדיןאותומקלסיןהמדינהמסכניבמדינהנכנסודםבשרמלךודםבשרמלךד

ומברכיןאותומקלסיןהמדינהמשבנילמדינהנכנסודםבשרמלךודםבשרמלךמ

ומכבדיןאותומקלסיןהמדינהמשבנהלמדינהנכנסודםבשר2פ

ומכבדיןאותומקלסיןהמלךמשבניבמדינהנכנסודםבשרמלךו"במלךנ

ומכבדיןאותומקלסיןהמדינהמשבנילמדינהנכנסו"במלךו"בא
ומכבדיןאותומקלסיןהמדינהמשבנילמדינהנכנסו"במלךו"בש

נחתלהםעושהדימוסיאותלהםבונהצרכיהםלהםעושההואכךאחראותוד

נחתלהםעושהדימוסיאותלהםבונהצרכיהםלהםעושההואכךאחראותומ

נחתלהםעושהדימוסיאותלהםבונהצרכיהםלהםעושההואכךאחראותו2פ

נחתלהםעושהדימוסיאותלהםבונהצרכיהםלהםעושההואכ"אחאותונ

נחתלהםעושהדומיסיותלהםבונהצרכיהםלהםעושההואכ"אחאותוא
נחתלהםעושהדומיסיותלהםבונהצרכיהםלהםעושההואכ"אחאותוש

המשכןאתישראלעשושלאעדאלאכןאינו'הקבהאבלבמדינהרוחד

המשכןאתישראלשעשועדאלאכןאינו'ה'ב'הקאבלבמדינהרוחמ

המשכןאתישראלעשושלאעדאלאכןאינוה"הקבאבלבמדינהרוח2פ

המשכןאתעשושלאעדאלאכןאינוה"הבאבלבמדינהרוחנ

המשכןאתישראליעשושלאעדאלאכןאינוה"הקבאבלבמדינהרוחא
המשכןאתישראליעשושלאעדאלאכןאינוה"הקבאבלבמדינהרוחש
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ויהיכךואחרוישמרך'יייברכך'שנכמהתחלההברכהאתלהםנתןד

ויהיכךואחרוישמרךי"ייברכך'שנכמהתחלההברכהאתלהםנתןמ

ויהיכךואחרוישמרךי"ייברכך'שנאכמוהברכהאתלהםנתן2פ

ויהיכ"ואח'וגו'יייברכךא"כמדתחלההברכהאתלהםנתןנ

ויהיכ"ואחוישמרך'היברכךש"כמתחלההברכהלהםנתןא
ויהיכ"ואחוישמרך'היברכךש"כמתחלההברכהלהםנתןש

יהושע'ר'אויהימהו'וגוביוםויהי'וגוכלותביוםד

יהושע'ר'אממהומשהכלותביוםויהימשהכלותביוםמ

יהושער"אממהומשהכלותביוםויהי'וגומשהכלותביום2פ

יהושער"אויהימהוכלותביוםויהי'וגומשהכלותביוםנ

יהושער"אמהומשהכלותביוםויהימשהכלותביוםא
יהושער"אמהומשהכלותביוםויהימשהכלותביוםש

אלאמשםמוציאםשאינובמצריםשהםעדישראלעם'הקבהעשהתנאיםד

אלאמשםהוציאםשלאבמצריםשהםעדישראלאת'ה'ב'הקעשהתנאיםמ

אלאמוציאםשאינובמצריםשהםעדישראלעםה"הקבעשהתנאיםויהי2פ

אלאמשםמוציאםשאינו'במצרישהםעד'ישעםה"הבעשהתנאיםנ

אלאמוציאםשאינובמצריםשהםעדישראלעםה"הקבהתנה'תנאיא
אלאמוציאםשאינובמצריםשהםעדישראלעםה"הקבהתנה'תנאיש

אניכיוידעו'שכתכמוביניהםשכינתווישרהמשכןלושיעשומנתעלד

אניכיוידעו'שכתוכמוביניהםשכינתווישרההמשכןאתשיעשומנתעלמ

אניכיוידעושכתובכמהביניהםשכינתווישרהמשכןלושיעשומנתעל2פ

אניכיוידעוש"כמביניהםשכינתווישרהמשכןלושיעשומ"ענ

אניכיוידעו'שכתוכמוביניהםשכינתווישרהמשכןלושיעשומ"עא
אניכיוידעושכתובכמוביניהםשכינתווישרהמשכןלושיעשומ"עש

בתוכםלשכנימנתעלבתוכםלשכנימצריםמארץאתכםהוצאתיאשראלהיכם'ייד

בתוכםלשכנימנתעלמצריםמארץאותםהוצאתיאשראלהיהםי"ימ

בתוכםלשכנימנתעלבתוכםלשכנימצריםמארץאתכםהוצאתיאשראלהיכםי"י2פ

בתוכםלשכנימצריםמארץאתכםהוצאתיאשרכם"אליי"ינ

בתוכםלשכנימ"עבתוכםלשכנימצריםמארץאותםהוצאתיאשראלהיהם'הא
בתוכםלשכנימ"עבתוכםלשכנימצריםמארץאותםהוצאתיאשראלהיהם'הש

בתוכםושרתההשכינהוירדההמשכןשהוקםוכיוןד

'אמלפיכךהתנאיםנתקיימושעהבאותהבתוכןושרתההשכינהושרתההמשכןשנעשהוכיוןמ

אמרלפיכךהתנאיםנתקיימושעהבאותהבתוכםושרתההשכינהוירדההמשכןשהוקםוכיון2פ

'אמ'לפינתקיימושעהבאותהבתוכםושרתההשכינהוירדההמשכןשהוקםוכיוןנ

'נאמלכךהתנאיםנתקיימושעהבאותהבתוכםושרתההשכינהוירדההמשכןשהוקםוכיוןא
נאמרלכך'התנאינתקיימושעהבאותהבתוכםושרתההשכינהוירדההמשכןשהוקםוכיוןש

ועדהעולםמשנבראהיהשלאדבר'אמרבויהיד

ועדהעולםמשנבראהיהשלאדבר'אמרבויהיעשה'שאמשמהויהימ

ועדהעולםמשנבראהיהשלאדבר'אמרבויהיעשהשאמרשמהויהי2פ

ועד'העומשנבראהיהשלאדבר'אמרבויהיעשה'שאמשמהויהינ

ועד[משנברא]לעולםבאשלאדבר'אמרבויהיעשהשאמרשמהויהיא
ועדלעולםבאשלאדבר'אמרבויהיעשה'שאמשמהויהיש

בתחתוניםשכינהשרתהלאשעהאותהועדהעולםשמשנבראהיוםבאותונעשהעכשוד

בתחתוניםשכינהשרתהלאשעהאותהועדהעולםשמנבראהיוםבאותונעשהעכשיומ

בתחתוניםשכינהשרתהלאשעהאותהועדהעולםמשנבראהיוםבאותונעשהעכשו2פ

בתוכםשכינהשרתהלאשעהאותהועד'העושמשנבראהיוםבאותונעשהעכשיונ

בתחתוניםשכינהשרתהלאשעהאותהועדהעולםמשנברא[ש]היוםבאותונעשהעכשיוא
בתחתוניםשכינהשרתהלאשעהאותהועדהעולםמשנבראהיוםבאותונעשהעכשיוש

שמעון'רהואחדשדברויהי'נאמלכךואילךהמשכןמשהוקםאלאד

שמעון'רהואחדשדברויהי'נאמלכךואילךהמשכןמשהוקםאלאמ

שמעון'רהואחדשדברויהיאמרלכךואילךהמשכןמשהוקםאלאבתחתונים2פ

י"רשבהואחדשדברויהי'נאמלכךואילךהמשכןמשהוקםאלאנ

י"רשבהואחדשדברויהינאמרלכךואילךהמשכןמשהוקםאלאא
י"רשבהואחדשדברויהינאמרלכךואילךהמשכןמשהוקםאלאש

מתחלתמוצאאתהשכןשהיהלכמותוחזרופסקשהיהדבר'אומיוחאיבןד

מתחלתמוצאאתשכןשהיהלכמותוחזרופסקשהיהדבר'אומיוחאיבןמ

בתחלת(בב)מוצאאתהשכןשהיהלכמותוחזרופסקשהיהדבר'אומיוחאיבן2פ

מתחלתמוצאאתשכןשהיהלכמותוחזרופסקשהיהדבר'אמנ

בתחילתמוצאאתשכןשהיהלכמותוחזרופסקשהיהדבר'אמא
בתחלתמוצאאתשכןשהיהלכמותוחזרופסקשהיהדבר'אמש
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אלהים'ייקולאתוישמעו'שכתכמובתחתוניםהשכינהשרתהעולםשלברייתוד

אלהיםי"יקולאתוישמעו'שכתוכמובתחתוניםהשכינהשרתהשלעולםברייתומ

אלהיםי"יקולאתוישמעושכתובכמהבתחתוניםהשכינהשרתהעולםשלבריתו2פ

ם"אליי"יקולאתוישמעוש"כמ'בתחתוניהשכינהשרתהעולםשלברייתונ

אלהים'הקולאתוישמעו'כתושכן'בתחתונישכינהשרתהעולםשלברייתוא
אלהים'הקולאתוישמעוכתובשכןבתחתוניםשכינהשרתהעולםשלברייתוש

שובאדםשחטאבעתהשכינהשנסתלקהוכיון'וגובגןמתהלךד

שובאדםשחטאבעתהשכינהשנסתלקהוכיוןהיוםלרוחבגןמתהלךמ

שובאדםשחטאבעתהשכינהשנסתלקהוכיון'וגוהגןבתוךמתהלך2פ

שובהראשוןאדםשחטאבעתהשכינהשנסתלקהוכיון'וגובגןמתהלךנ

שובאדםשחטאבעתהשכינהשנסתלקהוכיוןבגןמתהלךא
שובאדםשחטאבעתהשכינהשנסתלקהוכיוןהגןמתהלךש

הרבהימיםופסקשהיהדברויה'כת'לפיהמשכןשהוקםעדירדהלאד

הרבהלימיםופסקשהיהדברויהי'כתלפיכךהמשכןשהוקםעדירדהלאמ

הרבהימיםופסקשהיהדברויהיכתיבלפיכךהמשכןשהוקםעדירדהלא2פ

הרבהימיםופסקשהיהדברויה'כתי'לפיהמשכןשהוקםעדירדהלאנ

הרבהימיםופסקשהיהדברויהי'כתי'לפיהמשכןשהוקםעדירדהלאא
הרבהימיםופסקשהיהדברויהיכתיב'לפיהמשכןשהוקםעדירדהלאש

אבין'ארוויאמרמיהיהוויויהישהיהלכמווחזרד

אבון'ר'אמווי'אממיהוהוויויהיא"דשהיהלכמווחזרמ

אביןר"אמווי'אממיהיהמיויהישהיהלכמווחזר2פ

אביןר"אווי'אממיהוהמיויהישהיהלכמווחזרנ

אביןר"אווי'אממיויהישהיהלכמותוחזרא
אביןר"אווי'אממיויהישהיהלכמותוחזרש

מטרונהלושהיהלמלךדומההדברלמהווי'אמ'הקבהכביכולד

מטרונהלושהיהלמלךדומההדברלמהווי'אמ'ה'ב'הקכביכולמ

מטרונהלושהיהלמלךדומההדברלמהוויה"הקב'אמכביכול2פ

מטרונהלושהיהלמלךד"למהווי'אמה"הבכביכולנ

מטרונהלושהיהלמלךד"מלהווי'אמה"הקבכביכולא
מטרונהלושהיהלמלךד"מלהווי'אמה"הקבכביכולש

פורפיראבאותהעסוקהשהיתהימיםכלפורפירליעשיהמלךלה'ואמרוטנניתד

פורפיראבאותהעסוקהשהיתהימיםכלפורפיראליעשיהמלךלה'ואמרוטנניתמ

פורפיראעסוקהשהיתההימיםכלפורפיראליעשיהמלךלהואמררוטננית2פ

פורפיראעסוקהשהיתהימיםכלפורפיראליעשוהמלךלה'ואמרוטנניתנ

בפורפיראעסוקהשהיההימיםכלפרפיראלהעשוהמלך'ואמרוטגניתא
בפורפיראעסוקהשהיההימיםכלפרפיראלהעשוהמלך'ואמרוטגניתש

והביאהועשאהלכובסאותםונתנההפורפיראאתגמרהימיםאחרמרננתהיתהלאד

והביאהועשאהלכובסאותהונתנההפורפיראאתגמרהימיםאחרמרטננתהיתהלאמ

'והביאועשאהלכובסאותהונתנההפורפיראאתגמרהימיםאחרמרננתהיתהלא2פ

והביאהועשאהלכובסאותהונתנההפורפיראאתגמרהימיםאחרמרננתהיתהלאנ

'והביאועשאהלכובסאותהונתנההפרפיראאתגמרהימיםאחרמרננתהיתהלאא
והביאועשאהלכובסאותהונתנההפרפיראאתגמרהימיםאחרמרעתהיתהלאש

אתכךלרוטנינתהתחזורשלאוויצווחהתחילהמלךאותהשראהכיוןלמלךד

אתכךלרוטנניתהתחזורשלאוויצווחהתחילהמלךאותהשראהכיוןלמלךמ

אתהכךלרוטנניתהתחזורשלאוויצווחהתחילהמלךאותהשראהכיוןלמלך2פ

אתכךלרוטנניתהתחזורשלאוויצווחהתחילהמלךאותהשראהכיוןלמלךנ

אתכךלרותגניתאתחזורשלאוויצווחהתחילהמלךאותהשראהכיוןלמלךא
אתכךלרותגניתאתחזורשלאוויצווחהתחילהמלךאותהשראהכיוןלמלךש

משהעלהעםוילנו'שכתוכמושעהבכלמרנניםישראלשהיומוצאד

לאמרמשהעלהעםוילונו'שכתוכמושעהבכלמרנניםישראלשהיומוצאמ

משהעלהעםוילנושכתובכמושעהבכלמרנניםישראלשהיומוצא2פ

משהעלהעםוילונוש"כמשעהבכלמרננין'יששהיומוצאנ

משהעלהעםוילונוש"כמשעהבכלמרנניםישראלשהיומוצאא
משהעלהעםוילונוש"כמשעהבכלמרנניםישראלשהיומוצאש

'ייעםאתהמתםאתםוכן'וגוישראלבניעדתכלוילנווכןד

י"יעםאתהמיתםאתםוכןישראלבניעדתכלוילונווכןמ

י"יעםאתהמתםאתםוכן'וגוישראלבניעדתכלוילונווכן2פ

י"יעםאתהמיתםאתםוכן'וגו'ישבניעדתכלוילונווכןנ

'העםאתהמיתםאתםוכןישראלבניעדתכלוילונווכןא
'העםאתהמיתםאתםוכןישראלבניעדתכלוילונווכןש
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'שכתוכמומקדשלושיעשו'הקבהתבעד

'שכתוכמומשכןלושיעשו'ה'ב'הקתבעמ

שכתובכמומשכןלושיעשוה"הקבתבע2פ

ש"כממשכןלושיעשוה"הבתבענ

ש"כממשכןלושיעשוה"הקבתבעא
וילונווכןמשהעלהעםוילונו)ש"כממשכןלושיעשוה"הקבתבעש

הימיםכלמוצאאת'וגומקדשליועשוד

הימיםכלמוצאאתבתוכםושכנתימקדשליועשומ

הימיםכלמוצאאתבתוכםושכנתימקדשליועשו2פ

הימיםכלמוצאאת'וגומקדשליועשונ

הימיםכלמוצאאת'וגומקדשליועשוא
הימיםכלמוצאאת'וגומקדשליועשו(ישראלבניעדתכלש

מלאכתשגמרווכיוןמרנניםהיולאהמשכןבמלאכתעסוקיםשהיוד

מלאכתשגמרוכיוןאלאעשולאמרנניםהיולאהמשכןבמלאכתעסוקיםשהיומ

מלאכתשגמרוכיוןאלאעשהלאמרנניםהיולאהמשכןבמלאכתעסוקיןשהיו2פ

מלאכתשהתחילכיוןאלאעשהלאמרנניןהיולאהמשכןבמלאכתעסוקיןשהיונ

מלאכתשגמרוכיוןאלאעשהלאמרנניםהיולאהמשכןבמלאכתעסוקיםשהיוא
מלאכתשגמרוכיוןאלאעשהלאמרנניםהיולאהמשכןבמלאכת'עסוקישהיוש

ויהימרנניםשהיוכשםוירננויחזרושלאוויצווח'הקבההתחילהמשכןד

מרנניםשהיוכשםוירננויחזרושלאוויצווח'ה'ב'הקהתחילהמשכןמ

ויהימרנניםשהיוכשםכשםוירננויחזרושלאוויצווחה"הקבהתחילהמשכן2פ

ויהימרנניןשהיוכשםוירננויחזרושלאוויצווחה"הבהתחילהמשכןנ

ויהימרנניםשהיוכשםוירננויחזרושלאוויצווחה"הקבהתחילהמשכןא
ויהימרנניםשהיוכשםוירננויחזרושלאוויצווחה"הקבהתחילהמשכןש

מותרותהבמותהיוהמשכןהוקיםשלאשעדהכהונהמהםשניטלהוויאמרוהבכוריםד

מותרותהבמותהיוהמשכןהוקםשלאשעדהכהונהמהםשניטלהוויהבכוריםאמרומ

מותרותהבמותהיוהמשכןהוקםשלאשעדהכהונהמהםשנטלהוויאמרוהבכורים2פ

מותרותהבמותהיוהמשכןהוקםשלאשעדהכהונהמהםשניטלהוויאמרוהבכוריםנ

מותרותהבמותהיוהמשכןהוקםשלאעדהכהונהמהםשניטלהוויאמרוהבכוריםא
מותרותהבמותהיוהמשכןהוקםשלאעדהכהונהמהםשניטלהוויאמרוהבכוריםש

וכן'וגועולותויעלוישראלבנינעריאתוישלח'שנבבכורותועבודהד

וכן'וגומעולותויעלוישראלבנינעריאתוישלח'שנבבכורותועבודהמ

וכן'וגועולותויעלוישראלבנינעריאתוישלח'שנבבכורותועבודה2פ

וכן'וגועולותויעלו'ישבנינעריאתוישלח'שנבבכורותועבודהנ

וכןעולותויעלוישראלבנינעריאתוישלח'שנאבבכורותהיתהועבודהא
וכןעולותויעלוישראלבנינעריאתוישלח'שנאבבכורותהיתהועבודהש

קרחהבןיהושע'ר'וגווהעםוהכהניםעמךואהרןאתהועלית'כתד

קרחהבןיהושע'ור'רעמךואהרןאתהועלית'כתימ

קרחהבןיהושע'ור'וגועמךואהרןאתהועליתכתוב2פ

'קרחבןיהושע'ור'וגו'והכהניעמךואהרןאתהועלית'כתנ

ק"ריבעמךואהרןאתהועלית'כתיא
ק"ריבעמךואהרןאתהועלית'כתיש

וכןואביהואנדבזהאומרוחבירוהבכורותאלוהכהניםאומרמהםאחדד

וכןואביהואנדבזה'אומוחברוהבכורותאלוהכהנים'אוממהןאחדמ

וכןואביהואנדבזה'אמוחברוהבכורותאלואומרמהםאחדוחברו2פ

וכןואביהונדבאלו'אמוחבירוהבכורותאלו'הכהני'אוממהםאחדנ

א"וכהואביהואנדבאלו'אמוחדהבכורותאלו'אמחדוחברוא
א"וכהואביהואנדבאלו'אמוחד'הבכורואלו'אמחדוחברוש

ממלבראבא'ר'א'וגושבטרשעיםמטה'יישבר'כתד

ממלבראבא'ר'אמ'וגומרשעיםמטהי"ישבר'כתמ

ממלבראבאר"אמושליםשבטרשעיםמטהאתי"ישברכתוב2פ

ממלבראבאר"א'מושלישבט'רשעימטהי"ישבר'כתנ

ממלבראבאר"אמושליםשבטרשעיםמטה'השברא
ממלבראבאר"אמושליםשבט'רשעימטה'השברש

הכהניםשכלמוצאאתוכןכהונהאבדוהעגללפנישהקריבולפיהבכורותאלוד

הכהניםשכלמוצאאתוכןכהונהאבדוהעגללפנישהקריבולפיהבכורותאלומ

הכהניםשכלמוצאאתוכןכהונהאבדוהעגללפנישהקריבולפיהבכורותאלו2פ

'הכהנישכלמוצאאתוכןהכהונהאבדוהעגללפנישהקריבולפיהבכורותאלונ

הכהניםבכלמוצאאתוכןהכהונהאבדוהעגללפנישהקריבולפיהבכורותא
הכהניםבכלמוצאאתוכןהכהונהאבדוהעגללפנישהקריבולפיהבכורותש
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בניהלויםוהכהנים'שנשניבמשכן'הבהפסלקראשוןבבנין'ז'לעשעבדוד

בניהלויםוהכהנים'שנשניבמקדש'ה'ב'הקפסלןראשוןבבניןז"לעשעבדומ

בניהלויםוהכהנים'שנאשניבמקדשה"הקבפסלןראשוןבבניןזרהלעבודהשעבדו2פ

בניהלוים'והכהני'שנשניבביתה"הבפסלןראשוןבבניןז"לעשעבדונ

בניהלוייםוהכהנים'שנאשניבבניןה"הקבפסלןהראשוןבבניןז"עשעבדוא
בניהלוייםוהכהנים'שנאשניבבניןה"הקבפסלןהראשוןבבניןז"עשעבדוש

'וגוצדוקד

'וגומשמרואשרצדוקמ

אלייקרבוהמהמעליישראלבניבתעותמשמרתימשמרתאתשמרואשרצדוק2פ

'וגו'ישבניבתעותמשמרתימשמרתאתשמרואשרצדוקנ

אלייקרבוהמה'וגוצדוקא
אלייקרבוהמה'וגוצדוקש

מלאכיווי'אממיוויהבכוריםצווחוהמשכןכשהוקםלפיכךד

מלאכיווי'אממיויהיא"דוויהבכוריםצווחוהמשכןכשהוקםלפיכךמ

מלאכיווי'אממיויהיוויהבכוריםצווחוהמשכןכשהוקםלפיכךלשרתני2פ

מלאכיווי'אממיווי'הבכוריצווחוהמשכןכשהוקם'לפינ

מלאכיווי'אממיויהיוויהבכוריםצווחוהמשכןכשהוקם'לפילשרתניא
מלאכיווי'אממיויהיוויהבכוריםצווחוהמשכןכשהוקם'לפילשרתניש

'אעפכבארץודרויורדאותנומניח'הבהעכשואמרווויאמרוהשרתד

'כ'פ'אעבארץודרויורדאותנומניח'ה'ב'הקעכשיואמרוווי'אמהשרתמ

כןפ"אעבארץודרויורדאותנומניחה"הקבעכשווויאמרוהשרת2פ

כ"אעפבארץודרויורדאותנומניחה"הבעכשואמרווויאמרוהשרתנ

כ"אעפבארץדירתוויורדאותנומניחה"הקבעכשיווויאמרוהשרתא
כ"אעפבארץדירתוויורדאותנומניחה"הקבעכשווויאמרוהשרתש

הודושמיםכסה'כתישכןהואלמעלההעיקרחייכםלהםואמר'הקבהפייסםד

הודושמיםכסה'כתשכןהואלמעלההעיקרחייכםלהם'ואמ'ה'ב'הקפייסםמ

הודושמיםכסהכתיבשכןהואלמעלההעיקרחייכםלהם'ואמה"הקבפייסם2פ

הודושמיםכסה'כתישכןהואלמעלההעיקרחייכםלהם'ואמה"הבפייסןנ

הודושמיםכסה'כתישכןהואלמעלההעיקרחייכםלהם'ואמה"הקבפייסםא
הודושמיםכסה'כתישכןהוא'למעהעיקרחייכםלהם'ואמה"הקבפייסםש

בןיהושע'רבשםסימון'ר'אהארץמלאהותהלתוכךואחרד

בןיהושע'רבשםסימון'ר'אמהארץמלאהותהלתוכךואחרמ

בןיהושע'רבשםסימוןר"אמהארץמלאהותהלתוכךואחר2פ

ל"בשריבסימוןר"אהארץמלאהותהלתוכ"ואחנ

ל"בשריבסימוןר"אהארץמלאהותהלתוכ"ואחא
ל"בשריבסימוןר"אהארץמלאהותהלתו[כ"ואח](פ"אע)ש

'כתשכןמניןלמעלןהעיקרלהם'כשאמ'הבהעליהםשחקלויד

'כתושכןמניןלמעלןהעיקרלהן'כשאמ'ה'ב'הקעליהםשחקלוימ

כתיבשכןהוא'למעלהעיקרלהם'כשאמה"הקבעליהםשחקלוי2פ

(שמיםכסה)'כתשכןמניןלמעלההעיקרלהם'כשאמה"הבעליהםשחקנ

'כתישכןהוא'למעהעיקרלהם'כשאמה"הקבעליהםשחקא
'כתישכןהוא'למעהעיקרלהם'כשאמה"הקבעליהםשחקש

וויאמרולפיכךשמיםכךואחרארץתחלהושמיםארץעלהודוד

א"דווי'אמ'לפיכשמיםכךואחרארץתחלהושמיםארץעלהודומ

וויאמרולפיכךשמיםכךואחרארץתחלהושמיםארץעלהודו2פ

וויאמרו'לפי'שמיכ"ואחארץתחלהושמיםארץעלהודונ

וויאמרו'לפישמיםכ"ואחארץתחלהושמיםהארץעלהודוא
וויאמרו'לפישמיםכ"ואחארץתחלהושמיםהארץעלהודוש

אמרוכךאלאווילמהאמרוהעולםאומותווי'אממיויהיד

'אמכךלמהווי'אמהעולםאומותווי'אממיויהימ

אמרוכךאלאלמהוויאמרוהעולםאומותווי'אממיויהי2פ

אמרוכךאלאלמהוויאמרו'העו'אומוווי'אממיויהינ

אמרוכךאלאלמהוויאמרוה"אווי'אממיויהיא
אמרוכךאלאלמהוויאמרוה"אווי'אממיויהיש

עכשומלחמתיהםועושהעליהםמתקייםהיהביניהםשוכן'הקבההיהשלאעדד

עכשיומלחמותיהםועושהעליהםמתקייםהיהביניהםשוכןהיה'ה'ב'הקהיהשלאעדמ

עכשומלחמותיהםועושהעליהםמתקייםהיהביניהםשוכןה"הקבהיהשלאעד2פ

עכשומלחמותיהםועושהעליהםמתקייםהיהביניהםשוכןה"הבהיהשלאעדנ

עכשיומלחמותיהםועושהעליהםמתקייםהיהביניהםשוכןה"הקבהיהשלאעדא
עכשיומלחמותיהםועושהעליהםמתקייםהיהביניהםשוכןה"הקבהיהשלאעדש
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אמרולפיכךוכמהכמהאחתעלביניהםדרוהואמשכןלושעשוד

אמרולפיכךוכמהכמהאחתעלביניהםדרוהואהמשכןלישעשומ

אמרולפיכךוכמהכמהאחתעלביניהםדרוהואמשכןלושעשו2פ

אמרו'לפיו"עאכביניהםדרוהואמשכןלושעשו(שהוא)נ

אמרו'לפיו"עאכביניהםדרוהואמשכןלושעשוא
אמרו'לפיו"עאכביניהםדרוהואמשכןלושעשוש

וראינהצאינה'ד'ה'הביוםוויד

וראנהצאנה'ד'ה'המשהכלותביוםא"דמשהכלותביוםווימ

וראינהצאנהדכתיבהיאהדאביוםווי2פ

וראנהצאנהד"ההביוםווינ

וראינהצאינהד"ההביוםוויא
וראינהנה[י]צאד"ההביוםוויש

כמהוראינהצאינהבמשכןהשכינהששרתהבעתמדבר'וגוציוןבנותד

ה"כמוראנהצאנהבמשכןהשכינהששכנהבעתמדברציוןבנותמ

כמהוראינהצאנהבמשכןהשכינהששרתהבעתמדבר'וגושלמהבמלךציוןבנות2פ

א"כמדבמשכןהשכינהששרתהבעתמדבר'וגוציוןבנותנ

א"כדוראינהצאינהבמשכןהשכינהששרתהבשעהמדברציוןבנותא
א"כדוראינהצאינהבמשכןהשכינהששרתהבשעהמדברציוןבנותש

המצוייניםציוןבנותפניהםעלויפלווירנוהעםכלוירא'דתיד

המצוייניןבניםציוןבנותפניהםעלויפלווירונוהעםכלוירא'דתיממ

המצוייניםבניםציוןבנותפניהםעלויפלווירנוהעםכלויראדתימר2פ

המצוייניןציוןבנות'וגווירונוהעםכלויראנ

המצויניןציוןבנותפניהםעלויפלוויפלווירונוהעםכלויראא
המצונייןציוןבנותפניהםעלויפלווירונוהעםויראש

אלאבשכינהלהביטיכוליןהיולאמהוליםשהיושאילוליבמילהלוד

אלאבשכינהלהביטיכוליןהיולאמהוליןשהיושאילוליבמילהלימ

אלאבשכינהלהביטיכוליםהיולאמהוליםשהיושאלוליבמילהלו2פ

אלאבשכינהלהביט'יכוליהיולאמהוליםשהיושאלוליבמילהלונ

אלאבשכינהלהביטיכוליןהיולאמהוליןהיולאשאלובמילהלוא
אלאבשכינהלהביטיכוליןהיולאמהוליןהיולאשהיושאלובמילהלוש

אברהםויפל'שנאברהםשנפלכשםהיונופליםד

פניועלאברםויפול'שנאברהםשנפלכשםהיונופליםמ

פניואלאברםויפל'שנאאברהםשנפלכשםהיונופלים2פ

פניועלאברהםויפל'שנאברהםשנפלכשםהיונופליןנ

פניועלאברהםויפול'שנאמלשלאעדאברהםשנפלכשםנופליןא
פניועלאברהםויפול'שנאמלשלאעדאברהםשנפלכשםנופליןש

הואוכןעיניםוגלוינופל'אובבלעםוכןאלהיםאתווידברד

הואוכןעיניםוגלוינופל'אומהואבבלעםוכןאלהיםאתווידברמ

הואוכןעיניםוגלוינופלבלעםוכןאלהיםאתווידבר2פ

א"וכהעיניםוגלוינופל'אובבלעםוכן'וגונ

א"וכהעיניםוגלוינופלנופלבלעםוכןאלהיםאתווידברא
א"וכהעיניםוגלוינופלבלעםוכןאלהיםאתווידברש

'ייכבודאליכםויראתעשוצוהאשרהדברזהמשהויאמר'אומד

י"יכבודאליכםויראתעשוי"יצוהאשרהדברזהמשהויאמר'אוממ

י"יכבודאליכםויראתעשוי"יצוהאשרהדברזהמשהויאמר'אומ2פ

י"יכבודאליכםויראלעשותי"יצוהאשרהדברזהמשהויאמרנ

'הכבודאליכםויראתעשו'הצוהאשרהדברזהמשהויאמרא
'הכבודאליכםויראתעשו'הצוהאשרהדברזהמשהויאמרש

מלאשרהדברוזה'דתי'כמלהם'אמהמילהעלהדברזהמהוד

מלאשרהדברוזה'מ"דתימ"כלהם'אמהמילהעלהדברזהמהומ

מלאשרהדברוזהדתימרכמהלהם'אמהמילהעלהדברזהמהו2פ

מלאשרהדברוזהא"כמדלהם'אמהמילהעלהדברזהמהונ

מלאשרהדברוזהא"כדלהם'אמהמילהעלהדברזהמהוא
מלאשרהדברוזהא"כדלהם'אמהמילהעלהדברזהמהוש

אוהבלושהיהאחדלחנונימשללאברהםלעשות'ייצוהאשריהושעד

אוהבלושהיהאחדלחנונימשללאברהםלעשותי"יצוהאשריהושעמ

אוהבלושהיהאחדלחנונימשללאברהםלעשותי"יצוהאשריהושע2פ

אוהבלושהיה'אלחנונימשללאברהםלעשותצוהאשריהושענ

אוהבלושהיהאחדלחנונימשללאברהם(אותם)לעשות'הצוהאשריהושעא
אוהבלושהיהאחדלחנונימשללאברהםלעשות'הצוהאשריהושעש
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בתוךלהביאומבקשוהיהאוהבושלביתובתוךטומאהלווהיהכהןוהיהד

בתוךלהביאומבקשוהיהשלאוהבוביתובתוךטומאהלווהיהכהןוהיהמ

בתוךלהביאומבקשוהיהאוהבושלביתובתוךטומאהלווהיהכהןוהיה2פ

בתוךלהביאומבקשוהיהאוהבושלביתובתוךטומאהלווהיהכהןוהיהנ

בתוךלהביאומבקשוהיהאוהבושלביתובתוךטומאהל"והכהןוהיהא
בתוךלהביאומבקשוהיהאוהבושלביתובתוךטומאהל"והכהןוהיהש

לישמעביתךלתוךשאבואכדימבקשאתהאםהכהןלו'אמביתוד

לישמעביתךלתוךשאבואכדימבקשאתהאםהכהןלו'אמביתומ

לישמעביתךלתוךשאבאכדימבקשאתהאםהכהןלו'אמביתו2פ

לישמעביתךלתוךשאבואכדימבקשאתהאםהכהןל"אביתונ

לישמעלביתךשאבואמבקשאתהאםהכהןל"אביתוא
לישמעלביתךשאבואמבקשאתהאםהכהןל"אביתוש

הכהןוהביאהלךטומאהשםשאיןהחנוניוכשידעביתךמתוךהטומאהוהסרד

הכהןוהביאהלךטומאהשםשאיןהחנונישידעכיוןביתךמתוךהטומאהוהסרמ

הכהןוהביאהלךטומאהשםשאיןהחנונישידעכיוןביתךמתוךהטומאהוהסתיר2פ

החנוניוהביאהלך'טומאשםשאיןהחנונישידעכיוןביתךמתוך'הטומאוהסרנ

הכהןוהביאהלךטומאהשםשאיןהחנונישידעכיוןמביתךהטומאהוהסרא
הכהןוהביאהלךטומאהשםשאיןהחנונישידעכיוןמביתךהטומאהוהסתרש

ערלההיתהאוהבולאברהםלהראותשבקשכין'הבהכךביתואלד

ערלההיתהאוהבולאברהםלהראותשבקשכיון'ה'ב'הקכךביתואלמ

ערלההיתהאוהבולאברהםלהראותשבקשכיוןה"הקבכךביתואל2פ

ערלההיתהאוהבו'אבילאברהםלהראותשבקשכיוןה"הבכךביתותוךאלנ

ערלההיתהאוהבולאברהםלראותשביקשכיוןה"הקבכךלביתוא
ערלההיתהאוהבולאברהםלראותשביקשכיוןה"הקבכךלביתוש

נמולהזההיוםבעצם'שנעליונגלהמידעצמושמלכיוןבותלויהד

נימולהזההיוםבעצם'שנעליונגלהמידעצמושמלכיוןבותלויהמ

נמולהזההיוםבעצם'שנאעליונגלהמידעצמושמלכיוןבותלויה2פ

נמולהזההיוםבעצם'שנעליונגלהמידעצמושמלכיוןבותלויהנ

נמולהזההיוםבעצם'שנאעליונגלהמידעצמושמלכיוןבותלויהא
נמולהזההיוםבעצם'שנאעליונגלהמידעצמושמלכיוןבותלויהש

האלהיםצוההמילהמשהלהם'אמלפיכך'ייאליוויראכךואחראברהםד

האלהיםצוההמילהמשהלהם'אמלפיכךי"יאליוויראכךואחראברהםמ

האלהיםצוההמילהמשהלהם'אמלפיכךי"יאליוויראכךואחראברהם2פ

ם"אליצוההמילהמשהלהם'אמ'לפיי"יאליוויראכ"ואחאברהםנ

ה"הקבצוההמילהמשה'אמ'לפי'האליוויראכ"ואחאברהםא
ה"הקבצוההמילהמשה'אמ'לפי'האליוויראכ"ואחאברהםש

ערלבכםשישמיאתםאףלולהראותשביקשבעתאביכםלאברהם'לעשוד

ערלבכםשישמיאתםאףלולהראותשביקשבעתאביכםלאברהםלעשותמ

ערלבכםשישמיאתםאףלולהראותשבקשבעתאביכםלאברהםלעשות2פ

ערלבכםשישמיאתםאףלולהראותשביקשבעתאביכםלאברהםלעשותנ

ערלבכםשישמיאתםאףלולהראותשביקשבעתאביכםלאברהםלעשותא
ערלבכםשישמיאתםאףלולהראותשביקשבעתאביכםלאברהםלעשותש

וראינהצאינהשלמה'אמלכך'ייכבודאליכםויראעצמווימוליצאד

וראנהצאנהשלמה'אמלפיכךי"יכבודאליכםויראעצמווימוליצאמ

וראינהצאנהשלמהאמרלכךי"יכבודאליכםויראעצמווימוליצא2פ

וראנהצאנהשלמה'אמ'לפיי"יכבודאליכםויראעצמווימוליצאנ

וראינהצאנהה"עשלמהאמרלכך'הכבודאליכםויראעצמווימוליצאא
וראינהצאנהה"עשלמה'אמלכך'הכבודאליכםויראעצמווימוליצאש

והיהלפניהתהלך'דתי'כמבשלמיםחפץשהואבמלךשלמהבמלךציוןבנותד

והיהלפניהתהלך'מ"דתימ"כבשלימיםחפץשהואבמלךשלמהבמלךציוןבנותמ

והיהלפניהתהלךדתימרכמהבשלמיםחפץשהואבמלךשלמהבמלךציוןבנות2פ

והיהלפניהתהלךא"כמדבשלמיםחפץשהואבמלךשלמהבמלךציוןבנותנ

והיהלפניהתהלךא"כדבשלמיםחפץשהואשלמהבמלך'וגוא
והיהלפניהתהלךא"כדבשלמיםחפץשהואשלמהבמלך'וגוש

שלמיםבריותיושבראבמלךשלמהבמלך'א'דבגוףהיאמוםשהערלהתמיםד

שלמיםבריותיושבראבמלךשלמהבמלךא"דבגוףהואמוםשהערלהתמיםמ

שלמיםבריותיושבראבמלךשלמהבמלךאחרדברבגוףהואמוםשהערלהתמים2פ

'שלמיבריותיושבראבמלךשלמהבמלךא"דבגוףהואמוםשהערלהתמיםנ

שלמיםבריותיושבראבמלךשלמהבמלךא"דבגוףמוםהיאשהערלהתמיםא
שלמיםבריותיושבראבמלךשלמהבמלךא"דבגוףמוםהיאשהערלהתמיםש
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במקומותםבראשיתמעשהוכלמליאתןעלוירחחמהבראד

בקומתןבראשיתמעשהוכלמליאתןעלומזלותכוכביםמליאתןעלוירחחמהבראמ

בקומתןבראשיתמעשהוכלמליאתןעלומזלות'כוכבימליאתועלוירחחמהברא2פ

במקומותם'בראשימעשהוכלמלואתןעלומזלותככביםמלאתןעלוירחחמהבראנ

בקומתןבראשיתמעשהוכלמלואתןעלומזלותוכוכביםמלואתועלולבנהחמהבראא
בקומתןבראשיתמעשהוכלמלואתןעלומזלותוכוכביםמלואתועלולבנהחמהבראש

כבניוחהאדם'אמקפראברצבאםוכלהארץ'שננבראוד

כברוחוהאדם'אמקפראברצבאםוכלהארץ'שננבראומ

כברוחוהאדם'אמקפראברצבאםוכלוהארץהשמיםויכלו'שננבראו2פ

כברוחהאדם'אמ'קפרברצבאםוכלהארץ'שננבראונ

כברוחוהאדם'אמק"בצבאםוכלוהארץהשמיםויכולו'שנאנבראוא
כברוחוהאדם'אמק"בצבאםוכלוהארץהשמיםויכולו'שנאנבראוש

אשהשליםלאוהביומעשיושהשליםבמךשלמהבמלך'א'דנבראושנה'כד

אשהשליםלאהביומעשיושהשליםבמלךשלמהבמלךא"דנבראושנהעשריםמ

אשהשליםלאוהביומעשיושהשליםבמלךשלמהבמלךאחרדברנבראושנהעשרים2פ

אשהשליםלאוהביומעשיו(א)שהשליםבמלךשלמהבמלךא"דנבראושנהעשריםנ

אשהשליםלאוהביומעשיושהשליםבמלךשלמהבמלךא"דנבראושנהעשריםא
אשהשליםלאוהביומעשיושהשליםבמלךשלמהבמלךא"דנבראושנהעשריםש

שלוםעושהשהואבמלךשלמהבמלך'א'דליעקב'מלאכיליצחקחרבלאברהםד

שלוםעושהשהואשלמהבמלךא"דליעקבמלאכיםליצחקחרבלאברהםמ

שלום'עוששהואבמלךשלמהבמלךאחרדברליעקבמלאכיםליצחקחרבלאברהם2פ

שלוםעושהשהואבמלךשלמהבמלךא"דליעקבמלאכיםליצחקחרבלאברהםנ

שלוםעושהשהואבמלךשלמהבמלךא"דליעקבמלאכיםליצחקחרבלאברהםא
שלוםעושהשהואבמלךשלמהבמלךא"דליעקבמלאכיםליצחקחרבלאברהםש

והחיות'שנאששלהחיותשלגשלוהרקיעאששלהחיותבריותיוביןד

והחיות'שנאמשלאשחיותשלשלגוהרקיעשלאשהחיותבריותיוביןמ

'והחיו'שנאאששלהחיותשלגשלוהרקיעאששלהחיותבריותיובין2פ

והחיות'שנאששלהחיותשלגשלוהרקיעאששלהחיותבריותיוביןנ

והחיות'שנאאששלהחיותשלגשלוהרקיעאששלהחיותבריותיוביןא
והחיות'שנאאששלהחיותשלגשלוהרקיעאששלהחיותבריותיוביןש

הרקיעראשיעלודמות'שנשלגשלוהרקיעהבזקכמראהושוברצואד

רקיעהחיה[ראשיעל]ודמות'שנשלשלגוהרקיעהבזקכמראהושוברצואמ

רקיעהחיותראשיעלודמות'שנשלגשלוהרקיעהבזקכמראהושוברצוא2פ

רקיעהחיותראשיעלודמות'שנשלגשלוהרקיעהבזקכמראהושוברצואנ

רקיעהחיהראשיעלודמות'שנאשלגשלוהרקיעהבזקכמראהושוברצואא
רקיעהחיהראשיעלודמות'שנאשלגשלוהרקיעהבזקכמראהושוברצואש

זהאתמכלהזהולאזהאתמכבהזהולא'וגוהקרחכעיןד

זהאתמכבהזהולאזהאתמכבהזהלאהנוראהקרחכעיןמ

זהאתמכלהזהולאזהאתמכבהזהולאהנוראהקרחכעין2פ

זהאתמכלהזהולאהנוראהקרחכעיןנ

זהאתמכבהזהולאזהאתמכבהזהולאהנוראהקרחכעיןא
זהאתמכבהזהולאזהאתמכבהזהולאהנוראהקרחכעיןש

מיכאלזההמשל'וגועמוופחדהמשל'כתיוחנןר'אד

מיכאלזההמשלבמרומיושלוםעושהעמוופחדהמשל'כתיוחנן'ר'אממ

מיכאלזההמשלבמרומיושלוםעושהעמוופחדהמשלכתיביוחנןר"אמ2פ

ל"מיכאזההמשלבמרומיושלוםעושהעמוופחדהמשל'כתי'יוחר"אנ

מיכאלזההמשל'וגועמוופחדהמשל'כתייוחנןר"אא
מיכאלזההמשל'וגועמוופחדהמשל'כתייוחנןר"אש

מהואששלוהואגבריאלזהופחדשלגשלוהואד

מהושלאשוהואגבריאלזהופחדשלגשלוהואמ

מהואששלוהואגבריאלזהופחדשלגשלוהוא2פ

ומהואששלוהואל"גבריאזהופחדשלגשלוהואנ

במרומיושלוםעושהמהואששלוהואגבריאלזהופחדשלגשלוהואא
במרומיושלוםעושהמהואששלוהואגבריאלזהופחדשלגשלוהואש

זהאתמזיקזהולאזהאתמזיקזהלאלומושליםעמוד

זהאתמזיקזהולאזהאתמזיקזהלאלומושלמיםעמומ

זהאתמזיקזהולאזהאתמזיקזהלאלומושלמיםעמו2פ

זהאתמזיקזהולאזהאתמזיקזהלאלומושליםעמונ

לזהמזיקזהולאלזההזיקזהלאלומושלמיםעמוא
לזהמזיקזהולאלזההזיקזהלאלומושלמיםעמוש
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עצמוכמלאך'אפילמלאךמלאךביןדברסוףלאאבין'ארד

עצמובמלאך'אפיאלאלמלאךמלאךביןדברסוףלאאבין'ר'אממ

עצמובמלאךאפלולמלאךמלאךביןדברסוףלאאביןר"אמ2פ

עצמובמלאך'אפילמלאךמלאךביןדברסוףלאאביןר"אנ

עצמובמלאך'ואפילמלאךהמלאךביןדברסוףלאאביןר"אא
עצמובמלאך'ואפילמלאךהמלאךביןדברסוףלאאביןר"אש

ופניוכתרשישוגויתו'ד'ה'האפיןחמשביהואיתשלוםעושההואד

ופניוכתרשישוגויתו'ד'ה'האפיןחמשביהואיתשלוםעושההואמ

ופניוכתרשישוגויתודכתיבהיאהדאאפיןחמשביהואיתשלוםעושההוא2פ

ופניוכתרשישוגויתוד"ההאפיןחמשביהואיתשלוםעושההואנ

ופניוכתרשישוגויתוד"ההאפין['ה]ביהואיתשלוםעושההואא
ופניוכתרשישוגויתוד"ההאפין'הביהואיתשלוםעושההואש

'וגוברקכמראהד

'וגומברקכמראהמ

'וגוהבזקכמראה2פ

כקולדבריווקולקללנחשתכעיןומרגלותיווזרועותיואשכלפידיועיניוברקכמראהנ

ברקכמראהא
ברקכמראהש

נהר'כתזהאתמכלהזהואלזהאתמכבהזהלאד

נהר'כתזהאתמכבהזהולאזהאתמכבהזהלאמ

נהרכתיבזהאתמכבהזהולאזהאתמכבהזהלא2פ

נהר'כתזהאתמכלהזהולאזהאתמכבהזהלאהמוןנ

נהר'כתילזהמכבהזהולאלזהמכבהזהלאא
נהר'כתילזהמכבהזהולאלזהמכבהזהלאש

זהולאעליותיובמיםהמקרה'שנאמיםשלוהרקיעונפקנגדנורדיד

זהולאעליותיובמיםהמקרה'שנשלמיםוהרקיעונפיקנגידדינורמ

זהולאעליותיובמיםהמקרה'שנמיםשלוהרקיעונפקנגידנורדי2פ

זהולאעליותיובמיםהמקרה'דכתימיםשלוהרקיעונפק[נגד]נורדינ

זהלאעליותיובמיםהמקרה'שנאמיםשלוהרקיעונפיקנגדדינורא
זהלאעליותיובמיםהמקרה'שנאמיםשלוהרקיעונפיקנגדדינורש

חנןדכפריעקב'ארזהאתמכלהזהולאזהאתמכבהד

חניןדכפריעקב'ר'אמזהאתמכבהזהולאזהאתמכבהמ

חנןדכפריעקבר"אמזהאתמכלהזהולאזהאתמכבה2פ

חנןדכפריעקבר"אזהאתמכלהזהולאזהאתמכבהנ

חניןדכפריעקבר"אלזהמכבהזהולאלזהמכבהא
חניןדכפריעקבר"אלזהמכבהזהולאלזהמכבהש

יוחנןר'אלבנהשלפגימתהחמהראהלאמעולםבמרומיושלוםעושהד

יוחנן'ר'אמשללבנהפגימתהחמהראתהלאמעולםבמרומיושלוםעושהמ

יוחנןר"אמלבנהשלפגימתהחמהראתהלאמעולםבמרומיושלוםעושה2פ

'יוחר"אשללבנהפגימתהחמהראהלאמעולםבמרומיושלוםעושהנ

יוחנןר"אלבנהשלפגימתהחמהראתהלאמעולםבמרומיושלוםעושהא
יוחנןר"אלבנהשלפגימתהחמהראתהלאמעולםבמרומיושלוםעושהש

מיניהדלעילכמהחמימזלויתליהקדיםדיהאחמימזלליתד

מיניהדילעילבמהדומהמזלוליתליהקדיםדיהאלחבריהדומימזללאמ

מיניהדלעילכמהחמימזלוליתליהקדיםדיהאחמימזללית2פ

מיניהדלעילכמהחמימזלוליתליהקדיםדיהאחמימזלליתנ

ליהדלעילכמאחמימזלוליתליהקדיםדיהיחמימזלליתא
ליהדקדיםכמאחמימזלוליתלזהקדיםדיהיחמימזלליתש

לאחורויהפיךבסולמאנחיתדהואנשאברכהדיןמיניהדלרעכמהאלאד

לאחורויהפיךבסולמאנחיתדהואנשאברכהדימיניהדלרעבמהאלאמ

לאחורויהפיךולמאןבםנחיתדהואנשאברכהדיןמיניהדלרעבמהאלא2פ

לאחרויהפיךבסולמאנחיתדהואברנשכהדיןמיניהדלרעבמהאלאנ

לאחוריוהפיךולמאבםנחיתדהואברנשאכהדיןמיניהדמלרעבמהאלאא
לאחוריוהפיךולמאןנחיתכםדהואברנשאכהדיןמיניהדמלרעבמהאלאש

והםאששלוהכוכביםמיםשלהרקיע'אויוחאיבן'שמע'רתניד

והןשלאשוהכוכביםשלמיםהרקיע'אומיוחאיבןן[ו]שמע'רתנימ

והםאששלוהכוכביםמיםשלהרקיע'אומיוחאיבןשמעון'רתני2פ

והםאששלוהככביםמיםשלהרקיע'אוי"רשבתנינ

והםאששלוהכוכביםמיםשלהרקיע'אומי"רשבתניא
והםאששלוהכוכביםמיםשלהרקיע'אומי"רשבתניש
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הואהמכותבין'ואפיזהאתזהמזיקיןואינןזהעםזהדריםד

הואהמכותבין'ואפיזהאתזהמזיקיןואינןזהעםזהדריםמ

הואהמכותביןואפלוזהאתזהמזיקיםואינםזהאתזהדרים2פ

הואהמכותבין'ואפיזהאתזהמזיקיןואינןזהעםזהדריןנ

הואהמכותבין'ואפיזהאתזה'מזיקיואינםזהעםזהדריםא
הואהמכותבין'ואפיזהאתזהמזיקיןואינםזהעםזהדריםש

נחמיה'וריודה'רהברדבתוךמתלקחתואשברדויהי'ד'ה'השלוםעושהד

נחמיה'וריודה'רהברדבתוךמתלקחתואשברדויהי'ד'ה'השלוםעושהמ

נחמיה'וריודה'ורהברדבתוךמתלקחתואשברדויהי'שנשלוםעושה2פ

'נחמי'וריודה'רהברדבתוךמתלקחתואשברדויהיד"ההשלוםעושהנ

נחמיא'וריהודה'רהברדבתוךמתלקחתואשברדויהי'שנאשלוםעושהא
נחמיא'וריהודה'רהברדבתוךמתלקחתואשברדוהיא'שנאשלוםעושהש

אש'אמנחמיה'ראשמליאותברדשלצלוחית'אמד

אש'אמנחמיה'וראשמלאותשלברדצלוחית'אמיודה'רמ

אש'אמנחמיה'וראששלמלאותברדשלצלוחיתאומריודה'ר2פ

אש'אוא"ורנאששלמליאותברדשלצלוחית'אוי"רנ

אש'אומנחמיה'וראשמלאהברדשלצלוחית'אומיהודה'רא
אש'אומנחמיה'וראשמלאהברדשלצלוחית'אומיהודה'רש

'דרטעמיהחנין'ר'אבזהזהפתוכיםוברדד

'דרטעמיהחנין'ר'אמזהאתזהפתוכיםוברדמ

'דרטעמיהחניןר"אמבזהזהפתוכיםוברד2פ

'דרטעמיהחניןר"אבזהזהפתוכיםוברדנ

כהדיןנחמיא)'דר'טעמחניןר"אבזהזה'פתוכישהיווברדא
'דר'טעמחניןר"אבזהזה'פתוכישהיווברדש

שאשיתאכהדאנחמיה'דרטעמיהמלגיןמתחמיהדחרצניתהדרומנאפרטתהכהדאיודהד

עששיתאכהדאנחמיה'דרטעמיהמלגויומתחמיאדחרציניתיהדרומנאפרטיתאכהדאיודהמ

שאשיתאכהדאנחמיה'דרטעמיהמלגומתחמיהדחרצניתאדרומנאפרצותאכהדאיודה2פ

שאשיתאכהדין'נחמי'דר'טעמימלגיןמתחמייהדחרצניתאדרומנאפרטתהכהדא'יהונ

עששיתאכהדיןנחמיא'דר'טעממלגאומתחמייאדחרצניתאדרומנאפרצותאכהדהיהודה(עששיתאא
עששיתאכהדיןנחמיה'דר'טעממלגאומתחמייאדחרצניתאדרומנאפרצותאכהדהיהודהש

'בריודה'ר'אגביהוןמןדלקאוהיאכחדאמעורביםומשחאדמיאדקנדילאד

'בריודא'ר'אמגביהוןמןדלקאוהיאכהדאמתערביןומשחאדמיאדקנדילאמ

'בריודהר"אממגביהוןדלקאוהיאבהמעורביןומשחאדמיאדקנדילא2פ

ס"ב'יהור"אמגביהוןדלקאוהיאכחדאמעורביןומשחאדמיאדקנדילאנ

ס"ביהודהר"אמגביהוןדלקהוהיאבהמערביןומשתאדמיאדקנדילאא
ס"ביהודהר"אמגביהוןדלקהוהיאבהמערביןומשתאדמיאדקנדילאש

'ר'אבוראהרצוןלעשותבשבילשליחותהלעשותומתקהלאמיתמתלקחתמהו'סימוד

'ר'אמבוראהרצוןלעשותבשבילשליחותאלעשותומתקהלאמיתאמתלקחתמהוסימוןמ

ר"אבוראהרצוןלעשותבשבילשליחותאלעשותומתקהלאמיתהמתלקחתמהוסימון2פ

ר"אבוראהרצוןלעשותבשביל'שליחותלעשותומתקהלאמיתאמתלקחתמהונ

ר"אבוראהרצוןלעשותבשבילשליחותהלעשותומתקהלאמיתהמתלקחתמהוא
רב'אמבוראהרצוןלעשותבשבילשליחותאלעשותומתקהלאמיתהמתלקחתמהוש

וכיוןלזהזהמריביםוהיוקשיםלגיונותשנילושהיולמלךאדאד

וכיוןלזהזהדבוביםוהיוקשיםליגיונותשנילושהיולמלךאדאמ

וכיוןלזהזהדבוביםוהםקשיםלגיונותשנילושהיולמלךאדא2פ

וכיוןלזהזהדבוביםוהיו(ופ)קשיםלגיונות'בלושהיולמלךאדאנ

כיוןבזהזהדבוביםוהםקשיםלגיונותשנילושהיולמלךמשלאדאא
כיוןבזהזהדבוביםוהםקשיםלגיונות'בלושהיולמלךמשלאדאש

שלמלחמתוועשוובאוזהעםזהשלוםעשומלךשלמלחמתושהגיעד

שלמלךמלחמתוועשוובאוזהעםזהשלוםעשושלמלךמלחמתושהגיעמ

שלמלחמתוועשוובאוזהעםזה'שלועשומלךשלמלחמתושהגיע2פ

שלמלחמתוועשוובאוזהעםזהשלוםעשומלךשלמלחמתושהגיענ

שלמלחמתוועשוזהעםזהשלוםעשומלךשלמלחמתושהגיעא
שלמלחמתוועשוובאוזהעםזהשלוםעשומלךשלמלחמתושהגיעש

במצרים'הבהשלמלחמתושראו'וכיולזהזהמריביםוברדאשכךמלךד

במצרים'ה'ב'שלהקמלחמתושראווכיוןלזהזהדבוביםוברדאשכךמ

במצריםה"הקבשלמלחמתושראווכיוןלזהזהדבוביםוברדאשכךמלך2פ

במצריםה"הבשלמלחמתושראווכיוןלזהזהדבוביםוברדאשכךמלךנ

במצריםה"הקבשלמלחמתוכשהגיעוברדאשכךמלךא
במצריםה"הקבשלמלחמתוכשהגיעוברדאשכךמלךש
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ויהי'שנאמד

ויהי'שנבמצרים'ה'ב'שלהקמלחמתוועשוובאוזהעםזהשלוםעשומ

ויהי'שנבמצריםה"הקבשלמלחמתוועשוובאוזהעםזהשלוםעשו2פ

ויהי'שנ'ביניהשלוםעשונ

ויהי'שנאזהעםזהשלוםעשוא
ויהי'שנאזהעםזהשלוםעשוש

בעטרהשלמהבמלך'נאלכךנסבתוךנסהברדבתוךמתלקחתואשברדד

בעטרהשלמהבמלך'נאמלכךנסבתוךנסהברדבתוךמתלקחתואשברדמ

בעטרהשלמהבמלך'נאלכךנסבתוךנסהברדבתוךמתלקחתואשברד2פ

בעטרהשלמהבמלך'נאמלכךנסבתוךנסהברדבתוךמתלקחתואשברדנ

בעטרהשלמהבמלך'נאמלכךנסבתוךנסהברדבתוךמתלקחתואשברדא
בעטרהשלמהבמלך'נאמלכךנסבתוךנסהברדבתוךמתלקחתואשברדש

מצינוולאהמקראכלעלחזרנויצחק'ר'אאמולושעטרהד

מצינוולאהמקראבכלחזרנויצחק'ר'אמאמולושעטרהמ

מצינוולאהמקראכלעלחזרנויצחקר"אמאמולושעטרה2פ

'מציולאהמקראכלעלחזרנו'יצחר"אאמולושעטרהנ

מצינוולאהמקראצדדיכלעלחזרנויצחקר"אאמולושעטרהא
מצינוולאהמקראצדדיכלעלחזרנויצחקר"אאמולושעטרהש

כעטרהמועדאהלזה'עטראלאבנהלשלמהעטרהשבעבתשעשתהד

העטרהמהמועדאהלזהעטרהאלאבנהלשלמהעטרהשבעבתשעשתהמ

העטרהמהמועדאהלזהעטרהאלאבנהלשלמהעטרהשבעבתשעשתה2פ

העטרהמהמועדאהלזהעטרהאלאבנהלשלמהעטרהשבעבתשעשתהנ

העטרהמהמועדאהלזועטרהאלאבנהלשלמהעטרהשבעבתשעשתהא
העטרהמהמועדאהלזועטרהאלאבנהלשלמהעטרהשבעבתשעשתהש

ר'אובששהשניובתולעתובארגמןבתכלתומעוטרומרגליותטובותבאבניםשמקובעתהזאתד

'ר'אמובששהשניובתולעתוארגמןבתכלתומעוטרומרגליותטובותבאבניםמקובעתהזאתמ

ר"אובשששני'ובתולעובארגמןבתכלתומעוטרומרגליותטובותבאבניםהזאת2פ

ר"אובששהשניובתולעתובארגמןבתכלתומעוטרומרגליותטובות'באבנימקובעתהזאתנ

ר"אובששהשניובתולעתובארגמןבתכלתומעוטרומרגליותטובותבאבניםמוקבעתא
ר"אובשששניותולעתוארגמןבתכלתומעוטרומרגליותטובותבאבניםמוקבעתהזוש

לו'אמיוסיבראלעזר'ראתיוחאיבןשמעון'רשאלחוניאד

לו'אמיוסי'בראלעזר'ראתיוחאיבןשמעון'רשאלחוניאמ

לו'אמיוסי'ברלעזר'ראתיוחאיבןשמעון'רשאלחופיא2פ

ל"איוסי'בר'אלעז'ראתי"רשבשאלחוניאנ

ל"איוסי'בראלעזר'ראתי"רשבשאלחניןא
ל"איוסי'בר'אלעז'ראתי"רשבשאלחניןש

שהיתהלמלךהןלו'אמאמולושעטרהבעטרהמהומאביךששמעתאיפשרד

שהיתהלמלךהןלו'אמאמולושעטרהבעטרהמהומאביךששמעתאיפשרמ

שהיתהלמלךהןלו'אמאמולושעטרהבעטרהמהומאביךששמעתאפשר2פ

שהיתהלמלךהןל"אאמולושעטרהבעטרהמהומאביךששמעת'איפשנ

שהיתהלמלךהןל"אאמולושעטרהבעטרהמהומאביךשמעתאיפשרא
שהיתהלמלךהןל"אאמולושעטרהבעטרהמהומאביךשמעתאיפשרש

אותהשקראעדמחבבהזזלאמדאייותראוהבוהיתהיחידהבתלוד

אותהשקראהעדמחבבהזזלאמדאייותראוהבהוהיהיחידהבתלומ

שקראהעדמחבבהזזלאמדאייותראוהבהוהיתהיחידהבתלו2פ

אותהשקראעדמחבבהזזלאמדאייותראוהבהוהיהיחידהבתלונ

שקראהעדמחבבהזזלאמדאייותרואוהבהיחידהבתלוא
שקראהעדמחבבהזזלאמדאייותרואוהבהיחידהבתלוש

אתמחבב'הקבההיהכךאמיאותהשקראעדמחבבהזזלאאחותוד

אתמחבב'ה'ב'הקהיהכךאמיאותהשקראהעדמחבבהזזלאאחותימ

מחבבה"הקבהיהכךאמיאותהשקראעדמחבבהזזלאאחותי2פ

אתמחבבה"הבהיהכךאמיאותהשקראעדמחבבהזזלאאחותינ

מחבבה"הקבהיהכךאמישקראהעדמחבבהזזלאאחותיא
מחבבה"הקבהיהכךאמישקראהעדמחבבהזזלאאחותיש

קראןישראלד

עדמחבבןזזלאאזנךוהטיוראיבתשמעי'שנבתיקראןישראלמ

קראןישראל2פ

קראן'ישנ

וקראןלישראלא
וקראן'לישרש
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עדמחבבןזזלאתמתייונתירעיתיאחותיד

עדמחבבןזזלאתמתייונתירעייתיאחותיליפתחי'שנאחותישקראןמ

עדמחבבןזזלאתמתייונתירעיתיאחותי2פ

עדמחבבןזזלא'וגורעיתיאחותי'שנאחותינ

עדמחבבןזזלאתמתייונתירעיתיאחותיא
עדמחבבןזזלאתמתייונתירעיתיאחותיש

'כתיולאמיהאזינואליולאמיעמיעליהקשיבו'ההדאמושקראןד

'כתולאמיהאזינואליועמיאמיליהקשיבו'שנאמושקראןמ

כתיבולאמיהאזינואליולאומיעמיאליהקשיבודכתיבהיאהדאאמושקראן2פ

'כתיולאמיהאזינואליולאמיעמיאליהקשיבוד"ההאמישקראןנ

'כתיולאמיהאזינואליולאמיעמיאליהקשיבוד"ההאמישקראןא
'כתיולאמיהאזינואליולאמיעמיאליהקשיבוד"ההאמישקראןש

יצאתילאאלולילואמרראשועלונשקויוחאיבןשמעון'רעמדד

יצאתילאאילולילו'אמיוחאיבןשמעון'רעמדמ

יצאתילאאלולילו'אמראשעלונשקויוחאיבןשמעון'רעמד2פ

יצאתילאאלוליל"אראשועלונשקוי"רשבעמדנ

יצאתילאאילולא'ואמראשועלונשקוש"רעמדא
יצאתילאאילולא'אמראשועלונשקוש"רעמדש

יהושערביאומתואמואחרדברדימפיךזהטעםלשמועאלאלעולםד

יהושע'ראומתואמוא"דדיימפיךזהטעםלשמועאלאלעולםמ

יהושע'ראומתיאמיאחרדברדיימפיךזהדברלשמעאלאלעולם2פ

י"ראומתואמוא"דדימפיךזהטעםלשמועאלא'לעונ

יהושע'ראומתואמוא"דדיימפיךזהדברלשמועאלאלעולםא
יהושע'ראומתואמוא"דדיימפיךזהדברלשמועאלאלעולםש

ליעשולמשה'הקבהשאמרבשעה'אמלוי'רבשםדסכניןד

ליעשהלמשה'ה'ב'הק'שאמבשעה'אמלוי'רבשםדסכניןמ

ליעשולמשהה"הקבשאמרבשעה'אמלוי'רבשםדסכנין2פ

ליעשולמשהה"הבל"שאבשעה'אמל"בשרדסכניןנ

ליעשולמשהה"הקבלישעשו'שאמבשעהאמרדסכניןא
ליעשולמשהה"הקב'שאמבשעה'אמדסכניןש

מלמדאלאעליהםהמשכןאתולמתוחקונטסיס'דלהעמידלוהיהמשכןד

מלמדאלאעליהםהמשכןאתולמתוחקנטיסיןארבעהלהעמידלוהיהמשכןמ

מלמד(שהראה)אלאעליהםהמשכןאתולמתוחקונטסיםארבעהלהעמידלוהיהמשכן2פ

מלמדאלאעליהםהמשכןאתולמתוחקונטסין'דלהעמידלוהיהמשכןנ

מלמדאלאעליהםהמשכןאתולמתוחקונטיסין'דלהעמידל"המשכןא
מלמדאלאעליהםהמשכןאתולמתוחקונטיסין'דלהעמידל"המשכןש

'אמלבנהאששחורהאשירוקהאש'אדומאשלמעלןלמשה'הקבהשהראהד

'אמלבנהאששחורהאשירוקהאשאדומהאשלמעלןלמשה'ה'ב'הקשהראהמ

'אמלבנהאששחורהאשירוקהאשאדומהאשלמעלהה"הקבשהראה2פ

ל"אלבנהאששחורהאשירוקהאשאדומהאשלמעלןלמשהה"הבשהראהנ

ל"אשחורהאשאדומהאשירוקהאש'למעה"הקבשהראהא
ל"אשחורהאשאדומהאשירוקהאש'למעה"הקבשהראהש

למלךבצלה'רבשםברכיה'רבהרמראהאתהאשרכתבניתםלוד

למלךבצלה'רבשםברכיה'רבהרמראהאתהאשרכתבניתםלומ

למלך'אמבצלה'רבשםברכיה'רבהרמראהאתהאשרבתבניתםלו2פ

למלךבצלהר"בשברכיה'רבהרמראהאתהאשרכתבניתםנ

למלך'אמשילאר"בשברכיה'רבהרמראהאתהאשרבתבניתםא
למלך'אמשילאר"בשברכיה'רבהרמראהאתהאשרבתבניתםש

כזהליעשהביתולבן'אמבמגליטוןעשוימשובחלבושלושהיהד

כזהליעשהביתולבן'אמבמרגליטוןעשוימשובחלבושלושהיהמ

כזהליעשהביתולבןלו'אמבמרגליטוןעשוימשובחלבושלושהיה2פ

כזהליעשהביתולבן'אמבמרגליטוןעשוימשובחלבושלושהיהנ

כזהליעשהביתולבןל"אבמרגליטוןעשוימשובחלבושל"שהא
כזהליעשהביתולבןל"אבמרגליטוןעשוימשובחלבושל"שהש

ואתהבכבודיאנילו'אמכמותולעשותאנייכולהמלךאדנילו'אמד

ואתהבכבודיאנילו'אמכמותולעשותאנייכולהמלךאדנילו'אממ

ואתהבכבודיאנילו'אמכמותולעשותאנייכולהמלךאדנילו'אמ2פ

ואתהבכבודיאניל"אכמותולעשותאנייכולהמלךאדניל"אנ

ואתבכבודיאניל"אכמוהולעשותאנייכולהמלךאדוניל"אא
ואתבכבודיאניל"אכמוהולעשותאנייכולהמלךאדוניל"אש
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כאלהלעשותאניאלוה'הקבהלפנימשה'אמכךבסממניךד

כאלהלעשותאניאלוההעולםרבון'ה'ב'הקלפנימשה'אמכךבסממניךמ

באלהלעשות'אמאלוהה"הקבלפנימשהאמרכךבסממניך2פ

כאלהלעשותיכולאניאלוהה"הבלפנימשה'אמכךבסממניךנ

כאלהלעשותאניאלוהה"הקבלפנימשה'אמכךבסממניךא
כאלהלעשות'אמאלוהה"הקבלפנימשה'אמכךבסממניךש

אתאםלמשה'הבה'אמובשששניובתולעתובארגמןבתכלתכתבניתלו'אמד

אתאםלמשה'ה'ב'הק'אמובששהשניבתולעתובארגמןבתכלתכתבניתםלואמרמ

אםלמשהה"הקב'אמובשששניובתולעתובארגמןבתכלתכתבניתלו'אמ2פ

אתהאםלמשהה"אהבובששהשניובתולעתובארגמןבתכלתבתבניתל"אנ

אתהאםה"הקב'אמובשששניבתולעתוארגמןבתכלת[ם]בתבניתל"אא
אתהאםה"הקב'אמובשששניבתולעתוארגמןבתכלתכתבניתל"אש

שכינתיואצמצםוארדמעלהשלשליסנקליטוןמניחאנילמטהשלמעלהמהעושהד

שכינתיואצמצםוארדשלמעלהשליסנקליטוןמניחאנילמטהשלמעלהמהעושהמ

שכינתיואצמצםוארדמעלהשלשליסנקליטיןמניחאנילמטהשלמעלהמהעושה2פ

שכינתיואצמצםוארדמעלהשלשליסנקליטוןמניחאנילמטהשלמעלהמהעושהנ

שכיתיואמצמצםוארד'מעשלסנקליטיןמניחאני'שלמעמהעושהא
שכינתיואמצמצםוארד'מעשלסנקליטיןמניחאני'שלמעמהעושהש

'כתאיןהעמדעומדיםשטיםעצילמטהאףעומדיםשרפיםלמעלהלמטהביניהםד

'כתאיןהעמדעומדיםשטיםעצילמטהאףעומדיםשרפיםלמעלהלמטהביניהםמ

כתובאיןהעמדעומדיםשטיםעצילמטהאףעומדיםשרפיםלמעלהלמטהביניהם2פ

'כתואיןהעמדעומדיםשטיםעצילמטהעומדיםשרפיםלמעלהלמטהביניהםנ

'כתיאיןהעמד'עומדישטיםעציולמטה'עומדי'שרפי'למעלמטהביניהםא
'כתיאיןהעמד'עומדישטיםעציולמטה'עומדישרפים'למעלמטהביניהםש

עומדים'שרפי'ד'ה'המעלהשלבאיסטווהבנתוןעומדיםאלאכאןד

עומדיםשרפים'אמדאתהיךשלמעלהבאצטווהכנתוןעומדיםאלאכאןמ

'עומדישרפיםאמרדאתמההיךמעלהשלבאצטווהכנתוןעומדיםאלאכאן2פ

'עומדישרפיםאמרדאתהיךמעלהשלבאסטווהבנתוןעומדיםאלאכאןנ

עומדיםשרפיםא"כדמעלהשלבאצטבאכנתון'עומדיאלאכאןא
'עומדי'שרפיא"כד'מעלשלבאצטבאכנתון'עומדיאלאכאןש

אבאברחייא'ר'אכוכביםלמטהאףכוכביםלמעלהמהלוממעלד

אבאברחייא'ר'אמככביםלמטהאףכוכביםלמעלהמהלוממעלמ

אבאברחייאר"אכוכביםלמטהאףכוכביםלמעלהמהלוממעל2פ

אביןברחייאר"א'ככבילמטהאף'ככבילמעלהמהלולמעלהנ

חייאר"אכוכביםולמטה[אף]כוכבים'למעמה'וגוא
חייאר"א'כוכביולמטה'כוכבי'למעמה'וגוש

סיניזהחתונתוביוםברקיעהקבועיםככוביםבמשכןנראיןהזהבקרסישהיומלמדד

סיניזהחתונתוביוםברקיעהקבועיםכככביםבמשכןנראיןהזהבקרסישהיומלמדמ

סיניזהחתונתוביוםברקיעהקבועיםככוכביםבמשכןנראיםהזהבקרסישהיומלמד2פ

סיניזהחתונתוביוםברקיע'הקבועיכככביםבמשכן'נראיזהבקרסישהיומלמדנ

סיניזהחתונתוביוםברקיעהקבועיםככוכביםבמקדשנראיןזהבקרסישהיומלמדא
סיניזהחתונתוביוםברקיע'הקבועי'ככוכביבמקדשנראיןזהבקרסישהיומלמדש

תורהמתןזהלבושמחתוביוםומחרהיוםוקדשתם'שנשםהיוחיתוניןד

תורהמתןזהלבושמחתוביוםומחרהיוםוקדשתם'שנהיוחיתוניןמ

תורהמתןזהלבושמחתוביוםומחרהיוםוקדשתם'שנהיוחתונין2פ

תורהמתןזהלבושמחתוביוםומחרהיוםוקדשתם'שנשםהיוחיתוניםנ

ת"מתזה<...><..>שמוביום]ומחרהיוםוקדשתם'שנאהיוחתוניםא
זהלבושמחתוביוםומחרהיוםוקדשתם'שנאהיוחתוניםש

זהחתנתוביום'א'דכתיבככלתו'וגוככלתומשהאלויתן'שנד

זהחתונתוביוםא"ד'כתיככלתוככלתומשהאלויתן'שנמ

זהחתונתוביוםאחרדברכתיבככלתוככלתומשהויתן'שנ2פ

זהחתונתוביוםא"ד'כתיככלתוככלתומשהאלויתן'שננ

<..><......>ביוםא"ד<...><.....><....>משהאל<....><..>א
ש

היושחיתוניןמועדלאהלומניןהעולמיםביתזהלבושמחתוביוםמועדאהלד

היושחיתוניןמועדלאהלומניןהעולמיםביתזהלבושמחתוביוםמועדאהלמ

היושחיתוניןמועדלאהלומניןהעולמיםביתזהלבושמחתוביוםמועדאהל2פ

היושחיתוניןמועדשאהלומנין'עולמיביתזהלבושמחתוביוםמועדאהלנ

היושחתוניםמועדלאהלומנין'עולמיביתזהלבושמחתוביום[מועדאהלא
היושחתוניםמועדלאהלומנין'עולמיביתש
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לגננאכלתאדעלתביומא'כתכלתהמשכןאתמשהכלותביוםדכתיבד

לגנתאכלתאדעלתביומא'כתוכלתמשהכלותביום'דכתמ

לגננאכלתאדעלתביומאכתיבכלתהמשכןאתמשהכלותביוםדכתיב2פ

לגננאכלתאדעאלתביומא'כתיכלתמשהכלותביוםויהי'שננ

לגניאכלהדעלתביומא'כתיכלתמשהכלותביוםויהי'דכתיא
לגניאכלהדעלתביומא'כתיכלתמשהכלותביוםויהי'דכתיש

כלותביוםאלאכאן'כתאיןהקיםביוםכלותביום'א'דד

כלתביוםאלאכאן'כתיאיןהקיםביוםכלותביוםא"דמ

כלותביוםאלאכאןכתובאיןהקיםביוםמשהכלותביוםאחרדבר2פ

כלתביוםאלאכאן'כתיאיןהקיםביוםמשהכלתביוםא"דנ

כלותביוםאלאכאן'כתיאיןהקיםביוםמשהכלותביוםא"דא
כלותביוםאלאכאן'כתיאיןהקיםביוםמשהכלותביוםא"דש

'ד'ה'ה'וגומשהכלותביוםויהיהעולםמןהמזיקיןשכלוביוםד

'ד'ה'המשהכלתביוםא"דהעולםמןהמזיקיןשכלומשהמ

הדאמשהכלותביוםהעולםמןהמזיקיןשכלוביום2פ

ד"ההמשהכלותביום'העומןהמזיקין?ן?שכלביוםנ

ד"ההמשהכלותביוםהעולםמןהמזיקיןשכלוביוםמשהא
ד"ההמשהכלותביוםהעולםמן'המזיקישכלוביוםמשהש

משהאתשימששהואביהושעמדבר'וגופריהיאכלתאנהנוצרד

משהשמששהואביהושעמדבר'וגומפריהיאכלתאנהנוצרמ

משהאתשימששהואביהושעמדבר'וגופריהיאכלתאנהנוצרדכתיבהיא2פ

משהאתשימששהואביהושעמדברפריהיאכלתאנהנוצרנ

משהאתמשמששהואביהושעמדברפריהיאכלתאנהנוצרא
משהאתמשמששהואביהושעמדברפריהיאכלתאנהנוצרש

נמשלהלמההאהלמתוךימישלאנערנוןבןיהושעומשרתו'דתימכמהד

נמשלהלמההאהלמתוךימישלאנערנוןבןיהושעומשרתו'מ"דתיה"כממ

נמשלהלמההאהלמתוךימישלאנערנוןבןומשרתודתימרכמה2פ

נמשלהלמההאהלמתוךימישלאנערנוןבןיהושעומשרתוא"כמדנ

נמשלהלמההאהלמתוךימישלאנערנוןבןיהושעומשרתוא"כדא
נמשלהלמההאהלמתוךימישלאנערנוןבןיהושעומשרתוא"כדש

מעטנלקטתוהתאנהכאחד'נלקטיהתמרההגפןהזיתהאילנותשרובבתאנהתורהד

מעטנלקטתוהתאנהכאחדנלקטיןהתמרההגפןהזיתהאילנותשרובבתאנההתורהמ

מעטנלקטתוהתאנהכאחדנלקטיםהתמרההגפןהזיתהאילנותשרובבתאנהתורה2פ

מעט'א' אנלקטתוהתאנהכאחדנלקטיןהתמרההגפןהזיתהאילנותשרובלתאנההתורהנ

מעטנלקטתוהתאנהכאחדנלקטיןהתמרההגפןהזיתהאילנותשרובלתאנהתורהא
מעטנלקטתוהתאנה'כאנלקטיןהתמרההגפןהזיתהאילנותשרובלתאנהתורהש

לאמתלמדתשאינהלפיהרבהולמחרמעטלומדהיוםהתורהוכךמעטד

לאמתלמדתשאינהלפיהרבהולמחרמעטלומדהיוםהתורהוכןמעטמ

לאמתלמדתשאינהלפיהרבהולמחרמעטלומדהיוםהתורהוכךמעט2פ

לאמתלמדתשאינהלפיהרבהלומדולמחרמעטלומדהיוםהתורהוכןמעטנ

לאמתלמדתשאינהלפיהרבהומחרמעטלומדהיוםהתורהוכךמעטא
לאמלמדתשאינהלפיהרבהומחרמעטלומדהיוםהתורהוכךמעטש

פריהיאכלמהותאנהנוצר'נאמעליובשתיםולאבשנהד

פריהיאכלמהותאנהנוצר'נאמעליובשנתיםולאבשנהמ

פריהיאכלמהו'וגותאנהנוצרנאמרהואעליובשתייםולאבשנה2פ

פריהיאכלמהותאנהנוצר'נאמעליובשתיםולאבשנהנ

פריהיאכלמהופריהיאכלתאנהנוצר'אמעליובשתיםולאבשנהא
פריהיאכלמהופריהיאכלתאנהנוצר'אמעליובשתיםולאבשנהש

וכןישורושריםביימלכומלכיםבי'שנושרותמלכותתורהשלפריד

וכןישורושריםביימלוכומלכיםבי'שנושרותמלכותשלתורהפרימ

וכןישורושריםביימלוכומלכיםבי'שנושרותמלכותתורהשלפרי2פ

וכןישורושריםביימלוכומלכיםבי'שנומלכותשרותתורהשלפרינ

וכןישורושריםביימלוכומלכיםבי'שנאושרותמלכותתורהשלפריא
וכןישורושריםביימלוכומלכיםבי'שנאושרותמלכותתורהשלפריש

כמהמקומוישריהושעאלאמקומומשהשלבניוירשושלאליהושעאירעד

מ"כמקומוירשיהושעאלאמקומושלמשהבניוירשושלאליהושעאירעמ

כמהמקומוירשיהושעאלאמקומומשהשלבניוירשושלאליהושעאירע2פ

א"כמדמקומוירשיהושעאלאמקומומשהשלבניוירשושלאליהושעאירענ

א"כדמקומוירשיהושעאלאמקומומשהשלבניוירשושלאליהושעאירעא
א"כדמקומוירשיהושעאלאמקומומשהשלבניוירשושלאליהושעאירעש
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'וגונוןבןיהושעאתלךקח'דתימד

נוןבןיהושעאתלךקח'דתיממ

'וגונוןבןיהושעאתלךקחדתימר2פ

'וגונוןבןיהושעאתלךקחנ

אתוסמכתבורוחאשראישנוןבןיהושעאתלךקחא
אתוסמכתבורוחאשראישנוןבןיהושעאתלךקחש

ובלילהביוםמשהאתמשמששהיהיהושעזהיכובדאדניוושומרד

ובלילהביוםמשהאתמשמששהיהיהושעזהיכבדאדניוושומרמ

ובלילהביוםמשהאתמשמששהיהיהושעזהיכובדאדניוושומר2פ

ובלילהביוםמשהאתמשמששהיהיהושעזהיכובדאדוניוושומרנ

ובלילהביוםמשהאתמשמששהיהיהושעזהיכובדאדוניוושומרעליוידךא
ובלילהביוםמשהאתמשמששהיהיהושעזהיכובדאדוניוושומרעליוידךש

משהאדני'ואומהאהלמתוךימישלא'דתי'כמד

משהאדני'ואומהאהלמתוךימישלא'מ"דתי'מ"כמ

משהאדניואומרהאהלמתוךימישלאדתימרכמה2פ

משהאדוני'ואוהאהלמתוךימישלאא"כמדנ

משהאדוני'ואומהאהלמתוךימישלאנערנוןבןיהושעא"כדא
משהאדוני'ואומהאהלמתוךימישלאנערנוןבןיהושעא"כדש

ליהושע'אמשכךלפי'הבהלועשהכבודמה'הקבהכבדלפיכךכלאםד

ליהושע'שאמלפי'ה'ב'הקלועשהכבודמה'ה'ב'הקכבדולפיכךכלאםמ

ליהושע'אמשכךלפיה"הקבלועשהכבודמהה"הקבכבדולפיכךכלאם2פ

ליהושע'אמשכךלפיה"הבלועשהכבודמהה"הבכבדו'לפיכלאםנ

ליהושע'אמשכךלפיה"הקבלועשהכבודמהה"הקבכבדולכךכלאםא
ליהושעאמרשכךלפיה"הקבלועשהכבודמהה"הקבכבדולכךכלאםש

ולפי'וגוהאוריםבמשפטלוושאליעמדהכהןאלעזרולפניד

(שכךלפי)ולפיהאוריםבמשפטלוושאליעמדהכהןאלעזרולפנימ

ולפי'וגובמשפטלוושאליעמדהכהןאלעזרולפני2פ

ולפי'וגולוושאליעמודהכהןאלעזרולפנינ

ולפי'הלפניהאוריםבמשפטלוושאליעמודהכהןאלעזרולפניא
ולפי'הלפניהאוריםבמשפטלוושאליעמודהכהן'אלעזולפניש

'וגומשהמותאחריויהי'שנהקדשלרוחזכהאדניוששומרד

ויאמרי"יעבדמשהמותאחריויהי'שנהקודשלרוחזכהאדניוששמרמ

ויאמרי"יעבדמשהמותאחריויהי'שנאהקדשלרוחזכהאדניוששמר2פ

ויאמרי"יעבדמשהמותאחריויהי'שנהקדשלרוחזכהאדוניוששמרנ

ויאמר'העבדמשהמותאחריויהי'שנאהקדשלרוחזכהאדוניוששמרא
'ויאמ'העבדמשהמותאחריויהי'שנאהקדשלרוחזכהאדוניוששמרש

משהוישרת'ל'תשאיןד

משהמשרתל"תשאיןנוןבןיהושעאלי"ימ

משהמשרתלומרתלמודשאין'וגומשהמשרתנוןבן(מ)יהושעאלי"י2פ

משהמשרתל"תשאין'וגויהושעאלי"ינ

משהמשרתל"תשאיןלאמרמשהמשרתנוןבןיהושעאל'הא
משהמשרתל"תשאיןלאמרמשהמשרתנוןבןיהושעאל'הש

הוילנבואהזכהמשהמשרתשהיהלפילך'לומ'נאמלמהד

ושמרהוילנבואהזכהמשהמשרתשהיהלפילךלומר'נאמלמהמ

הוילנבואהזכהמשהמשרתשהיהלפילךלומרנאמרלמה2פ

הוילנבואהזכה'לפימשהמשרתשהיהלפי'נאמלמהנ

הוילנבואהזכהמשהמשרתשהיהלפילך'לו'נאמלמהא
הוילנבואהזכהמשהמשרתשהיהלפילך'לומ'נאמלמהש

שכרמקפח'ה'ב'הקאין'וגותאנהנוצר'א'דיכובדד

שכרמקפח'ה'ב'הקאיןפריהיאכלתאנהנצרא"דיכבדאדניומ

שכרמקפחה"הקבאיןפריהיאכלתאנהנוצראחרדבריכובד2פ

שכרמקפחה"הבאין'וגופריהיאכלתאנהנוצרא"דיכובדנ

שכרמקפחה"הקבאיןפריהיאכלתאנהנוצרא"דיכובדא
שכרמקפחה"הבאיןיאכלתאנהנוצרא"דיכובדש

מקפח'הקבהאיןהדברעלנפשוונותןיגעשאדםמקוםבכלבריהד

מקפח'ה'ב'הקאיןהדברעלנפשוונותןיגעשאדםמקוםבכלבריהמ

מקפחה"הקבאיןהדברעלנפשוונותןיגעשאדם'מקובכלבריה2פ

מקפחה"הבאיןהדברעלנפשוונותןיגעשאדםמ"בכבריהנ

מקפחה"הקבאיןהדברעלנפשוונותןיגעשאדםמקוםבכלבריהכלא
מקפחה"הקבאיןהדברעלנפשוונותןיגעשאדםמקוםבכלבריהכלש
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ויכלהוהביתאתשלמהויבן'שנהמקדשביתבנהשלמהלידערצונךשכרוד

ויכלהוהביתאתשלמהויבן'שנהמקדשביתבנהשלמהלידערצונךשכרומ

ויכלהוהביתאתשלמהויבן'שנאהמקדשביתבנהשלמהלידערצונךשכרו2פ

ויכלהוהביתאתשלמהויבן'שנה"בבנהשלמהלידערצונךשכרונ

ויכלהוהביתאתויבן'שנאה"בבנהשלמהלידערצונךשכרוא
ויכלהוהביתאתויבן'שנאה"בבנהשלמהלידערצונךשכרוש

'ייזכור'שנאמשנבנההמקדשביתעלנפשודודשנתןובשבילד

י"יזכור'שנשיבנההמקדשבית[בנין]עלנפשואתדודשנתןובשבילמ

י"יזכור'שנאשיבנההמקדשביתעלנפשודודשנתןובשביל2פ

י"יזכור'שנשיבנהה"בעלנפשודודשנתןובשבילנ

'הזכור'שנאשיבנהה"בעלנפשו[דוד]שנתןובשבילא
'הזכור'שנאשיבנהה"בעלדודנפשושנתןובשבילש

'וגוביתיבאהלאבאאם'וגוענותוכלאתלדודד

'וגומביתיבאהלאבואאם'וגומי"לינשבעאשרענותוכלאתלדודמ

'וגוביתיבאהלאבאאם'וגוי"לינשבעאשרענותוכלאתלדוד2פ

'וגוביתיבאהלאבאאם'וגוי"לינשבעאשרענותוכלאתלדודנ

'וגובאהלאבואאםעונותוכלאתלדודא
'וגובאהלאבואאםעונותוכלאתלדודש

'הבהקיפחולא'וגו'ליימקוםאמצאעד''וגולעינישנתאתאםד

'ה'ב'הקקפחולא'וגומי"לימקוםאמצאעד'וגומלעינישנתאתןאםמ

ה"הקבקיפחולא'וגוי"לימקוםאמצאעד'וגולעינישנתאתןאם2פ

ה"הבקיפחולא'וגוי"לימקוםאמצאעד''וגולעינישינהאתןאםנ

ה"הקבקפחלא'וגו'להמקוםאמצאעד'וגולעינישנתאתןאםא
ה"הקבקפחלא'וגו'להמקוםאמצאעד'וגולעינישנתאתןאםש

איןלשלמהלדודהביתחנכתשירמזמורשמועלהכתיבואלאשכרוד

איןלשלמהלדודהביתחנכתשירמזמור'שנשמועלהכתיבואלאשכרומ

איןלשלמהלדודהביתחנוכתשירמזמורשמועלהכתיבואלאשכרו2פ

איןלשלמהלדודהביתחנוכתשירמזמורשמועלהכתיבואלאשכרונ

איןלשלמהלדודהביתחנוכתשירמזמור'שנאשמועלהכתיבהאלאשכרוא
איןלשלמהלדודהביתחנוכתשירמזמור'שנאשמועלהכתיבהאלאשכרוש

במשהמוצאאתוכךפריהיאכלתאנהנוצרהוילדודאלאכאן'כתד

במשהמוצאאתוכןפריהיאכלתאנהנוצרהוילדודאלאכאן'כתומ

במשהמוצאאתוכןפריהיאכלתאנהנוצרהוילדודאלאכאןכתוב2פ

במשהמוצאאתוכןפריהיאכלתאנהנוצרהוילדודאלאכאן'כתינ

שנתןמוצאאתוכןפריהיאכלתאנהנוצרהוילדודאלאכאןכתיבא
שנתןמוצאאתוכןפריהיאכלתאנהנוצרהוילדודאלאכאן'כתיש

ומשכןתורהדיניםהןואלושמועלונקראודברים'געלנפשושנתןד

ומשכןתורהדיניםשמועלונקראו'דברי'געלנפשושנתןמ

ומשכןתורהדיניןהםואלושמועלונקראודבריםשלשהעלנפשושנתן2פ

ומשכןתורהדיניןהןואלו'דברי'געלנפשושנתןנ

ומשכןתורהדיניןהןאלושמועלונקראו'דברי'געלנפשומשהא
ומשכןתורהדיניןהןאלושמועלונקראו'דברישלשהעלנפשומשהש

'דכתשמועלונקראו'וגוהעםאתלשפטמשהוישב'דכתימניןדיניםד

'דכתשמועלונקראוהעםאתלשפוטמשהוישב'דכתימניןדיניםמ

דכתיבשמועלונקראו'וגוהעםאתלשפוטמשהוישבדכתיבמניןדינין2פ

'דכתישמועלונקראו'וגוהעםאתלשפוטמשהוישב'דכתימניןדיניןנ

'דכתישמועלונקראוהעםאתלשפוטמשהוישב'שנאמניןדיניןא
'דכתישמועלונקראוהעםאתלשפוטמשהוישב'שנאמניןדיניןש

'ייעםשםויהי'שנאממניןתורהישראלעםומשפטיועשה'ייצדקתד

י"יעםשםויהי'דכתמניןתורהישראלעםומשפטיועשהי"יצדקתמ

י"יעםשםויהי'שנמניןתורהישראלעםומשפטיועשהי"יצדקת2פ

י"יעםשםויהי'דכתימניןתורה'ישעםומשפטיועשהי"יצדקתנ

'העםשםויהי'שנאמניןתורהישראלעםומשפטיועשה'הצדקתא
'העםשםויהי'שנאמניןתורה'ישרעםומשפטיועשה'הצדקתש

עבדימשהתורתזכרו'שנשמועלונקראת'וגויוםארבעיםד

עבדימשהתורתזכרו'דכתישמועלונקראתלילהוארבעיםיוםארבעיםמ

עבדימשהתורתזכרו'שנאשמועלונקראת'וגולילהוארבעיםיוםארבעים2פ

עבדימשהתורתזכרו'דכתישמועלונקראת'וגויום'מנ

עבדימשהתורתזכרו'שנאשמועלונקראת'וגוא
עבדימשהתורתזכרו'שנאשמועלונקראת'וגוש
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יוםבכלהאומניןעלמחזירמשהשהיהמוצאאתכןמניןהמשכןד

יוםבכלהאומניןעלמחזירמשהשהיהמוצאאתשכןמניןהמשכןמ

יוםבכלהאומניןעלמחזירמשהשהיהמוצאאתשכןמניןהמשכן2פ

יוםבכלהאומניןעלמחזירמשהשהיהמוצאאתשכןמניןהמשכןנ

יוםבכלהאומניןעלמחזרשהיהמוצאאתשכןמניןהמשכן'וגוא
יוםבכל'האומניעלמחזרשהיהמוצאאתשכןמניןהמשכן'וגוש

לו'שאמלפיבהיטעושלאהמלאכהאתיעשוכיצדללמדםשעהובכלד

לו'שאמלפיבהיטעושלאהמלאכהיעשוכיצדללמדםשעהובכלמ

לו'שאמלפיבהיטעושלאהמלאכהיעשוכיצדללמדםשעהובכל2פ

ל"שאלפיבהיטעושלאהמלאכהיעשוכיצדללמדםשעהובכלנ

ל"שאולפיבהיטעושלאהמלאכהאתיעשוכיצדללמדםשעהובכלא
ל"שאולפיבהיטעושלאהמלאכהאתיעשוכיצדללמדםשעהובכלש

דברכלעל'כתיולכך'וגובתבניתםועשהוראה'הקבהד

דברכלעל'כתולכךבהרמראהאתהאשרבתבניתםועשהוראה'ה'ב'הקמ

דברכלעלכתבולכך'וגובתבניתםועשהוראהה"הקב2פ

דברכלעל'כתילכך'וגובתבניתםועשהוראהה"הבנ

דברכלעלכתבלכךבתבניתםועשהוראהה"הקבא
דברכלעלכתבלכךבתבניתםועשהוראהה"הקבש

וכןגביהםמעלזזהיהשלאמשהאת'ייצוהכאשרודברד

וכןגביהםמעלזזהיהשלאמשהאתי"יצוהכאשרודברמ

וכןגביהםמעלזזהיהשלאמשהאתי"יצוהכאשרודבר(פשע)2פ

א"וכהגביהןמעלזזשלאמשהאתי"יצוהכאשרודברנ

א"וכהגביהןמעלזזהיהשלאמשהאת'הצוהכאשרודברא
א"וכהגביהןמעלזזהיהשלאמשהאת'הצוהכאשרודברש

אותםויברך'וגוהמלאכהכלאתמשהוירא'אוהואד

אותםויברך'וגומאותהעשווהנההמלאכהכלאתמשהוירא'אומהואמ

אותםויברך'וגואותהעשווהנההמלאכהכלאתמשהויראאומרהוא2פ

אותםויברך'וגואותהעשווהנההמלאכהכלאתמשהויראנ

אותםויברךהמלאכהכלאתמשהויראא
אותםויברךהמלאכהכלאתמשהויראש

להם'אמ'וגואלהינו'יינועםויהיאמרברכהמהמשהד

להם'אמ'וגומעלינואלהינוי"ינועםויהי'אמברכםמשהמהמשהמ

להם'אמ'וגועלינואלהינוי"ינועםויהי'אמברכםברכהמהמשה2פ

להם'אמ'וגונו"אליי"ינועםויהיברכםברכהמהמשהנ

להם'ואמעלינואלהינו'הנועםויהי'אמברכםברכהמהמשהא
להם'ואמעלינואלהינו'הנועםויהי'אמברכםברכהמהמשהש

המלואיםימי'זכליוסףברחייא'ר'אידיכם'במעשהשכינהתשהד

המילואיםימישבעתכליוסףברחייא'ר'אמידיכםבמעשההשכינהתשרהמ

המלואיםימישבעתכליוסףברחייאר"אמידיכםבמעשההשכינהתשרה2פ

המילואיםימי'זכליוסף'ברחייאר"אידיכםבמעשהשכינהתשרהנ

המילואיםימי'זכלחייאר"אידיכםבמעשההשכינהתשרהא
'המלואיימי'זכלחייאר"אידיכםבמעשההשכינהתשרהש

תאמרואםפעמים'ביוםבכלומפרקוהמשכןמעמידמשההיהד

תאמרואםפעמיםשנייוםבכלומפרקוהמשכןמעמידמשההיהמ

תאמרואם'פעמישנייוםבכלומפרקוהמשכןמעמידמשההיה2פ

ת"ואפ"ביוםבכלומפרקוהמשכןמעמידמשההיהנ

ת"ואפעמיםשנייוםבכלומפרקוומפרקוהמשכןאתמעמידמשההיהא
ת"וא'פעמישנייוםבכלומפרקוהמשכןאתמעמידמשההיהש

חכמים'אמאלאלאידלו'נותלוישלמשבטואחדשהיהד

'חכמ'אמאלאלאוידלונותןלוישלמשבטואחדהיהמ

חכמיםאמרואלאלאוידלונותןלוישלמשבטואחדשהיה2פ

'חכמיאמרואלאלאידלונותןלוישלמשבטו'אשהיהנ

אזלהואאלאלאו[נותן]לוימשבט['א]שהיהא
ל"אזאלאלאוידלונותןלוימשבט'אשהיהש

ויהי'שנמישראלאחדסייעוולאומפרקוקובעוהיהד

ויהי'שנמישראלאחדסייעוולאומפרקוקובעוהיהבעצמוהואמ

ויהי'שנאמישראלאחדסייעוולאומפרקוקובעוהיהבעצמוהוא2פ

ויהי'שנ'מיש'אסייעוולאומפרקוקובעוהיהבעצמוהואנ

ויהי'שנאמישראלאחדסייעוולאומפרקוהמשכןאתמעמידהיהבעצמוהואא
ויהי'שנא'מישר'אסייעוולאומפרקוהמשכןאתמעמידהיהבעצמוהואש
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ביום'אושאינושמועלנקראלכךכלותביוםד

ביום'אומשאינושמועלנקראלכךהמשכןאתלהקיםמשהכלתביוםמ

ביוםאומרשאינושמועלנקראלכךמשהכלותביום2פ

ביום'אושאינושמועלנקראלכךמשהכלתביוםנ

ביום'אומשאינושמועלנקראלכךמשהכלותביוםא
ביום'אומשאינושמועלנקראלכךמשהכלותביוםש

נאמרלכךשםשמווזכרהקמותיושכלויוםכלותביוםאלאהקיםד

'נאמלכךשםשמווזכרהקמותיושכלויוםכלתביוםאלאהקיםמ

נאמרלכךשםשמוזכרהקמותיושכלויוםכלותביוםאלאהקים2פ

'נאמלכךשםשמווזכרהקמותיושכלויוםכלותביוםאלאהקיםנ

ויהינאמרלכךשםשמווזכרהקמותיושכלויוםכלותביוםאלאהקיםא
ויהי'נאמלכךשםשמווזכההקמותיושכלויוםכלותביוםאלאהקיםש

אדםישכי'ד'ה'המשהכלותמשהכלותד

אדםישכי'ד'ה'המשהכלתביוםא"דמשהכלתמ

אדםישכידכתיבהיאהדאמשהכלותמשהכלות2פ

אדםישכיד"ההמשהכלתמשהכלותנ

אדםישכיד"ההמשהכלותביוםא
אדםישכיד"הה'וכוביוםמשהכלותביוםש

ובכשרוןובדעתבחכמהשעמלואדםישכי'וגושעמלוד

ובדעתבחכמהשעמלומ

ובכשרוןבדעתבחכמהשעמלואדםישכי'וגוובכשרוןובדעתבחכמהשעמלו2פ

'וגושעמלואדםישכי'וגוובדעתבחכמהשעמלונ

ובכשרוןובדעתבחכמהבתורהשעמלוא
ובכשרוןובדעתבחכמהשעמלוש

רוחאותוואמלא'שכת'כמובדעתבחכמההמשכןשעשהבצלאלזהד

רוחאתוואמלא'שכתוכמומ

רוחאותוואמלאדתימרכמהובדעתבחכמההמשכןשעשהבצלאלזה2פ

רוחאותוואמלאש"כמובדעתבחכמההמשכןשעשהבצלאלזהנ

רוחאותוואמלאא"כדובכשרוןובדעתבתבונהבחכמההמשכןשעשהבצלאלזהא
רוחאותוואמלאא"כדובכשרוןובדעתבתבונהבחכמההמשכןשעשהבצלאלזהש

זהחלקויתננובועמלשלאולאדם'וגוובתבונהבחכמהאלהיםד

זהחלקויתננובועמלשלאולאדםבדעתבתבונהבחכמהאלהיםמ

זהחלקויתננובועמלשלאולאדם'וגוובכלובדעתבתבונהבחכמהאלהים2פ

זהחלקויתננובועמלשלאולאדם'וגוובדעתבחכמהם"אלינ

זהחלקויתננובועמלשלאולאדם'וגואלהיםא
זהחלקויתננובועמלשלאולאדם'וגואלהיםש

משהכלות'ד'ה'השמועלונקראבמשכןעמלשלאמשהד

משהכלותביום'ד'ה'השמועלונקראבמשכןעמלשלאמשהמ

משהכלותדכתיבהיאהדאשמועלונקראבמשכןעמלשלאמשה2פ

משהכלתד"ההשמועלונקראבמשכןעמלשלאמשהנ

משהכלותד"ההשמועלונקראבמשכןעמלשלאמשהא
משהכלותד"ההשמועלונקראבמשכןעמלשלאמשהש

וירדשמיםעלהמי'ד'ה'ההמשכןאתלהקיםודודשלמהודכוותיהד

וירדשמיםעלהמי'ד'ה'ההמשכןאתלהקיםודודשלמהודכוותיהמ

וירדשמיםעלהמידכתיבהיאהדאהמשכןאתלהקיםודודשלמהודכותיה2פ

וירדשמיםעלהמיד"הההמשכןאתלהקיםודודשלמהודכוותיהנ

וירדשמיםעלהמיד"הההמשכןאתלהקיםודודשלמהודכוותהא
וירדשמיםעלהמיד"הההמשכןאתלהקיםודודשלמהודכוותהש

'וגו'ייבתרועהאלהיםעלהביה'דכת'הבהזהשמיםעלהמי'וגוד

בתרועהאלהיםעלהביה'דכתי'ה'ב'הקזה'וגוממ

'וגוי"יבתרועהאלהיםעלהביהדכתיבה"הקבזהעלה'וגו2פ

'וגובתרועהם"אליעלהביה'דכתה"הבזהשמיםעלהמי'וגונ

בתרועהאלהיםעלה'דכתיה"הקבזהא
בתרועהאלהיםעלה'דכתיה"הקבזהש

בידואשררוחאסףמיסיניהרעל'ייוירדוירדד

בידואשרבחפניורוחאסףמיסיניהרעלי"יוירדמ

בידואשרבחפניורוחאסףמיסיניהרעלי"יוירד'שנוירד2פ

בידואשרבחפניורוחאסףמיסיניהרעלי"יוירדוירדנ

בידואשרבחפניורוחאסףמיסיניהרעל'הוירד'שנאוירדא
בידואשרבחפניורוחאסףמיסיניהרעל'הוירד'שנאוירדש
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כלהקיםמיבעביומיםצוררבשמלהמיםצררמיחיכלנפשד

כלהקיםמיבעביומיםצוררבשמלהמיםצררמיחיכלנפשמ

כלהקיםמיבעביומיםצוררבשמלהמיםצררמיחיכלנפש2פ

כלהקיםמיבעביומיםצוררבשמלהמיםצררמיחיכלנפשנ

כלהקיםמיבעביומיםצוררבשמלהמיםצררמיחיכלנפשא
כלהקיםמיבעביומיםצוררבשמלהמיםצררמיחיכלנפשש

שדישמוצורשמומה'וגוומחיהממית'ייארץאפסיד

שדישמוצורשמומהויעלשאולמורידומחיהמורידי"יארץאפסימ

שדישמוצורשמומהויעלשאולמורידומחיהממיתי"יארץאפסי2פ

שדישמוצורשמומה'וגוומחיהממיתי"יארץאפסינ

שדישמוצורשמומהויעלשאולמורידומחיהממית'הארץאפסיא
שדישמוצורשמומהויעלשאולמורידומחיהממית'הארץאפסיש

'א'דישראלבכוריבניתדעכיבנושםומהשמוצבאות'יישמוד

א"דישראלבכוריבניתדעכיבנושםומהשמוצבאותי"ישמומ

דברישראלבכוריבניתדעכיבנושםומהשמוצבאותי"ישמו2פ

א"ד'ישבכוריבניתדעכיבנושםומהשמוצבאות[י"י]שמונ

א"דישראלבכוריבניבנושםומהשמוצבאות'השמוא
א"דישראלבכוריבניבנושםומהשמוצבאות'השמוש

וירדהשמימהבסערהאליהוויעלביה'דכתאליהוזהשמיםעלהמיד

וירדהשמיםבסערהאליהוויעלביה'דכתאליהוזהשמיםעלהמימ

וירדהשמימהבסערהאליהוויעלביהדכתיבאליהוזהשמיםעלהמיאחר2פ

וירדהשמימהבסערהאליהוויעלביה'דכתיאליהוזהשמיםעלהמינ

וירדהשמיםבסערהאליהוויעל'דכתיאליהוזהשמיםעלהמיא
וירדהשמיםבסערהאליהוויעל'דכתיאליהוזהשמיםעלהמיש

אשרהשמיםאלהי'ייבחפניורוחאסףמיתיראאלאותורדד

אשרישראלאלהיי"יבחפניורוחאסףמיתיראאלאותורדמ

אשרהשמיםאלהיי"יבחפניורוחאסףמיתיראאלאותורד2פ

אשרהשמיםאלהיי"יבחפניורוחאסףמיתיראאלאותורדנ

אשר'הבחפניורוחאסףמימפניותיראאלאותורדא
אשר'הבחפניורוחאסףמימפניותיראאלאותורדש

מי'וגוומטרטלהאלההשניםיהיהאםלפניועמדתיד

מידברילפיאםכיומטרטלהאלההשניםיהיהאםלפניועמדתימ

מי'וגוומטרטלהאלההשניםיהיהאםלפניועמדתי2פ

מי'וגוומטרטלהאלההשניםיהיהאםלפניועמדתינ

מיומטרטלהאלההשניםיהיהאםלפניועמדתיא
מיומטרטלהאלההשניםיהיהאםלפניועמדתיש

ארץאפסיכלהקיםמי'וגואדרתואתאליהוויקחבשמלהמיםצררד

ארץאפסיכלהקיםמיויגלםאדרתואתאליהוויקחבשמלהמיםצררמ

ארץאפסיכלהקיםמי'וגואדרתואליהוויקחבשמלהמיםצרר2פ

'וגואפסיכלהקיםמי'וגואדרתואליהוויקחבשמלהמיםצררנ

ארץאפסיכלהקיםמיאדרתואליהוויקחבשמלהמיםצררא
ארץאפסיכלהקיםמיאדרתואליהוויקחבשמלהמיםצררש

הואמיוירדשמיםעלהמי'א'דבנךחיריאאליהוויאמרד

הואמיוירדשמיםעלהמיא"דבנךחיאליהוויאמרמ

הואמיוירדשמיםעלהמיאחרדברבנךחיראיאליהוויאמר2פ

הואמיוירדשמיםעלהמיא"ד(1)חי(2)בנךראיאליהוויאמרנ

הואמיוירדשמיםעלהמיא"דבנךחיראיאליהוויאמרא
הואמיוירדשמיםעלהמיא"דבנךחיראהאליהוויאמרש

הגשמיםאתמורידהוהיאלשמיםעולהשתפלתוזהד

שהואוירדמעשרותיושמחלקזההגשמיםאתמורידהוהואלשמיםעולהשתפלתוזהמ

הגשמיםאתמורידוהואלשמיםעולהשתפלתו2פ

'הגשמיאתמורידהוהואלשמיםעולהשתפלתוזהנ

הגשמיםמורידוהואלשמיםעולהשתפלתוא
'הגשמימורידוהואלשמיםעולהשתפלתוש

מי'שנאהעשביםאתלגדלמנשבותטובותרוחותובזכותוד

מיהעשביםאתלגדלמנשבותטובותרוחותובזכותולעולםומטרטלמורידמ

מי'שנהעשביםאתלגדלמנשבותטובותרוחותובזכותו2פ

מי'שנ'העשבילגדלמנשבותטובותרוחותובזכותונ

מיהעשביםלגדלמנשבותטובותרוחותובזכותוא
מיהעשביםלגדלמנשבות'טובו'רוחוובזכותוש
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הביאו'אומהואוכןבחפניוהויבחפניומעשרותיושמחלקזהרוחאסףד

הביאו'אומהואוכןבחפניוהויבחפניומעשרותיושמחלקזהבחפניורוחאסףמ

הביאואומרהואוכןבחפניוהויבחפניומעשרותיושמחלקזהבחפניורוחאסף2פ

הביאוא"וכהבחפניוהויבחפניומעשרותיושמחלקזהרוחאסףנ

הביאוא"וכהבחפניוהויבחפניו'מעשרושמחלקזהבחפניורוחאסףא
הביאוא"וכהבחפניוהויבחפניו'מעשרושמחלקזהבחפניורוחאסףש

'אמבזאתנאובחנוניבביתוטרףויהיהאוצרביתאלהמעשראתד

'וגומהאוצרביתאלהמעשרכלאתמ

אמרבזאתנאובחנוני[בביתי]טרףויהיהאוצרביתאלהמעשראת2פ

'וגובזאתנאובחנוניבביתיטרףויהיהאוצרביתאלהמעשראתנ

'וגובזאתנאובחנוניבביתיטרףויהיהאוצרביתאלהמעשראתא
'וגובזאתנאובחנוניבביתיטרףויהיהאוצרביתאלהמעשראתש

עדברכהלכםוהריקותיהשמיםארובותאתלכםאפתחלאאםצבאות'ייד

עדמ

עדברכהלכםוהריקותיהשמיםארובותאתלכםאפתחלאאםצבאותי"י2פ

עדנ

עדברכהלכםוהריקותיא
עדברכהלכםוהריקותיש

'כתשכןהתבואהצורךשהרוחותומניןדיי'לומשפתותיכםשיבלועדדייבליד

'שכתוהתבואהצורךשהרוחותומניןדיילומרשפתותיכםשיבלועדדיבלימ

כתיבשכןהתבואהצורךשהרוחותומניןדילומרשפתותיכםשיבלועדדיבלי2פ

'כתישכןתבואותצורךשהרוחותומניןדי'לומשפתותיכםשיבלועדדיבלינ

'כתישכןהתבואהצורךשהרוחותומניןדימלומרשפתותיכםשיבלועדדיבליא
'כתישכןהתבואהצורך'שהרוחוומניןדימלומרשפתותיכםשיבלועדדיבליש

מי'וגולקחיכמטריערףד

מי'וגומלקחיכמטריערףמ

מי'וגודשאעליכשעיריםאמרתיכטלתזללקחיכמטריערף2פ

מי'וגולקחיכמטריערוףנ

מיעשבעליוכרביביםדשאעליכשעיריםאמרתיכטלתזללקחיכמטריערוףא
מיעשבעלי'וכרביבידשאעליכשעיריםאמרתיכטלתזללקחיכמטריערוףש

ואינהלשמיםעולהתפלתואיןבחפניומעשרותיומחלקשאינומיבשמלהמיםצררד

ואינהלשמיםעולהתפלתואיןבחפניומעשרותיומחלקשאינומיבשמלהמיםצררמ

ואינהלשמיםעולהתפלתואיןבחפניומעשרותיומחלקשאינומיבשמלהמיםצרר2פ

ואינהלשמיםעולהתפלתואיןמעשרותיומחלקשאינומיבשמלהמיםצררנ

ואינהלשמיםעולהתפלתואיןבחפניומעשרותיומחלקשאינומיבשמלהמיםצררא
ואינהלשמיםעולהתפלתואיןבחפניומעשרותיומחלקשאינומיבשמלהמיםצררש

כלהקיםמילארץיורדיםואינםבעביםהמיםצורראלאהגשמיםאתמורדתד

כלהקיםמילארץיורדיןואינןבעביםמיםצורראלאהגשמיםאתמורידהמ

כלהקיםמילארץיורדיםואינםבעביםהמיםצורראלאהגשמיםאתמורדת2פ

כלהקיםמילארץיורדיןואינןבעביםהמיםצורראלא'הגשמיאתמורדתנ

כלהקיםמילארץיורדיןואינםבעביםהמיםצורראלאהגשמיםמורדתא
כלהקיםמילארץ'יורדיואינם'בעבימיםצורראלא'הגשמימורדתש

שמומהועפראבקארצךמטראת'יייתןדתימאכמהארץאפסיד

שמומה'וגומארצךמטראתי"ייתן'דתיממ"כארץאפסימ

שמומהועפראבקארצךמטרי"ייתןדתימרכמהארץאפסי2פ

שמומהועפראבקארצךמטראתי"ייתןא"כמדארץאפסינ

שמומהועפראבקארצךמטראת'היתןא"כדארץאפסיא
שמומהועפרארצךמטראת'היתןארץאפסיש

ויתן'שנתחלהמעשרהפרישאברהםשמומהתדעכיבנושםומהד

ויתן'שנתחלהמעשרהפרישאברהםשמומהתדעכיבנושםומהמ

ויתן'שנאתחלהמעשרהפרישאברהםשמומהתדעכיבנושםומה2פ

ויתן'שנתחלהמעשרהפרישאברהםשמומהתדעכיבנושםומהנ

ויתן'שנאתחלהמעשרהפרישאברהםשמומהתדעכיבנושםומהא
ויתן'שנאתחלהמעשרהפרישאברהםשמומהתדעכיבנושםומהש

וארץשמים'הקבהלווהקנהמכלמעשרלוד

לפירותוארץורוחותלגשמיםוארץשמים'ה'ב'הקלווהקנהמכלמעשרלומ

לפירותוארץורוחותלגשמיםשמיםוארץשמיםה"הקבלווהקנהמכלמעשרלו2פ

וארץשמיםה"הבלווהקנהמכלמעשרלונ

לפירותוארץורוחות'לגשמישמיםוארץשמיםה"הקבלווהקנהמכלמעשרלוא
לפירותוארץ'ורוחו'לגשמישמיםוארץשמיםה"הקבלווהקנהמכלמעשרלוש
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שיקנהבירכוולמהד

שיקנהברכווארץשמיםקנהעליוןלאלאברםברוךשם'כתישכןמ

שיקנהבירכו'ואמוארץשמיםקונהעליוןלאלאברםברוך'שנ2פ

שיקנהברכונ

שהקנהברכו]וארץשמיםקונהעליוןלאלאברםברוך'שנאא
וארץשמיםקונהעליוןלאלאברםברוך'שנאש

מעשרשנתןיצחקזהבנושםומהלזרעותיווארץשמיםהאלהיםלוד

מעשרשנתןיצחקזהבנושםומהלזריעותיווארץשמיםהאלהיםלומ

מעשרשנתןיצחקזהבנושםומהלזרעותיווארץשמיםהאלהיםלו2פ

מעשרשנתןיצחקזהבנושםומהלזריעותיווארץשמיםם"האלילונ

מעשרותשנתןיצחקבנושםומהלזרועיותיו[לווארץים<..><.......><..>א
'מעשרושנתןיצחקבנושםומהלזרועותיוש

שעריםמאהההיאבשנהוימצאמהו'וגויצחקויזרע'שנונתברךד

שעריםמאהההיאבשנהוימצאההיאבארץיצחקויזרע'שנונתברךמ

שעריםמאהההיאבשנהוימצאמהו'וגויצחקויזרע'שנאונתברך2פ

ההיאבשנהוימצאמהו'וגוההיאבארץיצחקויזרע'שנונתברךנ

שעריםמאהההיאבשנהוימצאמהויצחקויזרע'שנאונתברךא
'שערי'קההיאבשנהוימצאמהובארץיצחקויזרע'שנאונתברךש

יעשרושאםישראלאת'הבההזהירוכןתדעכילעשרןשמדדןמלמדד

יעשרושאםישראלאת'ה'ב'הקהזהירוכןתדעכילעשרןשמדדןמלמדמ

יעשרושאםישראלאתה"הקבהזהירוכןתדעכילעשרןשמדדןמלמד2פ

יעשרושאם'לישה"הבהזהירוכןתדעכילעשרןשמדדןמלמדנ

אתיעשרושאםלישראלה"הקבהזהירוכןתדעכילעשרןשמדדןמלמדא
אתיעשרושאם'לישרה"הקבהזהירוכןתדעכילעשרןשמדדןמלמדש

מי'א'ד'שתתעשבשבילעשר'וגותעשרעשר'שנבעושריברכםתבואתםד

מיא"דשתתעשרבשבילעשרתעשרעשר'שנבעושריברכםתבואתםמ

מיאחרדברשתתעשרבשבילעשר'וגותעשרעשר'שנבעושריברכםתבואתם2פ

מיא"דשתתעשרבשבילעשר'וגותעשרעשר'שנבעושריברכםתבואתםנ

מיא"דשתעשרבשבילעשרתעשרעשר'שנאבעושריברכםתבואתםא
מיא"דשתעשרבשבילעשרתעשרעשר'שנאבעושריברכםתבואתםש

וירדם"האליאלעלהומשהביה'דכתמשהזהשמיםעלהד

האלהיםאלעלהומשהביה'דכתומשהזהשמיםעלהמ

וירדהאלהיםאלעלהומשהביהדכתיבמשהזהשמיםעלה2פ

וירדם"האליאלעלהומשהביה'דכתימשהזהשמיםעלהנ

משהוירדהאלהיםאלעלהומשהביה'דכתימשהזהוירדשמיםעלהא
משהוירדהאלהיםאלעלהומשהביה'דכתימשהזהשמיםעלהש

אתבצאתיבחפניורוחאסףמיהעםאלההרמןמשהוירדד

אתבצאתיבחפניורוחאסףמיהעםאלההרמןמשהוירדמ

אתכצאתיבחפניורוחאסףמיהעםאלההרמןמשהוירד2פ

אתכצאתיבחפניורוחאסףמיהעםאלההרמןמשהוירדנ

אתכצאתיבחפניורוחאסףמיהעםאלההרמןמשהוירד'שנאא
אתכצאתיבחפניורוחאסףמיהעםאלההרמןמשהוירד'שנאש

נצבו'דתימכמהבשמלהמיםצררמי'וגואפרושהעירד

ניצבומ"דתיה"כמבשמלהמיםצררמי'וגומכפיאתאפרשהעירמ

נצבודתימרכמהבשמלהמיםצררמי'וגואפרושהעיר2פ

נצבוא"כמדבשמלהמיםצררמי'וגוכפי[את]אפרוש[העיר]נ

נצבוא"כדבשמלהמיםצררמי'האלכפיאתאפרושהעירא
נצבוא"כדבשמלהמיםצררמי'האלכפיאתאפרושהעירש

כלהקיםמשהוכיארץאפסיכלהקיםמינוזליםנדכמוד

כלהקיםמשהוכיארץאפסיכלהקיםמינוזליםנדכמומ

כלהקיםמשהוכיארץאפסיכלהקיםמי'וגונוזליםנדכמו2פ

כלהקיםמשהוכיארץאפסיכלהקיםמינוזליםנדכמונ

כלהקיםמשהוכיארץאפסיכלהקיםמינוזליםנדכמוא
כלהקיםמשהוכיארץאפסיכלהקיםמינוזליםנדכמוש

לויבןיהושע'רעמוהוקםשהעולםמועדאהלשהקיםאלאארץאפסיד

לויבןיהושע'רעמוהוקםשהעולםמועדאהלשהקיםאלאארץאפסימ

לויבןיהושע'ורעמוהוקםשהעולםמועדאהלשהקיםאלאארץאפסי2פ

ל"ריבעמוהוקםשהעולםמועדאהלשהקיםאלאארץאפסינ

ל"וריבבשבילוהוקםשהעולםמועדאהלשהקיםאלאארץאפסיא
ל"וריבבשבילוהוקםשהעולםמועדאהלשהקיםאלאארץאפסיש



50

במדבר רבה פרשה יב

יב, יב- יא , יב

אלאכאן'כתיאיןהמשכןלהקיםיוחאיבןשמעון'רבשםד

אלאכאן'כתאיןהמשכןלהקיםיוחאיבןשמעון'רבשםמ

אלאכאןכתובאיןהמשכן(את)להקיםיוחאיבןשמעון'רבשם2פ

אלאכאן'כתיאיןהמשכןלהקיםי"בשרשבנ

אלאכאן'כתיאיןהמשכןלהקים'אמי"בשרשבא
אלאכאן'כתיאיןהמשכןלהקים'אמי"בשרשבש

שהמשכןכשםאהלשנקראעמוהקיםאחדמשכןהמשכןאתלהקיםד

שהמשכןכשםאהלשנקראהעולםזהעמוהקיםאחרמשכןהמשכןאתלהקיםמ

שהמשכןכשםאהלשנקראעמוהקיםאחרמשכןהמשכןאת'להקי2פ

שהמשכןכשםאהל'שנקרעמוהקיםאחרמשכןהמשכןאתלהקיםנ

שהמשכןכשםאהלשנקראעמוהקיםאחרמשכןהמשכןאתלהקיםא
שהמשכןכשםאהלשנקראעמוהקיםאחרמשכןהמשכןאתלהקיםש

היההמשכןהוקםשלאשעדלשבתכאהלוימתחם'דתימכמהמועדאהלנקראד

היההמשכןהוקםשלאשעדלשבתכאהלוימתחם'דתיממ"כמועדאהלנקראמ

היההמשכןהוקםשלאשעדלשבתכאהלוימתחםדתימרכמהמועדאהלנקרא2פ

היההמשכןהוקםשלאשעדלשבתכאהלוימתחםא"כמדמועד[אהל]'נקרנ

היההמשכןהוקםשלאעדלשבתכאהלוימתחםא"כדמועדאהלנקראא
היההמשכןהוקםשלאעדלשבתכאהלוימתחםא"כדמועדאהלנקראש

להקיםהמשכןאתלהקים'נאמלכךהעולםנתבסםהמשכןמשהוקםרותתהעולםד

להקיםא"דהמשכןאתלהקים'נאמלכךהעולםנתבססהמשכןמשהוקםרותתהעולםמ

להקיםהמשכןאתלהקיםנאמרלכךהעולםנתבססהמשכןמשהוקםרותתהעולם2פ

להקיםהמשכןאתלהקים'נאמלכך'העונתבססמשהוקםרותתהעולםנ

המשכןאתלהקיםנאמרלכךהעולםנתבססהמשכןמשהוקםרותתהעולםא
המשכןאתלהקים'נאמלכךהעולםנתבססהמשכןמשהוקםרותתהעולםש

'וגובחסדךנחית'ד'ה'ההמשכןאתד

בעזךניהלת)'וגומגאלתזועםבחסדךנחית'ד'ה'ההמשכןאתמ

'וגוגאלתזועםבחסדךנחיתדכתיבהיאהדאהמשכןאת2פ

גאלתזועםבחסדךנחיתד"הההמשכןאתנ

גאלתזועםבחסדךנחיתד"ההא
גאלתזועםבחסדךנחיתד"ההש

דבריםשלשהעלתנינןתמןד

דבריםשלשהעלתנינןתמן(יתןלעמועזי"ימ"דתימ"כתורהזומ

דבריםשלשהעלתנינןתמן2פ

'דברי'געל'תניתמןנ

'דברישלשהעלתנינןתמןא
'דברי'געלתנינןתמןש

בפסוקמשהזכרןושלשתןחסדיםגמילותועלהעבודהועלהתורהעלעומדהעולםד

בפסוקמשהזכרןושלשתןחסדיםגמילותועלהעבודהועלהתורהעלעומדהעולםמ

בפסוקמשהזכרןושלשתןחסדיםגמילותועלהעבודהועלהתורהעלעומדהעולם2פ

'בפסומשהזכרןושלשתןחסדיםגמילותועלהעבודהועלהתורהעלעומדהעולםנ

בפסוקמשהזכרןושלשתןחסדיםגמילותועלהעבודהועלהתורהעלעומדהעולםא
בפסוקושלשתןחסדים'גמילוועלהעבודהועלהתורהעלעומדהעולםש

כמהתורהזובעזךנהלתהחסדזהגאלתזועםבחסדךנחיתאחדד

כמהתורהזובעזךנהלתהחסדזוגאלתזועםבחסדךנחיתאחדמ

כמהתורהזובעזךנהלתהחסדזהגאלתזועםבחסדךנחיתאחד2פ

א"כמדתורהזובעזךנהלתהחסדזהגאלתזועםבססדךנחית'אנ

א"כדהתורהזובעוזךנהלתהחסדזהגאלתזועםבחסדךנחיתאחדא
א"כדהתורהזובעזךנהלתהחסדזהגאלתזועםבחסדךנחית'אש

והמקדשהמשכןעבודתזוקדשךנוהאליתןלעמועוז'יי'דתימד

א"דוהמקדשהמשכןעבודתזוקדשךנוהאליתןלעמועוזי"י'דתיממ

והמקדשהמשכן'עבודזוקדשךנוהאליתןלעמועוזי"ידתימר2פ

והמקדשהמשכןעבודתזהקדשךנוהאליתןלעמועוזי"ינ

והמקדשהמשכןעבודתזוקדשךנוהאליתןלעמועוז'הא
והמקדשהמשכן'עבודזוקדשיךנוהאליתןלעמועוז'הש

ממצריםישראלשיצאועדהעולםמשנבראשעמדואלובחסדךנחיתד

ממצריםישראלשיצאועדהעולםמשנבראשעמדודורותו"כאלובחסדךנחיתמ

ממצריםישראלשיצאועדהעולםמשנבראשעמדודורותועשריםששהאלובחסדךנחית2פ

'ממצרי'יששיצאועד'העומשנבראשעמדואלובחסדךנחיתנ

ממצריםישראלשיצאועדהעולםמשנבראשעמדודורותו"כאלובחסדךנחיתא
'ממצריישראלשיצאועדהעולםמשנבראשעמדו'דורוו"כאלובחסדךנחיתש



51

במדבר רבה פרשה יב

יב, יב

טוביםמעשיםהיושלאבחסדואותםמנהג'הקבהשהיההתורהשקבלוד

טוביםמעשיםיהיושלאבחסדואותםמנהג'ה'ב'הקשהיההתורהשקבלומ

טוביםמעשיםהיושלאבחסדואותםמנהגה"הקבשהיההתורהאתשקבלו2פ

'טובי'מעשיהיושלאבחסדועמונוהגה"הבשהיההתורהשקבלונ

טובים'מעשיבידםהיהשלאבחסדוה"הקבמנהגשהיההתורהאתשקבלוא
'טובי'מעשיבידםהיהשלאבחסדוה"הקבמנהגשהיההתורהאתשקבלוש

פעמים'ו'כדוד'אמוכנגדןבחסדו'הקבהוזנםבהםשיהיוד

פעמיםו"כדוד'אמוכנגדןבחסדו'ה'ב'הקוזנםבהםשיחיובידםמ

פעמיםוששהעשריםדודאמרוכנגדןבחסדוה"הקבוזנםבהםשיחיו[בידם]2פ

'פעמיו"כדוד'אמוכנגדןבחסדוה"הבוזנםבהםשיחיובידםנ

פעמיםו"כה"עדוד'אמוכנגדםבחסדוה"הקבוזנםבהםשיחיוא
'פעמיו"כה"עדוד'אמוכנגדםבחסדוה"הקבוזנםבהםשיחיוש

עםבחסדךנחית'אמלכך'ממצריישראליצאוחסדובאותוחסדולעולםכיד

עםבחסדךנחית'אמלכךממצריםישראליצאוחסדובאותוחסדולעולםכימ

עםבחסדךנחית'אמלכךממצריםישראליצאוחסדובאותוחסדולעולםכי2פ

עםבחסדךנחית'אמלכךממצרים'ישיצאוחסדובאותוח"כלנ

עםבחסדךנחית'נאמלכךממצריםישראליצאוחסדובאותוח"כלא
עםבחסדךנחית'נאמלכך'ממצרי'ישריצאוחסדובאותוח"כלש

המשכןהקמתעדשקבלוהתורהבזכותניהלםבעזךנהלתגאלםשבחסדגאלתזוד

המשכןהקמתעדשקבלוהתורהבזכותנהלתבעזךנהלתגאלםשבחסדגאלתזומ

המשכןהקמתעדשקבלוהתורהבזכותנהלםבעזךנהלתגאלםשבחסדגאלתזו2פ

המשכןעדשקבלוהתורהבזכותנהלתבעוזךנהלתגאלםשבחסדוגאלתזונ

המשכןהקמתעדשקבלוהתורהבזכותנהלםבעוזךנהלתגאלםשבחסדוגאלתזוא
המשכןהקמתעדשקבלוהתורה'בזכונהלםבעוזךנהלתגאלםשבחסדוגאלתזוש

שאינורגליםשתיעללטרסקלשעהבאותהדומההעולםהיהלמהד

שאינורגליםשלשתילטרסקלשעהבאותהדומהעולםהיהלמהמ

שאינורגליםשתישללטרסקלשעהבאותהדומההעולםהיהלמה2פ

שאינורגליםשתיעללטרסקלשעהבאותהדומההעולםהיהלמהנ

ואינועומדשאינורגליםשנישללטרסקלשעהבאותהדומההעולםלמהא
ואינועומדשאינורגלים'בשללטרסקלשעהבאותהדומההעולםלמהש

ועמדנתבסםשלישירגללושעשוכיוןרותתוהואלעמודיכולד

ועמדנתבססהואשלישירגללושעשוכיוןרותתוהואלעמודיכולמ

ועמדנתבססהואשלישירגללושעשוכיוןרותתוהואלעמדיכול2פ

ועמדנתבסס'גרגללושעשוכיוןרותתוהואלעמודיכולנ

ועמדנתבססשלששהואאחררגללושעשוכיוןרותתוהואלעמודיכולא
ועמדנתבססשלשהשהואאחררגללושעשוכיוןרותתוהואלעמודיכולש

שמתחלהועמדנתבסםמידקדשךנוהאל'דתימכמההמשכןשנעשהכיוןכךד

שמתחלהועמדנתבססמידקדשךנוהאל'מ"דתימ"כהמשכןשנעשהכיוןמ

שמתחלהועמדנתבססמידקדשךנוהאלדתימרכמהשנעשהכיוןכך2פ

שמתחלהועמדנתבססמידקדשךנוהאלא"כמדהמשכןשנעשהכיוןנ

שמתחלהועמדנתבססמידקדשךנוהאלא"כדהמשכןשנעשהכיוןכךא
שמתחלהועמדנתבססמידקדשךנוהאלא"כדהמשכןשנעשהכיוןכךש

רגללונעשהרותתוהיהותורהחסדרגליםשתיאלאלעולםהיולאד

רגללונעשהרותתוהיהותורהחסדרגליםשתיאלאלעולםהיולאמ

רגללונעשהרותתוהיהותורהחסדרגליםשתיאלאלעולםהיולא2פ

רגללונעשהרותתוהיהותורהחסדרגליםשתיאלאלעולםהיולאנ

רגללועשהרותתוהיהותורהחסדרגליםשניאלאלעולםהיהלאא
רגללועשהרותתוהיהותורהחסד'רגלי'באלאהעולםהיהלאש

העולםאתמהוהמשכןאתלהקים'כתיולכךעמדמידמשכןזה'גד

העולםאתמהוהמשכןאתלהקים'כתולכךעמדמידהמשכןזהשלישימ

שהעולםאתמהוהמשכןאתלהקיםכתיבלכךעמדמידהמשכןזהשלישי2פ

העולםאתמהוהמשכןאתלהקים'כתיולכךעמדמידמשכןזה'גנ

המשכןאתלהקיםכתיבלכךעמדמידמשכןשהואשלישיא
המשכןאתלהקים'כתילכךעמדמידמשכןהוא[ש](ו)'גש

המשכןאתלהקים'א'דהמשכןאתלהקיםהויעמוהוקםאהלשנקראד

המשכןאתלהקיםא"דהמשכןאתלהקיםהוי(מ)עמוהוקםאהלשנקראמ

המשכןאתלהקיםאחרדברהמשכןאתלהקיםהויעמוהוקםאהלשנקרא2פ

המשכןאתלהקיםא"דהמשכןאתלהקיםהויעמוהוקםשנקראנ

א
ש
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הרתלמלאכירמזהמשכןאתלהקיםלישראל'ה'ב'הק'שאמבשעהסימון'ר'אד

השרתלמלאכירמזהמשכןאתלהקיםלישראל'ה'ב'הק'שאמבשעהסימון'ר'אממ

השרתלמלאכירמזהמשכןאתלהקיםלישראלה"הקבשאמרבשעהסימוןר"אמ2פ

השרתלמלאכירמזהמשכןאת'להקי'לישה"שאהבבשעהס"ארנ

השרתלמלאכירמזהמשכןאתלהקיםה"הקב'שאמבשעהסימוןר"אא
'השרלמלאכירמזהמשכןאתלהקיםה"הב'שאמבשעהס"ארש

הנערמשכןוהואלמעלןהוקםלמטןשהוקםובעתמשכןהםאףשיעשוד

הנערמשכןוהואלמעלןהוקםלמטןהמשכןשהוקםובעתמשכןהםאףשיעשומ

הנערמשכןוהואלמעלןהוקםלמטןהמשכןשהוקםובעתמשכןהםאףשיעשו2פ

הנערמשכןוהואלמעלןהוקםלמטןהמשכןשהוקםובעתמשכןהםאףשיעשונ

הנערמשכןוהואלמעלןהוקםלמטןמשכןשהוקםובעתמשכןהםאףשיעשוא
הנערמשכןוהואלמעלןהוקםלמטןמשכןשהוקםובעתמשכןהםאףשיעשוש

ולכךגלותםבימיישראלעללכפרצדיקיםשלנפשותיהםמקריבשבומטטרוןששמוד

ולכךגלותןבימיישראלעללכפרשלצדיקיםנפשותיהםמקריבשבומטטרוןששמומ

ולכךגלותםבימיישראלעללכפרצדיקיםשלנפשותיהןשבומקריבמטטרוןששמו2פ

ולכךגלותםבימי'ישעללכפר'צדיקישלנפשותיהןמקריבשבומטטרוןששמונ

ולכךבגלותםישראלעללכפרצדיקיםשלנפשותיהןמקריבשהואמטטרוןששמוא
ולכךבגלותםישראלעללכפר'צדיקישלנפשותיהןמקריבשהואמטטרוןששמוש

לשבתךמכון'אומהואוכןעמוהוקםאחר'שמשכהמשכןאת'כתד

לשבתךמכון'אומהואוכןעמוהוקםאחרשמשכןהמשכןאת'כתמ

לשבתךמכוןאומרהואוכןעמוהוקםאחרשמשכןהמשכןאתכתיב2פ

לשבתךמכוןא"וכהעמוהוקםאחרשמשכןהמשכןאת'כתינ

לשבתךמכוןא"וכהעמואחרמשכןשהוקםהמשכןאת'כתיא
לשבתךמכוןא"וכהעמואחרמשכןשהוקםהמשכןאת'כתיש

כנגדשקולשהואהמשכןאתאחרדברידיךכונו'יימקדש'ייפעלתד

כנגדשקולשהואהמשכןאתא"דידיךכוננוי"ימקדשי"יפעלתמ

כנגדשקולשהואהמשכןאתאחרדברידיךכוננוי"ימקדשי"יפעלת2פ

כנגדשקולשהואהמשכןאתא"דידיךכוננוי"ימקדשי"יפעלתנ

כנגדשקולשהואהמשכןאתא"ד'הפעלתא
כנגדשקולשהואהמשכןאתא"ד'הפעלתש

אהלקרוישמשכןכשםאהלשקרויהעולםד

אהלקרוישהמשכןכשםאהלשקרויהעולםמ

אהלקרוישהמשכןהמשכןכשםשקרויהעולם2פ

אהלקרוישמשכןכשםאהלשקרויהעולםנ

כאהלוימתחם'שנאאהלקרוישהעולםכשם[אהל](משכן)שקרויהעולםכלא
כאהלוימתחם'שנאאהלקרוישהעולםכשםמשכןשקרויהעולםכלש

'וגואלהיםבראבראשית'כתיכיצדד

אתאלהיםבראבראשית'כתצדכימ

אתאלהיםבראבראשית'כתיצדזהכאי2פ

'וגום"אליבראבראשית'כתיצדזהכאינ

אתאלהיםבראבראשית'בפרש'כתיכיצדאהלקרויהמשכןכךא
אתאלהיםברא'בראשי'בפ'כתיכיצדאהלקרויהמשכןכךש

עזיםיריעותועשית'כתיובמשכןכיריעהשמיםנושא'וכתיד

עזיםיריעותועשית'כתובמשכןכיריעהשמיםנוטה'וכתהארץואתהשמיםמ

עזים(למשכן)יריעותועשיתכתיבובמשכןכיריעהשמיםנוטהוכתיבהארץואתהשמים2פ

עזיםיריעותועשית'כתיובמשכןכיריעהשמיםנוטה'וכתינ

עזיםיריעותועשיתובמשכןכיריעהשמיםנוטה'וכתיהשמיםא
עזים'יריעוועשיתובמשכןכיריעה'שמינוטה'וכתי'השמיש

'וגומבדילויהירקיעיהיבשני'כת'וגוהמשכןעללאהלד

ביןמבדילויהיהמיםבתוךרקיעיהיבשני'כתהמשכןעללאהלמ

ביןמבדילויהיהמיםבתוךרקיעיהיבשניכתיב'וגולאהל2פ

מבדילויהיהמיםבתוךרקיעיהיבשני'כתיהמשכןעללאהלנ

מבדילויהיהמיםבתוךרקיעיהי'כתיבשנילאהלא
מבדילויהי'המיבתוךרקיעיהיכתיבבשנילאהלש

מתחתהמיםיקוובשלישילכםהפרוכתוהבדילה'כתובמשכןד

מתחתהמיםיקוובשלישילכםהפרוכתוהבדילה'כתובמשכןלמיםמיםמ

המיםיקוובשלישילכםהפרכתוהבדילהכתיבובמשכןמים2פ

מתחתהמיםיקוו'בג'וגולכםהפרכתוהבדילה'כתיובמשכןנ

המיםיקוו'כתי'בגהפרוכתוהבדילהובמשכןא
המיםיקוו'כתי'בגהפרוכתוהבדילהובמשכןש
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ברביעי'וגולרחצהנחשתוכנונחשתכיורועשיתובמשכן'השמיד

ברביעילרחצהנחשתוכנונחשתכיורועשית'כתובמשכןהשמיםמ

'כתיברביעילרחצהנחשתוכנונחשתכיורועשיתכתיבובמשכן2פ

'בד'וגולרחצהנחשתוכנונחשתכיורועשית'כתיובמשכן'וגוהשמיםנ

'כתי'בדנחשתכיורועשיתובמשכןא
'כתי'בדנחשתכיורועשיתובמשכןש

'וגוטהורזהבמנרתועשיתובמשכןהשמיםברקיעמאורותיהיד

טהורזהבמנורתועשית'כתובמשכןהשמיםברקיעמאורותיהימ

זהבמנורתועשיתובמשכןמאורותיהי2פ

'וגוטהורזהבמנורתועשיתובמשכן'וגוהשמיםברקיעמאורותיהי(ועשי)נ

זהבמנורתועשית'כתיובמשכןמאורותיהיא
זהב'מנורועשית'כתיובמשכן'מאורויהיש

כנפיםפרשי'הכרוביוהיוובמשכן'וגוהארץעליעופףועוףבחמישיד

כנפיםפורשיהכרוביםוהיו'כתובמשכןהארץעליעופףועוףבחמשימ

כנפיםפורשיהכרוביםוהיוובמשכןהארץעליעופףועוףבחמישי2פ

כנפיםפורשיהכרוביםוהיוובמשכן'וגוהארץעליעופףועוף'בהנ

כנפיםפורשיהכרוביםוהיוובמשכןיעופףועוף'כתי'בהא
'כנפיפורשי'הכרוביוהיוובמשכןיעופףועוף'כתי'בהש

אחיךאהרןאתאליךהקרבואתהובמשכןאדםנבראבששיד

אחיךאהרןאתאליךהקרבואתה'כתוובמשכןאדםנבראבששימ

אחיךאהרןאתאליךהקרבואתהובמשכןהאדםנבראבששי2פ

'וגואחיךאהרןאתאליךהקרבואתהובמשכןאדםנברא'בו'וגונ

אחיךאהרןאתאליךהקרבואתהובמשכןאדםנברא'בוא
אחיךאהרןאתאליךהקרבואתהובמשכןאדםנברא'בוש

עבודתכלותכלובמשכן'וגוהשמיםויכלו'כתבשביעיד

משכןעבודתכלותכל'כתובמשכןוהארץהשמיםויכלו'כתבשביעימ

'וגוהמשכןעבודתכלותכלובמשכן'וגווהארץהשמיםויכלוכתיבבשביעי2פ

המשכןעבודתכלותכל'כתיובמשכן'וגוהשמיםויכלו'כתי'בזנ

עבודתכלותכלובמשכןוהארץהשמיםויכלו'כתי'בזא
'עבודכלותכלובמשכןוהארץ'השמיויכלו'כתי'בזש

בשביעיאותםויברךובמשכןאלהיםויברךכתיבעולםבבריאתד

בשביעיאותםויברך'כתובמשכןאלהיםויברך'כתעולםבבריאתמ

בשביעימשהאלאותםויברךובמשכןאלהים[אותם]ויברךכתיבעולםבבריאת2פ

בשביעיאותםויברך'כתי'העובבריאתנ

'בזמשהאותםויברךובמשכןאלהיםאותםויברך'כתיהעולםבבריאתא
'בזמשהויברךובמשכןאלהיםאותםויברך'כתיהעולםבבריאתש

אותוויקדשבשביעימשהכלותביוםויהיובמשכן'אלהיויכלד

אותוויקדש'כתבשביעימשהכלותביוםויהי'כתובמשכןאלהיםויכל'כתמ

אותוויקדשבשביעימשהכלותביוםויהיובמשכןאלהיםויכל2פ

אותוויקדש'בזמשהכלתביוםויהיובמשכןם"אליויכלנ

אותוויקדש'בזמשהכלותביוםויהיובמשכןאלהיםויכלא
אותוויקדש'בזמשהכלותביוםויהיובמשכןאלהיםויכלש

מה'ד'ה'ההמשכןהמשכןאתהויאותוויקדשובמשכןד

מה'ד'ה'ההמשכןהמשכןאתהויאותוויקדש'כתובמשכןמ

מהדכתיבהיאהדאהמשכןהמשכןאתהויאותוויקדשובמשכן2פ

מהד"הההמשכןהמשכןאתהויאותוויקדשובמשכןנ

מהד"הה[המשכןאת]המשכןאתהויאותוויקדשובמשכןא
מהד"הההמשכןאתהויאותוויקדשובמשכןש

שבמדברמודאהלזהיעקבאהליךטובומה'וגויעקבאהליךטובוד

שבמדבריעקבאהליךטבומ

שבמדברמועדאהלזהאהליךטובומהיעקבאהליךטובו2פ

שבמדברמועדאהלזהאהליךטובומה'ישמשכנותיךיעקבאהליךטובונ

שבמדברמועדאהלזהאהליךיעקבאהליךטובוא
שבמדברמועדאהלזהאהליךיעקבאהליךטובוש

ישראלומשכונותיךאלאומשכנותיךקוראתהיאל'ישר'משכנותיוגבעוןושבנובושבשילהד

ישראלומשכנותיךוגבעוןושבנובושבשילהושבגלגלמ

ומשכונותיךאלאומשכנותיךקוראתהיאל'ישרומשכנותיךוגבעוןושבנובושבשילהושבגלגל2פ

משכונותיךאלאמשכנותיךקוראתהיאל'ישמשכנותיךושבגבעוןושבנובושבשילהושבגלגלנ

משכונותיךאלאמשכנותיךקוראתהיאלישראלמשכנותיךושבגבעוןושבנובושבשילהושבגלגלא
משכונותיךאלאמשכנותיךקוראתהיאל'ישרמשכנותיךושבגבעוןושבנובובשילהושבגלגלש
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משכןויטש'שנמניןמשכןשחטאובעתישראלידיעלנתמשכנווהמקדששהמשכןד

משכןויטש'שנמניןמשכןשחטאובעתישראלידיעלנתמשכנווהמקדששהמשכןמ

משכןויטש'שנאמניןמשכןשחטאובעתישראלידיעלנתמשכנווהמקדששהמשכן2פ

משכןויטוש'שנמניןמשכןשחטאובעת'ישי"ענתמשכנווהמקדששהמשכןנ

משכןויטוש'שנאמניןמשכןשחטאובעתישראלי"ענתמשכנווהמשכןשמקדשא
משכןויטוש'שנאמניןמשכןשחטאובעתישראלי"ענתמשכנווהמשכןשמקדשש

אדםשנקראוישראלידיעלשנתמשכןבאדםשכןאהלשילהד

'שנאדםשנקראוישראלידיעלשנתמשכןבאדםשיכןאהלשילהמ

ואתן'שנאמאדם(משכן)שנקראוישראלידיעלשנתמשכןבאדםשכןאהלשילה2פ

'שנאדםשנקרא'ישי"עשנתמשכןבאדםשיכןאהלשילהנ

ואתן'שנאאדםשנקראוישראלי"עשנתמשכןבאדםשכןאהלשילהא
ואתן'שנאאדםשנקראוישראלי"עשנתמשכןבאדםשאהלשילהש

אשויצתאפוחרוןשפך'שנמניןהמקדשאתםאדםמרעיתיצאןד

אשויצתאפוחרוןשפך'שנהמקדשאתםאדםמרעיתיצאןמ

אשויצתאפוחרוןשפך'שנמניןוהמקדשאתםאדםמרעיתיצאןצאני2פ

אשויצתאפוחרוןשפך'שנמניןהמקדשאתםאדםמרעיתיצאןנ

אשויצתאפוחרוןשפך'שנאמניןוהמקדשצאניא
אשויצתאפוחרוןשפך'שנאמניןוהמקדשצאניש

כמהראשוןמקדשזהלךחבלנוחבולואומרבציוןד

ה"כמשניומקדשראשוןמקדשזהלךחבלנוחבול'ואומבציוןמ

כמהשניומקדשראשוןהמקדשביתזהלךחבלנוחבל'ואומבציון2פ

א"כמדשניראשוןמקדשזהלךחבלנוחבל'ואו'וגובציוןנ

א"כד'בה"וב'אה"בזהלךחבלנוחבול'ואומבציוןא
א"כד'הה"וב'אה"בזהלךחבלנוחבול'ואומבציוןש

'ה'הקבלו'אמשכךמשכןנקראלכךרעךשלמתתחבלחבולאםדתימרד

'ה'ב'הקלו'אמשכךמשכןנקראלמהרעךשלמתתחבולחבולאם'מ"דתימ

ה"הקבלואמרשכךמשכןנקראלכךרעך'שלמתחבלחבלאםדתימר2פ

ה"הבל"אשכךמשכןנקראלכךרעךשלמתתחבולחבולאםנ

ה"הקבל"אשכךמשכןנקראלכךרעךשלמתתחבולחבולאםא
ה"הקבל"אשכךמשכןנקראלכךרעךשלמתתחבולחבולאםש

ידיהםעלמתמשכןיהאיחטאושאםמשכןלישיעשולישראללהםאמורלמשהד

ידיהםעלמתמשכןיהאיחטאושאםמשכןלישיעשולישראללהםאמורלמשהמ

ידיהםעלמתמשכןיהייחטאושאםמשכןלישיעשולישראללהםאמורלמשה2פ

ידיהםעלמתמשכןיחטאושאםמשכןלישיעשו'לישלהםאמורלמשהנ

ידיהםעלמתמשכןיהיהיחטאושאםמשכןלישיעשולישראלאמורלמשהא
ידיהםעלמתמשכןיהיהיחטאושאםמשכןלישיעשו'לישראמורלמשהש

ניסן'ח'רזהיוםזהאימשהכלותביוםויהי'א'דד

ניסןחדשראשזהיוםזהאימשהכלותביוםויהיא"דמ

ניסןחדשראשזהיוםזהאימשהכלותביוםויהיאחרדבר2פ

ניסןח"רזהיוםזהאימשהכלתביוםויהיא"דנ

ניסןח"רזהיוםזהאימשהכלותביוםויהיא"דא
ניסןח"רזהיוםזהאימשהכלותביוםויהיא"דש

זעירא'ר'אמהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהי'שנאמד

זעירא'ר'אמהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהי'שנמ

זעיראר"אהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהי'שנ2פ

'זעירר"אהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהי'שננ

זעיראר"אהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניבשנההראשוןבחדשויהי'שנאא
זעיראר"אהמשכןהוקםלחדש'באהשניבשנה'הראשובחדשויהי'שנאש

ימי'זכלהיוםלעבודתפסולההיתההלילהשהקמתמכאןביוםמהוד

ימישבעתכלהיוםלעבודתפסולההיתההלילהשהקמתמיכןביוםמהומ

ימישבעתכלהיוםלעבודתפסולההיתההלילהשהקמתמכאןביוםמהו2פ

ימי'זכלהיוםלעבודתפסולההיתההלילהשהקמתמכאןביוםמהונ

ימי'זכלהיוםכללעבודתפסולההיתההלילהשהקמתמכאןביוםמהוא
ימי'זכלהיוםכללעבודתפסולההיתההלילהשהקמתמכאןביוםמהוש

אותוומפרקוומקריבמושחוובקרבקרבכלהמשכןאתמעמידמשההיההמלואיםד

אותוומפרקוומקריבומושחוובוקרבוקרבכלהמשכןאתמעמידמשההיההמילואיםמ

אותוומפרקוומקריבמשחוובקרבקרבכלהמשכןאת'מעמימשההיההמלואים2פ

אותוומפרקוומקריבמושחוובקרבקרבכלהמשכןאתמעמידמשההיההמלואיםנ

אותוומפרקוומקריבמשחוובקרבקרבכלהמשכןאתמעמידמשההיההמלואיםא
אותוומפרקוומקריבמשחוובקרבקרבכלהמשכןאתמעמידמשההיה'המלואיש
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בכלפעמיםשני'אמיוסף'ברחייא'רפרקוולאומשחוהעמידוהיוםד

בכלפעמיםשני'אמיוסי'ברחייא'רפרקוולאומשחוהעמידוהיוםמ

בכלפעמיםשני'אמיוסףברחייא'רפרקוולאומשחוהעמידוהיום2פ

בכלפ"ב'אמיוסף'ברחייא'רפרקוולאמשחוהעמידו[ם]היונ

בכלפעמים'ב'אומיוסי'ברחייא'רפרקוולאומשחוהעמידוהיוםא
בכלפ"ב['אומ]יוסי'ברחייא'רפרקוולאומשחוהעמידוהיוםש

'אומהגדולחנינא'רבערבואחתבבקראחתומפרקומעמידומשההיהיוםד

'אומהגדולחנינא'רבערבואחתבבקראחתומפרקומעמידומשההיהיוםמ

'אומהגדולחנניה'רבערבואחתבבקראחתומפרקומעמידומשההיהיום2פ

'אמהגדולחנינא'רבערב'ואבבקר'אומפרקומעמידומשההיהיוםנ

'אומהגדולחנניה'רבערב'ואבבקראחתומפרקומעמידומשההיהיוםא
'אומהגדולחניניה'רבערב'ואבבקראחדומפרקומעמידומשההיהיוםש

שללתמידאחתלהקיםויקםהוקם'שנאיוםבכל'פעמי'גד

שלשחריתלתמידאחתלהקיםהוקםהוקם'שניוםבכלפעמים'גמ

שללתמידאחתלהקים'שנויקם'שנהוקם'שניוםבכלפעמיםשלשה2פ

שללתמיד'אויקםלהקיםהוקם'שנביוםפ"גנ

שללתמידאחדלהקים'שנאויקם'שנאהוקם'שנאיוםבכלפעמים'גא
שללתמידאחדלהקים'שנאויקם'שנאהוקם'שנאיוםבכל'פעמי'גש

'ג'שבכלמדיםנמצאנוערבשללתמידואחתלמלואיםואחתשלחד

ושלשהשבעשריםלמדיםנמצינושלערבלתמידואחתלמלואיםואחתמ

ושלשהשבעשריםלמדיםנמצינוהערביםבין(שחר)שללתמידואחתלמלואיםואחתשלחר2פ

ג"שבכלמדיםנמצאינוערבשללתמיד'וא'למלואי'ואשחרנ

ג"שבכלמדיןמצינוהערביםביןשללתמיד'ואלמלואיםואחדשחריתא
ג"שבכלמדיןמצינוהערביםביןשללתמיד'וא'למלואי'ואשחרש

'אמלפירוקיומניןלימשחהכליםוכלומשכןובניואהרןהמלואיםימיהתחילובאדרד

'אמלפירוקיומניןלימשחהכליםוכלומשכןובניואהרןהמלואיםימיהתחילובאדרמ

ר"אמלפירוקיומניןלימשחהכליםוכלומשכןובניואהרןהמלואיםימיהתחילובאדר2פ

ר"אלפירוקיומניןלימשחהכליםוכלמשכןובניואהרן'המלואיימיהתחילובאדרנ

ר"אלפירוקיומניןלימשחהכליםוכלוהמשכןובניואהרןהמלואיםימיהתחילובאדרא
ר"אלפירוקיוומניןלימשחהכליםוכלוהמשכןובניואהרןהמילואים[ימי]התחילובאדרש

הקמותיושכלוביוםמשהכלותביוםזעירא'רד

עליוקרבנותיומקריבובקרובכלהקמותיושכלוביוםמשהכלותביוםזעירא'רמ

הקמותיושכלוביוםכלותביוםזעירא2פ

הקמותיושכלוביוםמשהכלתביום'זעירנ

הקמותיושכלוביוםכלותביוםזעיראא
הקמותיושכלוביוםכלותביוםזעיראש

ד

העמידובשמיניאף'אמנחמניברשמואל'רפרקוולאהעמידובשמיניומפרקומ

2פ

נ

א
ש

בראשד

בראשהקמותיושכלוביוםמשהכלותביוםזעירא'רדמרלפירוקיוומניןופרקומ

בראש2פ

ח"ברנ

א
ש

הלויםעלממנוהזהבשלישיאדומהפרהנשרפהבשניהמשכןהוקםניסןחדשד

הלויםעלממנוהזהבשלשי'אדומפרהנשרפהבשניהמשכןהוקםניסןחדשמ

הלויםעלממנוהזהבשלישיאדומהפרהנשרפהבשניהמשכןהוקםניסןחדש2פ

הלויםעלממנוהזו'בגאדומהפרהנשרפה'בבהמשכןהוקםניסןנ

הלויםעלממנוהזה'בגאדומהפרהנשרפה'בבהמשכןהוקםבניסןא
הלויםעלממנוהזה'בגאדומהפרהנשרפה'בבהמשכןהוקםבניסןש

הלויםצריכיןשהיושנייההזיהותחתחטאתמיעליהםהזה'דתיכמהד

(לעשות)הלויםצריכיםשהיושניינההזייהותחתחטאתמיעליהםהזהמ"דתימ"כמ

הלויםצריכיןשהיושנייההזייהותחתחטאתמיעליהםהזהדתימרכמה2פ

'הלוייצריכיןשהיושנייההזייהותחתחטאתמיעליהםהזהא"כמדנ

הלוים'צריכישהיושנייההזייהותחתחטאתמיעליהםהזהא"כדא
הלוים'צריכישהיושנייההזייהותחתחטאתמיעליהםהזהא"כדש
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והרגו'דתיכמההעגלבעובדישהרגובמהמתיםטמאיכולםשהיומפנילהזותד

הרגו'דתיממ"כהעגלבעובדישהרגובמהמתיםטמאתיכלןשהיומפנילהזותמ

והרגודתימרכמההעגלבעובדישהרגובמהמתיםטמאיכולםשהיומפנילהזות2פ

והרגוא"כמדהעגלבעובדישהרגובמהמתיםטמאיכולםשהיומפנילהזותנ

והרגוא"כדהעגלעובדישהרגובמהמתיםטמאיםכלםשהיומפנילהזאתא
והרגוא"כדהעגלעובדישהרגובמהמתים'טמאיכלםשהיומפנילהזאתש

משהכדברלויבניויעשו'וגואחיואתאישד

משהכדברלויבניויעשורעהואתואישאחיואתאישמ

משהכדברלויבניויעשו'וגואחיואתאיש2פ

משהכדברלויבניויעשו'וגואחיואתאישנ

משהכדברלויבניכןויעשו'וכתיאחיואתאישא
משהכדברלויבניכןויעשו'וכתיאחיואתאישש

כלבענןנתקדשמשהשביעייוםשלהזיהבמקוםלגלחםהמקוםצוה'וגוד

כלבענןנתקדשמשהשביעישליוםהזייהבמקוםלגלחםהמקוםצוה'וגוממ

צוה2פ

כלבענןנתקדשמשה'זיוםשלהזייהבמקוםלגלחםהמקוםצוה'וגונ

<..><....>נתקדש<...><.....><...><..>הזייה<.....><.....><.>המקו]צוהא
צוהש

בשמןנתקדשוובניואהרן'וגוסיניהרעל'ייכבודוישכן'שנשבעהד

בשמןנתקדשוובניואהרןסיניהרעלי"יכבודוישכן'שנשבעהמ

בשמןנתקדשוובניואהרן2פ

בשמןנתקדשוובניואהרן'וגוסיניהרעלי"יכבודוישכן'שנ'זנ

בשמןנתקדשוובניואהרן[<....>א
בשמןנתקדשוובניואהרןש

ויזהמזבחעלאשרהדםומןהמשחהמשמןמשהויקח'שנאובדםד

'וגומהמזבחעלאשרהדםומןהמשחהמשמןמשהויקח'שנובדםמ

עלויזהמזבחעלאשרהדםומןהמשחהמשמןמשהויקח'שנובדם2פ

עלויזהמזבחעלאשרהדםומןהמשחהמשמןמשהויקח'שננ

עלויזהמזבחעלאשרהדםומןהמשחהמשמןמשהויקח'שנאובדםא
עלויזהמזבחעלאשרהדםומןהמשחהמשמןמשהויקח'שנאובדםש

'וגואהרןד

מ

'וגואהרןאתויקדשאתובניובגדיועל[בניוועל]בגדיוועלאהרן2פ

'וגובניובגדיועלבניוועלבגדיועלאהרןנ

'וגובניוועלבגדיוועלאהרןא
'וגובניוועלבגדיוועלאהרןש

משמןראשועלשיצקגדולכהןשהיהלפימבניויותראהרןנטלמעלהד

משמןראשועלשיצקגדולכהןשהיהולפימבניויותראהרןנטלמעלהמ

משמןראשועלשיצקגדולכהןשהיהלפימבניויותראהרןנטלמעלה2פ

שמןראשועלשיצקג"כשהיהלפימבניויותראהרןנטלמעלהנ

משמןראשועלשיצקג"כשהיהלפימבניויותראהרןנטלמעלהא
משמןראשועלשיצקג"כשהיהלפימבניויותראהרןנטלמעלהש

ימישבעתכלכיצדאהרןמשיחתלבניועשהשלאמההמשחהד

ימישבעתכלכיצדבניו[ל](2)משיחת(1)אהרןעשהשלאמההמשחהמ

ימישבעתכלצדזהכאיאהרןמשיחתלבניועשהשלאמההמשחה2פ

ימי'זכלכיצדאהרןמשיחתלבניועשהשלאמההמשחהנ

ימי'זכלכיצדאהרןמשיחתלבניועשהשלאמההמשחהא
ימי'זכלכיצדאהרןמשיחתלבניועשהשלאמההמשחהש

עיניוביןוסכוומרחיצובגדיואתאהרןאתמפשיטמשההיההמלואיםד

כמיןעיניווביןוסוכוומרחיצואהרןאתמפשיטמשההיההמלואיםמ

כמיןעיניוביןוסכוומרחיצובגדיואתאהרןאתמפשיטמשההיההמלואים2פ

כמיןעיניוביןוסכוומרחיצובגדיואתאהרןאתמפשיטמשה(אה)היה'המלואינ

וסכוומרחיצובגדיואתאהרןאתמפשיטמשההיההמלואיםא
וסכוומרחיצובגדיואתאהרןאתמפשיטמשההיה'המלואיש

אליךויקחוישראלבניכלאלדבר'שנאחטאתבפרתנתקדשוישראלד

אליךויקחוישראלבניאלדבר'שנחטאתבפרתנתקדשוישראלכימ

אליךויקחוישראלבניאלדבר'שנאחטאתבפרתנתקדשוישראלכי2פ

אליךויקחו'ישבניאלדבר'שנחטאתבפרתנתקדשו'ישרכינ

אליךויקחוישראלבניאלדבר'שנאחטאתבפרנתקדשו'ישרא
אליךויקחו'ישרבניאלדבר'שנאחטאתבפרנתקדשוישראלש
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ובתנופהבקרבןובתגלחתבהזיהנתקדשוהלוים'וגואדומהפרהד

ובתנופהובקרבןובתגלחתבהזייהנתקדשוהלויםתמימהאדומהפרהמ

ובתנופהבקרבןובתגלחתבהזיהנתקדשוהלוים'וגותמימהאדומהפרה2פ

ובתנופהבקרבןובתגלחתבהזיהנתקדשוהלוים'וגואדומהפרהנ

'שנמניןבתנופה]ובתנופהובקרבןובתגלחתבהזייהנתקדשוהלוייםאדומהפרהא
ובתנופהובקרבןובתגלחתבהזייהנתקדשוהלוייםאדומהפרהש

'שנאממניןבהזיהד

בתגלחתחטאתמיעליהםהזה'שנמניןבהזייהמ

בתגלחתחטאתמיעליהםהזה'שנאמניןבהזיה2פ

'שנמניןבהזיהנ

בתגלחתחטאתמיעליהםהזה'שנאמניןבהזייה[תנופההלויםאתאהרןוהניףא
בתגלחתחטאתמיעליהםהזה'שנאמניןבהזייהש

פרולקחוד

פרולקחו'שנמניןבקרבןבשרםכלעלתערוהעבירו'שנמניןמ

חטאתפרולקחו'שנמניןבקרבןבשרםכלעלתערוהעבירו'שנמנין2פ

פרולקחונ

פרולקחו'שנאבקרבןבשרםכלעלתערוהעבירו'שנאמניןא
פרולקחו'שנאבקרבןבשרםכלעלתערוהעבירו'שנאמניןש

תנופההלויםאתאהרןוהניף'שנאממניןבתנופהבקרבןד

תנופההלויםאתאהרןוהניף'שנמניןבתנופה'וגובקרבןמ

תנופההלויםאתאהרןוהניף'שנאמניןבתנופה'וגובקרבן2פ

מניןבתגלחתתנופההלויםאתאהרןוהניף'שנמניןבתנופהבקרבןנ

תנופההלוייםאתאהרןהניף'שנאמניןבתנופהבקרבןא
תנופההלויםאתאהרןהניף'שנאמניןבתנופהבקרבןש

בעמידההמשחהומשמןובפירוקבעמידהנתקדשהמשכןד

בעמידההמשחהובשמןובפירוקבעמידהנתקדשהמשכןמ

בעמידההמשחהובשמןובפירוקבעמידהנתקדשהמשכן2פ

בעמידההמשחהובשמןובפירוקבעמידהנתקדשהמשכןבשרםכלעלתערוהעבירו'שננ

בעמידההמשחהובשמןובפירוקבעמידהנתקדשהמשכןא
בעמידההמשחהובשמןובפירוקדה[מי](בו)בענתקדשמשכןש

אתכבלעלראותיבאוולאמניןבפירוקהמשכןאתלהקים'שנמניןד

אתכבלעלראותיבואוולא'שנמניןבפירוקהמשכןאתלהקים'שנמניןמ

אתכבלעלראותיבאוולא'שנאמניןבפירוקהמשכןאתלהקים'שנאמנין2פ

אתכבלעלראותיבואוולאמניןבפירוקהמשכןאתלהקים'שנמניןנ

אתכבלעלראותיבואוולא'שנאמניןבפירוקהמשכןאתלהקים'שנאממניןא
אתכבלעלראותיבואוולא'שנאמניןבפירוקהמשכןאתלהקים'שנאמניןש

בואשרכלואתהמשכןאתוימשח'שנמניןהמשחהבשמןהקדשד

בואשרכלואתהמשכןאתוימשח'שנמניןהמשחהבשמןומתוהקדשמ

בואשרכלואתהמשכןאתוימשחמניןהמשחהובשמןומתוהקדש2פ

בואשרכלואתהמשכןאתוימשח'שנמניןהמשחהבשמןהקדשנ

בואשרכלואתהמשכןאתוימשח'שנאמניןהמשחהובשמן'וגוהקדשא
בואשרכלואתהמשכןאתוימשח'שנאמניןהמשחהובשמן'וגוהקדשש

ראשוןאנישומע'וגואותווימשחד

ראשוןראשוןאנישומעכליוכלואתאותוויקדשאותווימשחאותוויקדשמ

ראשוןראשוןאנישומעכליוכלואתאותוויקדשאותווימשח2פ

ראשוןאנישומעכליוכלואתאותוויקדשאותווימשחנ

א
ש

מהםאחדקידששלאמגידאותםויקדשוימשחם'ל'תקדושהיהשנמשחד

מהןאחדקדששלאמגידאותםויקדשוימשחםל"תקדושהיהשנמשחמ

מהםאחדקדששלאמגידאותםויקדשוימשחם'לומתלמודקדושהיהשנמשח2פ

מהם'אקידששלאמגידאותםויקדשוימשחםל"תקדושהיהשנמשחנ

מהםאחדקדששלאמגידא
מהם'אקדששלאמגידש

מאיאותוויקדשאתווימשח'דכתימכיוןאיבו'ארכולםשנמשחועדד

מאיאותוויקדשאותווימשח'דכתמכיוןאיבו'ר'אמכלןשנמשחועדמ

מאיאותוויקדשאותווימשחדכתיבמכיוןאיבור"אמכולםשנמשחועד2פ

מאיאותוויקדשאותווימשח'דכתימכיוןאיבור"אכולםשנמשחועדנ

מאיויקדשאותווימשח'דכתימכיוןאיבור"אכלםשנמשחועדא
מאיויקדשאותווימשח'דכתימכיוןאיבור"אכלםשנמשחועדש
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דמןתחליפא'ר'אאיבו'ר'אאותםויקדשוימשחם'נאמדברזהד

דמןתחליפא'ר'אמאיבו'ר'אמאותםויקדשוימשחםנאמרדברזהמ

דמןתחליפאר"אאיבור"אאותםויקדשוימשחםנאמרדברזה2פ

דמן'תחליפר"אאיבור"אאותםויקדשוימשחם'נאמדברזהנ

דמןתחליפאר"אאיבור"אאותםויקדשוימשחם'נאמדברזהא
דמןתחליפאר"אאיבור"אאותםויקדשוימשחם'נאמדברזהש

ואחדאחדכלמושחמשהיהאמרחדלקישבןשמעון'ורקיסראד

ואחדאחדכלמושחשהיהמי'אמחדלקישבןשמעון'ורקסרימ

ואחדאחדכלמושחמשהיה'אמחדלקישבןשמעון'ורקסריא2פ

'וא'אכלמושחמשהיה'אמחדל"ורשבקסריאנ

'ואאחדכלמושחמשהיה'אמחדל"ורשבקסריאא
'וא'אכלמושחמשהיה'אמחדל"ורשבקסרייאש

ומשיחההזהבעולםמשיחהוימשחם'אמוחד'כאחכולםמושחוהיהחזרד

ומשיחההזהבעולםמשיחהוימשחםוימשח'אמוחדכאחתכלןמושחוהיהחזרמ

ומשיחההזהבעולםמשיחהוימשחםוימשח'אמוחדכאחדכולהםמושחוהיהחזר2פ

ומשיחהז"בעהמשיחהוימשחם'אמוחד'כאכולםמושחוהיהחזרנ

ומשיחהז"בעהמשיחהוימשחםוימשח'אמוחדכאחדכלםמושחוהיהחזרא
ומשיחהז"בעהמשיחהוימשחםוימשח'אמוחדכאחדכולםמושחוהיהחזרש

ויחבר'ודכותילבאלעתידהכליםכלהוקדשואלושלשמשיחתןמגידהבאלעולםד

ויחברודכוותיהלבאלעתידהכליםכלהוקדשושלאלושמשיחתןמגידהבאלעולםמ

ויחברודכותיהלבאלעתידהכליםכלהוקדשואלושלשממשיחתןמגידהבאלעולם2פ

ויחברודכוותהלבאלעתידהכליםכלהוקדשואלושלשמשיחתןמגידב"לעהנ

ויחברודכותהל"להכליםכלהוקדשואלושלשבמשיחתןמגידב"בעהא
ויחברודכותהל"ל'הכליכלהוקדשואלושלשבמשיחתןמגידב"בעהש

'ראחדהמשכןויהי'ל'תמהבקרסיםאחתאלאחתהיריעותאתד

'ראחדהמשכןויהיל"תמהבקרסיםאחתאלאחתהיריעותאתמ

'ראחדהמשכןויהי'לומתלמודמהבקרסיםאחתאלאחתהיריעותאת2פ

'ראחדהמשכןויהיל"מתבקרסיםאחתאלאחתהיריעותאתנ

'ראחדהמשכןוהיהל"מתבקרסיםאחתאלאחתהיריעותאתא
'ראחדהמשכןויהיל"מת'בקרסיאחתאלאחת'היריעואתש

משהיה'אמחדלקישבןשמעון'ורקסרידמןתחליפא'ר'אאיבוד

משהיה'אמחדלקישבןשמעון'ורקסרידמןתחליפא'ר'אמאיבומ

משהיה'אמחדלקישבןשמעון'ורקסרידמןתחליפאאיבו2פ

משהיה'אמחדל"ורשבקסרידמן'תחליפר"אאיבונ

משהיה'אמחדל"ורשבקסרייאדמןתחליפאאיבוא
משהיה'אמחדל"ורשבקסרייאדמןתחליפא'וראיבוש

המשכןויהימהו'אמוחדכאחדכולםמחברהיהואחתאחתכלמחברד

המשכןויהימהו'אמוחדכאחדכלןמחברהיהואחתאחתכלמחברמ

המשכןויהימהו'אמוחדכאחדכולםמחברהיהואחתאחתכלמחבר2פ

המשכןויהימהו'אמוחד'כאכולםמחברהיה'וא'אכלמחברנ

המשכןויהימהו'אמוחדכאחדכלםמחברהיהואחדאחדכלמחברא
המשכןויהימהו'אמוחד'כאכלםמחברהיה'וא'אכלמחברש

מדות'אומיאשיה'ר'ומבפנימבחוץמשחםוימשחםלמשיחהואחדלמדידהאחדאחדד

מדות'אומיאשיה'רמבחוץמשחםוימשחםלמשיחהואחדלמדידהאחדמ

מדותאומריאשיה'רומבפניםמבחוץמשחםוימשחםלמדידהואחדלמשיחהאחדאחד2פ

מדות'אויאשיה'רומבפניםבחוץמשחםוימשחםלמשיחה'ואלמדידהאחדאחדנ

מדות'אומיאשיהו'רומבפניםמבחוץמשיחהוימשחםלמדידהואחדלמשיחהאחדאחדא
מדות'אומיאשיהו'רומבפניםמבחוץמשיחהוימשחםלמדידה'ואלמשיחהאחדאחדש

מבחוץנמשחוולאמבפניםנמשחוהיבשומדותומבחוץמבפניםנמשחוהלחד

מבחוץנמשחוולאמבפניםנמשחוהיבשמדותמבחוץנמשחוולאמבפניםנמשחוהלחמ

היבשמדותמבחוץנמשחוולאמבפניםנמשחוהלח2פ

מבחוץנמשחוולא'מבפנינמשחוהיבשמדותמבחוץנמשחוולאמבפניםנמשחוהלחנ

היבשמדותמבחוץנמשחוולא'מבפנינמשחוהלחא
היבשמדותמבחוץנמשחוולא'מבפנינמשחוהלחש

לאהיבשומדותמבחוץנמשחוולאמבפניםנמשחוהלחמדות'אומיונתן'רד

לאהיבשומדותמבחוץנמשחוולאמבפניםנמשחוהלחמדות'אומיונתן'רמ

לא2פ

לאהיבשומדותמבחוץנמשחוולאמבפניםנמשחוהלחמדות'אויונתן'רנ

א
ש
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לחםתביאוממשבתיכם'שנאמקדשותשאינןלךתדעמבפניםולאמבחוץלאנמשחוד

לחםתביאוממושבותיכם'שנאממקדשותשאינןלךתדעמבחוץולאמבפניםלאנמשחומ

לחםתביאוממושבותיכם'שנאמקודשותשאינןלךתדעמבפניםולאמבחוץלאנמשחו2פ

לחםתביאוממשבותיכם'שנ'מקדשושאינןלךתדע'מבפניולאמבחוץלאנמשחונ

לחםתביאוממושבותיכם'שנאמקודשותשאינןלךתדעמבחוץולאמבפניםלאא
לחםתביאוממושבותיכם'שנא'מקודשושאינןלךתדעמבחוץולא'מבפנילאש

ישראלנשיאיויקריבושנאפולאחר'לייהןאימתיהא'וגותנופהד

'וגומישראלנשיאיויקריבושנאפואחרי"ליהןאימתיהא'וגומתנופהמ

'וגוראשיישראלנשיאיויקריבושנאפולאחרי"ליהןאימתיהא'וגותנופה2פ

'וגו'ישנשיאיויקריבושנאפולאחרי"ליהםאימתי'וגותנופהנ

ישראלנשיאיויקריבושנאפולאחר'לה[הן]אימתיהאתנופהא
ישראלנשיאיויקריבושנאפולאחר'לההןאימתיהאתנופהש

אבניאלאהביאוולאנתעצלוהמשכןובמלאכתתחלהולהקריבלבאהנשיאםנזדרזולמהד

אבניאלאהביאושלאנתעצלוהמשכןובמלאכתתחלהולהקריבלבאהנשיאיםנזדרזולמהמ

אבניאלאהביאושלאנתעצלוהמשכןובמלאכתתחלהולהקריבלבאהנשיאיםנזדרזולמה2פ

אבניאלאהביאוולאנתעצלוהמשכןובמלאכתתחלהולהקריבלבא'הנשיאינזדרזולמהנ

אבניאלאהביאושלאנתעצלוהמשכןובמלאכתתחלהולהקריבלבואהנשיאיםנזדרזולמהא
אבניאלאהביאושלאנתעצלוהמשכןובמלאכתתחלהולהקריבלבוא'הנשיאינזדרזולמהש

יביאולבנדיבכלמשה'שאמשבשעהלפיבאחרונהמלואיםואבנישהםד

יביאולבנדיבכלמשה'שאמשבשעהלפיבאחרונהמלואיםואבנישהםמ

ירימולבנדיבכלמשהשאמרשבשעהלפיבאחרונהמלואיםואבנישהם2פ

יביאולבנדיבכלמשה'שאמשבשעהלפיבאחרונהמילואיםואבנישוהםנ

יביאולבנדיבכלמשהלהם'שאמשבשעהלפיבאחרונההמלואיםואבניהשוהםא
ירימולבנדיבכלמשהלהם'שאמשבשעהלפיבאחרונה'המלואיואבניהשוהםש

עלבעיניהםרעהיהלנשיאים'אמולאהמשכןלמלאכת'ייתרומהד

עלבעיניהםרעהיהלנשיאים'אמולאהמשכןלמלאכתי"יתרומתמ

עלבעיניהםרעהיהלנשיאים'אמולאהמשכןלמלאכתי"יתרומת2פ

עלבעיניהםרעהיה'לנשיאי'אמולאהמשכןלמלאכתי"יתרומתנ

עלהנשיאיםבעינירעהיהלנשיאים'אמולאהמשכןלמלאכת'התרומתאתא
עד'הנשיאיבעינירעהיהלנשיאים'אמולאהמשכןלמלאכת'התרומתאתש

אנחנונמלאשיחסרומהשיביאומההעםיביאואמרולהביאשלאד

אנחנונמלאשיחסרומהשיביאומההעםיביאואמרולהביאלהם'אמשלאמ

אנחנונמלאשיחסרומהשיביאומההעםיביאואמרולהביאלהם'אמשלא2פ

אנחנונמלאשיחסרומהשיביאומההעםיביאואמרולהביאלהם'אמשלאנ

אנחנונמלאשיחסרומהשיביאומההעםיביאואמרולהביאלהם'אמשלאא
אנחנונמלאשיחסרומהשיביאומההעםיביאואמרולהביא'אמשלאש

'כתמהראהובזריותנדברכלבשמחהוהביאוהמשכן'במלאכישראלכלשמחוד

'כתמהראהובזריזותהנדבהכלבשמחהוהביאוהמשכןבמלאכתישראלכלשמחומ

כתובמהראהובזריזותהנדבהכל'בשמחוהביאוהמשכןבמלאכתישראלשמחו2פ

'כתימהובזריזותהנדבהכלבשמחהוהביאוהמשכןבמלאכת'ישכלשמחונ

'כתימהראהובזריזותהנדבהכלבשמחהוהביאוהמשכןבמלאכתישראלשמחוא
'כתימהראהובזריזותהנדבהכלבשמחהוהביאוהמשכן'במלאכ'ישרשמחוש

בערבוביאונשיםאנשיםובאיםזהעלזהדוחקיםשהיוהנשיםעלהאנשיםויבאוד

בערבוביאונשיםאנשיםובאיםזהעלזהדוחקיםשהיוהנשיםעלהאנשיםויבאומ

בערבוביאונשיםאנשיםובאיםזהעלזהדוחקיםשהיוהנשיםעלהאנשיםויבאו2פ

בערבוביא'ונשי'אנשיובאיןזהאתזהדוחקיןשהיוהנשיםעלהאנשיםויבאנ

בערבוביאהכלובאיןזהאתזהדוחקיןשהיוהנשיםעלהאנשיםויבואוא
בערבוביאהכלובאיןזהאתזה'דוחקישהיוהנשיםעל'האנשיויבאוש

בבקרבבקרנדבהעודאליוהביאווהם'שנהנדבהכלהביאובקריםולפניד

בבקרבבקרנדבהעודאליוהביאווהם'שנהנדבהכלהביאובקריםולשנימ

בבקרבבקרנדבהעודאליוהביאווהם'שנאהנדבהכלהביאובקריםולשני2פ

בבקרבבקרנדבהעודאליוהביאווהם'שנהנדבהכלהביאובקריםולשנינ

בבקרבבקרנדבהעודאליוהביאווהם'שנאהנדבהכלהביאובקריםולשניא
בבקרבבקרנדבהעודאליוהביאווהם'שנאהנדבהכלהביאובקריםולשניש

הנשיאיםבקשוהימיםשנילאחר'וגודייםהיתהוהמלאכ'וכתד

הנשיאיםבקשוהימיםשנילאחר'וגומדיםהיתהוהמלאכה'וכת'כתמ

הנשיאיםבקשוהימיםשנילאחר'וגודיםהיתהוהמלאכהוכתיב2פ

'הנשיאיבקשוימים'בלאחר'וגודיםהיתהוהמלאכה'וכתי'וגונ

הנשיאיםבקשובקרים'בלאחרהמלאכהלכלדיםהיתהוהמלאכה'וכתיא
הנשיאיםבקשובקרים'בלאחרהמלאכהלכלדיםהיתהוהמלאכה'וכתיש



60

במדבר רבה פרשה יב

טז , יב

והיו'וגובמחנהקולויעבירומשהצוהשכבריכלוולאנדבתםלהביאד

והיו'וגומבמחנהקולויעבירומשהויצו'נאמשכבריכלוולאנדבתםלהביאמ

והיו'וגובמחנהקולויעבירומשהויצושכבריכלוולאנדבתםלהביא2פ

והיו'וגובמחנהקולויעבירומשהויצושכבריכלוולאנדבתםלהביאנ

והיובמחנהקולויעבירומשהויצו'כתישכבריכלוולאנדבתםלהביאא
והיובמחנהקולויעבירומשהויצו'כתישכבריכלוולאנדבתםלהביאש

המשכןבנדבתזכינוולאהואילאמרוהמשכןבנדבתזכושלאעלמציריםהנשיאיםד

המשכןבנדבתזכינוולאהואילאמרוהמשכןבנדבתזכושלאעלמציריםהנשיאיםמ

המשכןבנדבתזכינוולאהואילאמרוהמשכןבנדבתזכושלאעלמציריםהנשיאים2פ

המשכןבנדבתזכינוולאהואילאמרוהמשכןבנדבתהתנדבושלאעלצרים'הנשיאינ

המשכןבנדבתזכינוולאהואילאמרוהמשכןלנדבתזכושלאעלמיצריםהנשיאיםא
המשכןבנדבתזכינוולאהואילאמרוהמשכןלנדבתזכושלאעלמיצרים'הנשיאיש

'וגוהשוהםאבניאתהביאווהנשיאים'ד'ה'הגדולכהןבבגדיניתןד

'וגומהשהםאבניאתהביאווהנשיאם'ד'ה'הגדולכהןבבגדיניתןמ

'וגוהשהםאבניאתהביאווהנשיאיםדכתיבהיאהדאגדולכהןבבגדינתן2פ

'וגוהשוהםאבניאתהביאווהנשיאיםד"ההג"כבבגדיניתןנ

השוהםאבניאתהביאווהנשיאיםד"ההג"כבבגדינתןא
השוהםאבניאתהביאווהנשיאיםד"ההג"כבבגדינתןש

משמםאחתאותחיסרשנתעצלווהנשיאיםוהותרשהביאויכתבשנזדרזובני'הקבהאמרד

משמםאחתאותחיסרשנתעצלווהנשיאיםוהותרשהביאויכתבשנזדרזובני'ה'ב'הק'אממ

משמםאחתאותחיסרשנתעצלווהנשיאיםוהותרשהביאויכתבשניזדרזובניה"הקב'אמ2פ

משמם'אאותחיסרשנתעצלו'הנשיאיוהותרשהביאויכתבשנזדרזובניה"אהבנ

משמםאחתאותוחסרשנתעצלווהנשיאיםוהותרשהביאוכתבשנזדרזובניה"הקבאמרא
משמםאחתאותחסרשנתעצלווהנשיאיםוהותרשהביאו'כתישנזדרזובניה"הקב'אמש

בזריזותקרבןוהביאוהקדימוהמשכןשנגמרכיוןיודחסרוהנשיאם'כתישכןד

בזריזותקרבןוהביאוהקדימוהמשכןשנגמרכיוןיודחסרוהנשיאם'כתישכןמ

בזריזותקרבןוהביאוהקדימוהמשכןשנגמרכיוןד"יוחסרוהנשיאםכתיבשכן2פ

בזריזותקרבןוהביאוהקדימוהמשכןשנגמרכיוןד"יוחסרוהנשיאם'כתישכןנ

בזריזותקרבןוהביאוהקדימוהמשכןשנגמרכיוןיודחסרוהנשיאם'כתישכןא
בזריזותקרבןוהביאוהקדימוהמשכןשנגמרכיוןיודחסרהביאווהנשיאם'כתישכןש

בשמחהקרבנותשנקריבהשעההריאמרו'וגוישראלנשיאיויקריבו'ד'ה'הד

בשמחהקרבנותשנקריבהשעההריאמרו'וגומישראלנשיאיויקריבו'ד'ה'המ

בשמחהקרבנותשנקריבהשעההריאמרוישראלנשיאיויקריבודכתיבהיאהדא2פ

בשמחהקרבנותשנקריבהשעההריאמרו'וגו'ישנשיאיויקריבוד"ההנ

בשמחהקרבנותשנקריבהשעההריאמרוישראלנשיאיויקריבוד"ההא
בשמחהקרבנותשנקריבהשעההריאמרוישראלנשיאיויקריבוד"ההש

מהאמרוכלוםחסרהיהולאהמשכןשנעשהכיוןידינובמעשהשכינהששרתהד

מה'אמכלוםחסרהיהולאהמשכןשנעשהכיוןידינובמעשהשכינהששרתהמ

מהאמרוכלוםחסרהיהולאהמשכןשנעשהכיוןידינובמעשהשכינהששרתה2פ

מהאמרוכלוםחסרהיהולאהמשכןשנעשהכיוןידינו'במעששכינהששרתהנ

מהאמרוכלוםחסרהיהולאהמשכןשנעשהכיוןידינובמעשהשכינהששרתהא
מהאמרוכלוםחסרהיהולאהמשכןשנעשהכיוןידינובמעשהשכינהששרתהש

נתןומיהמשכןאתעליהםנושאיםשיהיועגלותוהביאוהלכולהביאלנוישד

נתןומיהמשכןאתעליהםנושאיםשיהיועגלותוהביאוהלכולהביאלנוישמ

נתןומיהמשכןאתעליהםנושאיםשיהועגלותוהביאוהלכולהביאלנויש2פ

נתןומיהמשכןאתעליהםנושאיןשיהיועגלותוהביאוהלכולהביאלנוישנ

נתןומיהמשכןאתבהםנושאיןשיהועגלותוהביאוהלכולהביאלנוישא
נתןומיהמשכןאתבהםנושאיןשיהועגלותוהביאוהלכולהביאלנוישש

יששכרשלשבטוהזאתהעצהלהםד

מהולעתיםבינהיודעיישכרומבני'ד'ה'הישכרשלשבטוהזאתעצהלהםמ

יששכרשלשבטוהזאתהעצהלהם2פ

יששכרשלשבטוהזאתהעצהלהםנ

יששכרשלשבטוהזוהעצהלהםא
יששכרשלשבטוהזוהעצהלהםש

ד

מאתיםראשיהםלעבורין'אמקיסריבריוסי'רלקירסין'אמתנחומא'רלעתיםמ

2פ

נ

א
ש
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ד

שהיומלמדפיהםעלאחיהםוכלמעמידישכרשהיהסנדראותראשימאתיםאלומ

2פ

נ

א
ש

אלאבאוירהואפורחשעשיתםמשכןלהםאמרושכךד

אלאבאוירהואפורחשעשיתםמשכןלהם'אמשכךפיהםעלהלכהמסכימיםמ

אלאבאוירהואפורחשעשיתםמשכןלהםאמרושכך2פ

אלאבאוירהואפורחשעשיתםמשכןלהם'אמשכךנ

אלאבאוירהואפורחשעשיתםמשכןאמרושכךא
אלאבאוירהואפורחשעשיתםמשכןאמרושכךש

שנתנחמוישראלנשיאיויקריבוכתיבלכךבהםאותונושאיםשתהיועגלותהתנדבוד

שנתנחמוישראלנשיאיויקריבו'כתלכךבהםאותונושאיםשתהיועגלותתחלההתנדבומ

שנתנחמוישראלנשיאיויקריבוכתיבלכךבהםאותונושאיםשתהיועגלותהתנדבו2פ

חמו[נ]שנת'ישנשיאיויקריבו'כתילכךבהםאותו'נושאישתהיועגלותהתנדבונ

שנתנחמוישראלנשיאיויקריבו'כתילכךבהםאותונושאיןשתהיועגלותהתנדבוא
שנתנחמו'ישרנשיאיויקריבוכתיבלכךבהםאותונושאיןשתהיועגלותהתנדבוש

'ל'תונתמנוהדיוטותשהיואנישומעישראלנשיאיויקריבובתחלהשעשומהעלד

ל"תונתמנוהדיוטותשהיואנישומעישראלנשיאיויקריבובתחלהשעשומהעלמ

תלמודונתמנוהדיוטותשהיואנישומעישראלנשיאיויקריבובתחלהשעשומהעל2פ

ל"תונתמנוהדיוטותשהיואנישומע'ישנשיאיויקריבותחלהשעשומהעלנ

ל"תונתמנוהדיוטותשהיואנישומעישראלנשיאיויקריבובתחלהשעשומהעלא
ל"תונתמנו'הדיוטושהיואנישומעישראלנשיאיויקריבובתחלהשעשומהעלש

'ד'ה'השבטנשיאיאףאלאאבותביתראשיולאאבותםביתראשיד

'ד'ה'השבטנשיאיאףאלאאבותביתראשיולאאבותםביתראשימ

הדאשבטנשיאיאףאלאאבותביתראשיולאאבותםביתראשילומר2פ

ד"ההשבטנשיאיאףאלאאבותביתראשיולאאבותםביתראשינ

ד"ההשבטנשיאיאףאלאאבותביתראשיולאאבותםביתראשיא
ד"ההשבטנשיאיאףאלאאבותביתראשיולאאבותםביתראשיש

שהיוהםהמטותנשיאיהםנשיאיםבנינשיאיםהמטותנשיאיהםד

שהיוהםהמטותנשיאיהםנשיאיםבנינשיאיםהמטותנשיאיהםמ

שהיוהםהמטותנשיאיהםנשיאיםבנינשיאיםהמטותנשיאיהם'דכתיהיא2פ

שהיוהםהמטותנשיאיהם'נשיאיבני'נשיאיהמטותנשיאיהםנ

שהיוהםהמטותנשיאיהםנשיאיםבנינשיאיםהמטותנשיאיהםא
שהיוהם'המטונשיאיהם'נשיאיבני'נשיאיהמטותנשיאיהםש

'הפקודיעלהעומדיםהם'וגוישראלבנישטריויכובמצריםעליהםממוניםד

הפקודיםעלהעומדיםהם'וגומישראלבנישטריויכו'שנבמצריםעליהםממוניםמ

הפקודיםעלהעומדיםהם'וגוישראלבנישטריויכובמצריםעליהםממונים2פ

הפקודיםעלהעומדיםהם'וגוישראלבנישוטריויכו'במצריעליהםממוניןנ

הפקודיםעלהעומדיםהםישראלבנישוטריויוכו'שנאבמצריםעליהםממוניםא
'הפקודיעל'העומדיהםישראלבנישוטריויוכו'שנא'במצריעליהם'ממוניש

אתויביאו'וגולמטהאישאישיהיוואתכם'דתיכמההדגליםמניןעלד

אתויביאו'וגומלמטהאישאישיהיוואתכםמ"דתימ"כהדגליםמניןעלמ

אתויביאו'וגולמטהאישאישיהיוואתכםדתימרכמההדגליםמניןעל2פ

אתויביאו'וגולמטהאישאישיהיוואתכםא"כמד'הדגלימניןעלנ

אתויביאולמטהאישאישיהיוואתכםא"כדהדגליםמניןעלא
אתויביאולמטהאישאישיהיוואתכםא"כדהדגליםמניןעלש

בראשיתימיששתכנגדשש'וגוצבעגלותשש'יילפניקרבנםד

בראשיתימיששתכנגדששצבעגלותששי"ילפניקרבנםמ

בראשיתימיששתכנגדששעגלותששי"ילפניקרבנם2פ

'בראשיימיששתכנגדששצבעגלותששי"ילפניקרבנםנ

'בראשיימי'וכנגד'עגלוששצבעגלותשש'הלפניקרבנםא
בראשיתימי'וכנגדעגלותששצבעגלותשש'הלפניקרבנםש

ורבקהשרההןאלואמהות'וכנגדששמשנהסדריששהכנגדששד

רבקהשרההןאלואמהותששכנגדששמשנהסדריששהכנגדששמ

ורבקהשרההןאלואמהותששכנגדששמשנהסדריששהכנגדשש2פ

ורבקהשרההןאלואמהותששכנגדששמשנהסדרי'וכנגדששנ

ורבקהשרהאמהותששוכנגדמשנהסדרי'ווכנגדא
ורבקהשרהאמהותששוכנגדמשנהסדרי'ווכנגדש
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שהמלךמצות'וכנגדהונא'ר'אששזלפהבלההולאהרחלד

שהמלךמצותששכנגדהונארב'אמששא"דוזלפהבלההולאהרחלמ

שהמלךמצותששכנגדהונארב'אמששוזלפהבלההולאהרחל2פ

שהמלךמצותששכנגדהונאר"אששוזלפהבלההולאהורחלנ

שהמלךמצותששהכנגדהונארב'אמוזילפאובלההולאהורחלא
שהמלךמצות'וכנגדהונארב'אמוזילפהובלההולאהורחלש

ירבהלארקנשיםלוירבהלאהןאלויוםבכלעליהםמצוהד

ירבהלארקנשיםלוירבהלאהןאלויוםבכלעליהםמצווהמ

ירבהלארקנשיםלוירבהלאהןאלויוםבכלעליהםמצווה2פ

ירבהלארקנשיםלוירבהלאהןואלועליהןמצוהנ

ירבהולאנשיםלוירבהלאהןאלויוםבכלעליהםמצווהא
ירבהולאנשיםלוירבהלאהןואלויוםבכלעליהםמצווהש

תכירולאמשפטתטהלאמאדלוירבהלאוזהבוכסףסוסיםלוד

תכירולאמשפטתטהלאמאדלוירבהלאוזהבוכסףסוסיםלומ

תכירלאמשפטתטהלאמאדלוירבהלאוזהבוכסףסוסיםלו2פ

תכירולאמשפטתטהלאמאדלוירבהלאוזהבוכסףסוסיםלונ

תכירלאמשפטתטהלאמאדלוירבהלאוזהבוכסףסוסיםלוא
תכירלאמשפטתטהלאמאדלוירבהלאוזהבוכסףסוסיםלוש

לכסאמעלותוששלכסאמעלות'וכנגדשששחדתקחולאפניםד

לכסאמעלותוששלכסאמעלותששא"דשחדתקחולאפניםמ

לכסאמעלותוששלכסאמעלותששכנגדשששחדתקחולאפנים2פ

לכסאמעלותוששלכסאמעלותששכנגדשששחדתקחולאפניםנ

לכסאמעלות'ולכסאמעלותששהכנגדששהשחדתקחולאפניםא
לכסאמעלותששלכסאמעלותששהכנגדששהשחדתקחולאפניםש

לאלו'ואומיוצאהכרוזהראשונהמעלהעלויושבעולהצדזהבאיד

לאלו'ואומיוצאהכרוזהראשונהמעלהעלויושבעולהצדזהבאימ

לאלוואומריוצאהכרוזהראשונהמעלהעלויושבעולהצדזהכאי2פ

לאלו'ואויוצאהכרוזראשונהמעלהעלויושבעולהכיצדנ

לאמכריזכרוזראשונהמעלהעלויושבעולהכיצדא
לאמכריזכרוזראשונהמעלהעלויושבעולהכיצדש

לאלו'ואומיוצאהכרוזשניהמעלהעללישבעלהנשיםלוירבהד

לאלו'ואומיוצאהכרוזשנייהמעלהעללישבעלהנשיםלוירבהמ

לאלוואומריוצאהכרוזשניהמעלהעללישבעלהנשיםלוירבה2פ

לאלו'ואויוצאהכרוז'במעלהעללישבעלהנשיםלוירבהנ

לאמכריזכרוזשנייהמעלהעלעולהנשיםלוירבהא
לאמכריזכרוזשנייה'מעעלעולהנשיםלוירבהש

וכסף'ואומיוצאהכרוזשלישיתמעלהעללישבעלהסוסיםלוירבהד

וכסףלו'ואומיוצאהכרוזשלישיתמעלהעללישבעלהסוסיםלוירבהמ

וכסףלו'ואויוצאהכרוזשלישיתמעלהעללישבעלהסוסיםלוירבה2פ

וכסף'ואויוצאהכרוז'גמעלהעללישבעלה'סוסילוירבהנ

וכסףמכריזכרוז'ג'מעעלעולהסוסיםלוירבהא
וכסףמכריזכרוז'ג'מעעלעולהסוסיםלוירבהש

'ואויוצאהכרוזרביעיתמעלהעללישבעלהמאדלוירבהלאוזהבד

'ואומיוצאהכרוזרביעיתמעלהעללישבעלהמאדלוירבהלאוזהבמ

ואומריוצאהכרוז'רביעימעלהעללישבעלהמאדלוירבהלאוזהב2פ

'ואויוצאהכרוז'דמעלהעללישבעלהמאדלוירבהלאוזהבנ

מכריזכרוז'דמעלהעולהמאדלוירבהלאוזהבא
מכריזכרוז'דמעלהעולהמאדלוירבהלאוזהבש

מכריזכרוז'ה'למעמשפטתטהלאד

לומ

לוואומריוצאהכרוזחמישיתמעלהעללישבעלהמשפטתטהלאלו2פ

לאלונ

מכריזכרוז'ה'למעמשפטתטהלאא
מכריזכרוז'הלמעלהמשפטתטהלאש

לאפניםתכירלאד

לאמ

לאלו'ואומיוצאהכרוזששיתמעלהעללישבעלהפניםתכירלא2פ

נ

לאמכריזכרוז'ו'מעעלפניםתכירלאא
לאמכריזכרוז'ו'מעעלפניםתכירלאש
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כסאועללישבבאשוחדתקחד

אתהמילפנייודעהוילו'אומכסאועללישבבאשחדתקחמ

אתהמילפנייודעהוילואומרכסאועללישבבאשחדתקח2פ

אתהמילפנייודעהוילו'אוכסאועללישבבאשוחדתקחנ

אתהמילפנייודעהוילו'אומכסאועללישבבאשחדתקחא
אתהמילפנייודעהוילו'אומריכסאועללישבבאשחדתקחש

מזהוידותדדרושהד

מזהוידותדדרושהקתדריןכהדאאחא'ר'אממאחריולכסאעגולוראשיושבמ

מזהוידותדדרושהקתידריןכהדהאחאר"אמאחריולכיסאעגולוראשיושב2פ

מזהוידותדדרושאקתדראכהדיןאחאר"אמאחריולכיסאעגולוראשעומדנ

מזהוידותדדרושאקתדריןכהדיןאחאר"אמאחריולכסאעגלוראשיושבא
מזהוידותדדרושאקתדריןכהדיןאחאר"אמאחריולכסאעגלוראשיושבש

זהבשלשרביטכיצדהשבתמקוםעדומזהד

שלזהבשרביטצדזהכאיהשבתמקוםעלהשבתמקוםעלומזהמ

זהבשלשרביטצדזהכאיהשבתמקוםעדהשבתמקוםעדומזה2פ

זהבשלשרביטכיצדהשבתמקוםעדומזהנ

זהבשלשרביטכיצדהשבתמקוםאלומזהא
זהבשלשרביטכיצדהשבתמקוםאלומזהש

בשבתתחתיהויושביונהבפיזהבשלועטרהבראשוויונהמאחריונתלהנתוןד

בשבתתחתיהויושביונהבפישלזהבועטרהבראשוויונהמאחריונתלהנתוןמ

כשבתתחתיהויושביונהבפיזהבשלועטרהבראשוויונהמאחריוניתלהנתון2פ

בשבתתחתיהויושביונהבפיזהבשלועטרהבראשוויונהמאחריונתלהנתוןנ

בשבתתחתיהויושביונהבפיזהבשלועטרתבראשוויונהמאחריונתלהנתוןא
בשבתתחתיהויושביונהבפיזהבשלועטרתבראשוויונהמאחריונתלהנתוןש

'ר'אמהם'זולארקיעים'וכנגדעגלותששנוגעתואינהנוגעתד

'ר'אמהםשבעהולארקיעיםששהכנגדעגלותששנוגעתואינהנוגעתמ

ר"אהםשבעהולארקיעיםששהכנגדעגלותששנוגעתואנינוגעת2פ

הן'זולא'רקיעיששהכנגדעגלותששנוגעתואינהנוגעתנ

ר"אהם'זולארקיעים'וכנגדעגלותששנוגעתואינהנוגעתא
ר"אהם'זולא'רקיעי'וכנגדעגלותשםנוגעתואינהנוגעתש

צבלקלייניןדומותצבמהצבעגלותששטומיקוןשרידמלכאהןאביןד

צבלקלייניןדומותצבמהוצבעגלותששטומיקוןשרידמלכאהןאביןמ

צבלקלייניןדומותצבמהוצבעגלותששטומיקוןשרידמלכאהןאבין2פ

צבלקלייניןדומהצבמהוצבעגלותששטומיקוןשרידמלכאנ

צבלקלייניןדומותצבמהוצבעגלותששטומיקוןשארידמלכאהךאביןא
צבלקלייניןדומותצבמהוצבעגלותששטומיקוןשארידמלכאהךאביןש

אלאצבאיןצבמצויירותאלאצבאין'אומישמעאל'רד

אלאצבאיןצבמצויירותאלאצבאין'אומישמעאל'רמ

אלאצבאיןצבמצויירותוכמנסקיקמורותאלאצבאיןאומרישמעאל'ר2פ

אלאצבאיןצבמצויירותאלאצבאין'או'ישמע'רנ

אלאצבאיןצבמצויירותובמנסקיקמורותאלאצבאין'אומישמעאל'רא
אלאצבאיןצבמצויירותובמנסקיקמורותאלאצבאין'אומישמעאל'רש

וכמנסקיקמורותאלצבאין'או'רצבכלוםמחוסרותהיושלאמטוקטותד

וכמנסקיקמורותאלאצבאין'אומ'רצבכלוםמחוסרותהיושלאמטוקסותמ

וכמנסקיקמורותאלאצבאין'אומ'רצבכלוםמחוסרות[היו]שלאמטוקסות2פ

וכמנסקיקמורותאלאצבאין'או'רצבכלוםמחוסרותהיושלאמטוקסותנ

ובמנסקיצב'אומ'רכלוםמחוסרותהיושלאמטוקסותא
ובמנסקיצב'אומ'רכלוםמחוסרותהיושלאמטוקסותש

כלאתוהביאולדברזכרלדברראיהשאין'ואעפמחופותהיופסקאותד

כלאתוהביאולדברזיכרלדברראייהשאין'פ'ע'ואמחופותהיופסקאותמ

כלאתוהביאולדברזכרלדברראיהשאיןי"אעפמחופותהיופסקאות(יי)2פ

כלאתוהביאולדברזכרלדברראיהשאיןפ"ואעמחופותהיופסקאותנ

כלאתוהביאולדברזכרלדברראייהשאיןפ"אעמחופותהיופסקאותא
כלאתוהביאולדברזכרלדברראייהשאיןפ"אעמחופותהיופסקאותש

'רצב'וגו'ליימנחההגויםמכלאחיכםד

'רי"לימנחההגויםמכלאחיכםמ

צב'וגובצביםבסוסיםי"לימנחההגויםמכלי"לימנחהאחיכם2פ

ש"רצב'וגובסוסיםי"לימנחהאחיכםנ

'וגוובצביםוברכבבסוסים'להמנחההגויםמכלאחיכםא
'וגוובצביםוברכבבסוסים'להמנחההגויםמכלאחיכםש
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בשםתני'וגובחוצןבניךוהביאו'שנצמודותאלאצבאין'אושמעוןד

בשםתניבחוצןבניךוהביאו'שנצמודותאלאצבאין'אומשמעוןמ

בשםתניבחוצןבניךוהביאו'שנאצמודותאלאצבאין2פ

ר"בשתניבחוצןבניךוהביאו'שנצמורותאלאצבאין'אונ

ר"בשתניבחוצןבניךוהביאו'שנאצמודותאלאצבאיןא
ר"בשתניבחוצןבניךוהביאושנאמרצמודותאלאצבאיןש

היואומרנחמיה'רעשויותכיפיןהיוכמרוסאכמיןנחמיה'רד

היומצויירות'אומנחמיה'רעשויותהיוכיפיןהיוקמרוסאכמיןנחמיה'רמ

היומצויירותאומרנחמיה'רעשויותהיוכיפיןהיוקמרוסאכמיןנחמיה'ר2פ

היומצויירות'או'נחמי'רעשויותכיפיןהיוכמרוסאכמין'נחמינ

היומצויירותאמרנחמן'רעשויותהיוכיפיןהיוקמרוטיאכמיןנחמיאא
היומצויירות'אמנחמן'רעשויותהיוכיפיןהיוקמרוסיאכמיןנחמיאש

'ב'יוכנגדשבטיםב'יכנגדבקרעשרושנירקיעשלכצבעוד

עשרשתיםוכנגדשבטיםעשרשניםכנגדבקרעשרושנישלרקיעכצבעומ

עשרהשתיםוכנגדשבטיםעשרשניםכנגדבקרעשרושניםרקיעשלכצבעו2פ

ב"יוכנגד'שבטיב'יכנגדבקרעשרושניםרקיעשלכצבעונ

ב"יוכנגדשבטיםב"יכנגדבקרב"וישלרקיעכצבעא
ב"יוכנגד'שבטיב"יכנגדבקרב"וישלרקיעכצבעש

'בעלעגלה'ל'תואחדאחדכלעלעגלהאנישומעמזלותד

שניעלעגלהל"תואחדאחדכלעלעגלהאנישומעמזלותמ

שניעלעגלהלומרתלמודואחדאחדכלעלעגלהאנישומעמזלות2פ

שניעלעגלהל"ת'וא'אכלעלעגלהאנישומעמזלותנ

שניעלעגלהל"תואחדאחדכלעלעגלהאנישומעמזלותא
שניעלעגלהל"תואחתאחתכלעלעגלהאנישומעמזלותש

אנישומעהנשיאיםד

אנישומעפרהביאוושבטשבטוכלעגלההביאונשיאיםששנימלמדהנשיאיםמ

הנשיאים2פ

אנישומע'הנשיאינ

הנשיאיםא
'הנשיאיש

חצייןהביאולאמהמפנילאחדושור'ל'תאחדלנשיאשווריםשניד

חצייןהביאולאמהמפנילאחדושורל"תאחדלנשיאשווריםשנימ

חצייןהביאולאמהמפני2פ

חצייןהביאולאמהמפנילאחדושורל"תלנשיאלנשיאשוורים'בנ

חציין[ו]הביאלאמהמפניא
חצייןהביאלאמהמפניש

אומהםאחדשלשורוימותשמאיראיםשהיומפנישווריםוחצייןעגלותד

אומהםשלאחדשורוימותשמאיראיםשהיומפנישווריםוחצייןעגלותמ

מהםאחדשלשורוימותשמאיראיםשהיומפנישווריםוחצייןעגלות2פ

אומהם'אשלשורוימותשמא'יראישהיומפני'שווריוחצייןעגלותנ

או]מהםאחדשלשורוימותשמאיראיםשהיומפנישווריםוחצייןעגלותא
מהםאחדשלשורוימותשמאיראיםשהיומפנישווריםוחצייןעגלותש

במשכןחלקלואיןהשבטאותוונמצאמהםאחדעלעגלהתשברשמאד

במשכןחלקלואיןהשבטאותוונמצאמהםשלאחדעגלהתשברשמאמ

במשכןחלקלואיןשבטאותוונמצא2פ

במשכןחלקלואיןהשבטאותוונמצאמהם'אשלעגלהתשברשמאנ

במשכןחלקלושאיןהשבטאותוונמצא[<...>'אשלעגלה<..>תששמאא
במשכןחלקלושאיןהשבטאותוונמצאש

המשכןלפניועמדובאולצבורומסרוםדמיםשהביאומלמדהמשכןלפניאותםויקריבוד

המשכןלפניועמדובאולצבורומסרוםדמיםשעשאוםמלמדהמשכןלפניאותםויקריבומ

המשכןלפניועמדובאולצבורומסרוםדמיםשעשאוםהמשכןלפניאותםויקריבו2פ

המשכןלפניועמדובאולצבורומסרוםדמיםשעשאוםמלמדהמשכןלפניאותםויקריבונ

המשכןלפניעמדו[ו]באולצבורומסרוםדמיםשעשאוםהמשכןלפניאותםויקריבוא
המשכןלפניועמדובאולצבורומסרוםדמיםשעשאוםהמשכןלפניאותםויקריבוש

'ד'ה'המאתםקחהגבורהמפילו'שאמעדמשהלהםקבלולאד

'ד'ה'המאתםקחהגבורהמפילושנאמרעדמשהמהםקבלולאמ

היאהדאמאתםקחהגבורהמפילושנאמרעדמשהמהםקבלולא2פ

ד"ההמאתםקחהגבורהמפילו'שנאעדמשהלהםקיבלולאנ

ד"ההמאתםקחהגבורהמפילו'שנאמעדמשהמהםקבלולאא
ד"ההמאתםקחהגבורהמפילו'שנאמעדמשהמהםקבלולאש
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רבתנילאמרמהו'וגומאתםקחלאמרמשהאל'ייויאמרד

רבתנילאמרמהומאתםקחלאמרמשהאלי"יויאמרמ

רבתנילאמרמהו'וגומאתםקחמשהאלי"יויאמרדכתיב2פ

רבתנילאמרמהומאתםקח[לאמר]משהאלי"יויאמרנ

רבתנילאמרמהומאתםקחמשהאל'הויאמרא
רבתנילאמרמהומאתםקחמשהאל'הויאמרש

קחנחמותודבריכבושיםדברילהםואמורצאמשה'ה'הקבלו'אמהושעיאד

קחנחמותודברישבחדברילהםואמורצאמשה'ה'ב'הקלו'אמהושעיאמ

קחנחמותודברישבחדברילהםואמורמשהצאה"הקבלו'אמהושעיה2פ

קחנחמותודברישבחדברילהם'ואמוצאמשהה"הבל"א'הושעינ

קחנחמותודברישבחדברילהםואמורמשהצאה"הקבל"אהושעיאא
קחנחמותודברישבחדברילהםואמורצאה"הקבל"אהושעיאש

הקדשרוחממנונסתלקהשמא'תאמ'ואוממתיראמשההיהשעהבאותהמאתםד

הקודשרוחממנינסתלקהשמאתאמר'ואוממתייראמשההיהשעהבאותהמאתםמ

הקדשרוחממנינסתלקהשמאתאמרואומרמתיראמשההיהשעהבאותהמאתם2פ

הקדשרוחממנונסתלקהשמאתאמר'ואומתייראמשההיהשעהבאותהמאתםנ

הקדשרוחממנינסתלקהתאמרשמא'ואוממתייראמשההיהשעהבאותהמאתםא
הקדשרוחממנינסתלקה'תאמשמא'ואוממתייראמשההיהשעהבאותהמאתםש

שיבואו'אומהייתילהםאלומשה'ה'הקבלו'אמ'הנשיאיעלושרתהד

שיבאואומרהייתילהםאלו'ה'ב'הקלו'אמהנשיאיםעלושרתהמ

שיביאו(לך)אומרהייתילהםאלומשהה"הקבלו'אמהנשיאיםעלושרתה2פ

שיבואו'אוהייתילהםאילומשהה"הבל"א'הנשיאיעלושרתהנ

שיבאו'אומהייתילהםאלומשהה"הקבל"אהנשיאיםעלושרתהא
שיביאו'אומהייתילהםאלומשהה"הקבל"אהנשיאיםעלושרתהש

האהדברהיהמאתםמאתםקחאלאלהםשתאמר'אומהייתילךד

האהדברהיהמאתםמאתםקחאלאלהםשתאמראומרהייתילךמ

האהדברהיהמאתםמאתםקחאלאלהםשתאמרלךאומרהייתילך2פ

היאהדברהיהמאתםמאתםקחאלאלהם'שתאמ'אוהייתילךנ

האהדברהיהמאתםמאתםקחאלאלךשתאמר'אומהייתילךא
האהדברהיהמאתםמאתםקחאלאלך'שתאמ'אומהייתילךש

העגלותמןאחתשמא'תאמואומרמתייראמשהוהיההעליונהלדעתדעתםהסכימהד

העגלותמןאחתשמאתאמרואומרמתייראמשהוהיההעליונהלדעתדעתםהסכימהמ

העגלותמןשמאתאמרואומרמתיראמשהוהיההעליונהלדעתדעתםהסכימה2פ

העגלותמן'אשמא'תאמ'ואומתייראמשהוהיההעליונהלדעתדעתםהסכימהנ

העגלותמןאחתשמאמתייראמשהוהיההעליונהלדעתדעתםהסכימהא
העגלותמןאחתשמאמתייראמשהוהיההעליונהלדעתדעתםהסכימהש

אמרפסולנשיאיםשלקרבנןונמצאמתהשווריםמןאחדאונשברתד

'אמפסולשלנשיאיםקרבנןונמצאמתהשווריםמןאחדאונשברתמ

'אמפסולנשיאיםשלקרבנןונמצאמתהשוריםמןאחדאונשברתאחת2פ

ל"אפסול'נשיאישלקרבנןונמצאמת'השוורימן'אאונשברתנ

ל"אפסולנשיאיםשלקרבןונמצאמתהשווריםמןאחתאונשברתא
ל"אפסולנשיאיםשלקרבןונמצאמתהשווריםמןאחתאונשברתש

'קיימישיהיוהוויהלהםניתןמועדאהלעבדתאתלעבדוהיה'בה'הקלוד

קיימיםשיהיוהוויהלהםנותןמועדאהלעבדתאתלעבדוהיו'ה'ב'הקלומ

קיימיןשיהיוהוייהלהםניתןמועדאהלעבודתאתלעבודוהיוה"הקבלו2פ

קיימיןשיהיוהויהלהםניתןמועדאהלעבודתלעבודוהיוה"הבנ

קיימיםשיהוהויהלהםנתןמועדאהלעבודתעלוהיוה"הקבא
קיימיםשיהוהויהלהםנתןמועדאהלעבודתעלוהיוה"הקבש

'ורנחמן'ברשמואל'רבשםיודה'רקיימיםהיוהיכןעדלעולםד

'רנחמןברשמואל'רבשםיודן'רקיימיםהיוהיכןעדלעולםמ

'רנחמןברשמואל'רבשםיודן'רקיימיןהיוהיכןעדלעולם2פ

'רן"בשרשביודן'רקיימיןהיוהיכןעדלעולםנ

'ורן"בשרשביודן'רקיימיםהיוהיכןעדלעולםא
'ורן"בשרשביודן'ר'קיימיהיוהיכןעדלעולםש

הקריבוםוהיכןזבחושווריםשבגלגלעד'אמקפראברבשםחוניאד

הקריבוםוהיכןזבחושווריםבגלגלעד'אמקפראברבשםחוניאמ

הקריבוםוהיכןזבחושוריםבגלגלעד'אמקפראברבשםחוניא2פ

הקריבוםוהיכןזבחו'שוורישבגלגלעד'אמקפראברבשםחוניאנ

הקריבוםוהיכןזבחושווריםבגלגל'שנאהגלגלעד'אמק"בבשםחוניאא
הקריבוםוהיכןזבחושווריםבגלגל'שנאהגלגלעד'אמק"בבשםחוניןש
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'רהקריבוםבגבעון'אמאבהו'רהקריבוםבנוב'אמכהנאבראבא'רד

'רהקריבוםבגבעון'אמאבהו'רהקריבוםבנוב'אמכהנאבראבא'רמ

'רהקריבוםבנוב'אמכהנאבראבא'ר2פ

'רהקריבוםבגבעון'אמאבהו'רהקריבוםבנב'אמכ"באבא'רנ

'רהקריבוםבנב'אמכ"באבא'רא
'רהקריבוםבנב'אמכ"באבא'רש

חמא'דרטעמיהלוי'ראמרהקריבוםהעולמיםבביתחנינא'ברחמאד

חמא'דרטעמיהלוי'ר'אמהקריבוםהעולמיםבבית'אמחנינא'ברחמאמ

חמא'דרטעמיהלויר"אהקריבוםעולמיםבבית'אמחנינא'ברחמא2פ

חמא'דרטעמיהל"ארהקריבום'העולמיבבית'אמ'חני'ברחמאנ

חמא'דר'טעמל"ארהקריבום'עולמיבבית'אמחנינאברחמאא
חמא'דר'טעמל"ארהקריבום'עולמיבבית'אמחנינאברחמאש

'וגוהשלמיםזבחאתשלמההמלךויזבחחנינא'ברד

'וגומי"ליזבחאשרהשלמיםזבחאתשלמהויזבחחנינא'ברמ

בקרי"ליזבחאשרהשלמיםזבחאתשלמהויזבחחנינאבר2פ

בקרי"ליאשר'השלמיזבחאתשלמהויזבח'חני'ברנ

בקר'להזבחאשרהשלמיםזבחאתשלמהויזבח'דכתיחנינאברא
בקר'להזבחאשרהשלמיםזבחאתשלמהויזבח'דכתיחנינאברש

קיימותפלשתיםשהקריבווהפרותהעגלותהןעכשועדמאיר'רבשםתניד

קיימותפלשתיםשהקריבווהפרותהעגלותהןעכשיועדמאיר'רבשםתנימ

קיימותפלשתיםשהקריבווהפרותהעגלותהןעכשועדמאיר'רתני'וגו2פ

קיימות'פלשתישהקריבווהפרותהעגלותהןעכשועדמ"בשרתני'וגונ

קיימותהפלשתיםשהקריבווהפרותהעגלותהיועכשיועדמ"רתניא
קיימותהפלשתיםשהקריבווהפרותהעגלותהיועכשועדמ"רתניש

מהוחומרקלדבריםוהרינשברוולאהטריפוולאהזקינוולאהוממוולאד

מהוחומרקלדבריםוהרינשברוולאהטריפוולאהזקינוולאהוממולאמ

מהוחומרקלדבריםוהרינשברוולאהטריפוולאהזקינוולאהוממולא2פ

ומהו"ק'דבריוהרינשברוולאהטריפוולאהזקינוולאהוממולאנ

ומהו"קדבריםוהלאנשברוולאהטריפוולאהזקינוולאהוממוולאא
ומהו"ק'דבריוהלאנשברוולאהטריפוולאהזקינוולאהוממוולאש

לעולםקיימותשיהיועדהוויהלהםניתןמועדבאהלבמלאכהשנדבקוהעגלותאםד

לעולםקיימותשיהוהוויהלהםניתןמועדאהלבמלאכתשנדבקוהעגלותאםמ

לעולםקיימותשיהיוהוויהלהםניתןמועדאהלבמלאכתהעגלותאם2פ

לעולםקיימותשיהיוהוויהלהםניתןמועדאהלבמלאכתשנדבקוהעגלותאםנ

לעולםקיימותשיהוהויהלהםניתןמועדאהלבמלאכתהעגלותאםא
לעולםקיימויםשיהוהויהלהםניתןמועדאהלבמלאכתהעגלותאםש

'וגו'בייהדבקיםואתםוכמהכמהאחתעל'בה'בהקדבוקיםשהםד

חייםאלהיכםי"ביהדבקיםואתםוכמהכמהאחתעל'ה'ב'בהקדבוקיםשהןישראלמ

חייםאלהיכםי"ביהדבקיםואתםוכמהכמהאחתעלה"בהקבדבוקיםשהםישראל2פ

'גוכם"אליי"ביהדבקיםואתםו"עאכה"בהבדבקיןשהם'ישנ

'וגואלהיכם'בההדבקיםואתםו"עאכה"בהקבדבוקיםשהםישראלא
'וגואלהיכם'בההדבקיםואתםו"עאכה"בהקבדבוקיםשהםישראלש

הרבהמשאוטורחלפיעבודתוכפיאישהלויםאלאותםונתתד

הרבהמשאוטורחלפיעבודתוכפיאישהלויםאלאותםונתתהיוםכולכםמ

הרבהמשאוטרחלפניעבודתוכפיאישהלויםאלאותםונתתההיוםכולכם2פ

הרבהמשאוטורחלפיעבודתוכפיאישהלוייםאלאותםונתתנ

א
ש

ומחלקןנוטלןמשההרי'וגוהעגלותאתמשהויקחממשאולהקלעגלותלוד

ומחלקןנוטלןמשההרי'וגוהעגלותאתמשהויקחממשאולהקלעגלותלומ

ומחלקןנטלןמשההריהעגלותאתמשהויקחממשאולהקלעגלותלו2פ

ומחלקןנוטלןמשההרי'וגוהעגלותאתמשהויקחממשאולהקל'עגלולונ

ומחלקןנטלןמשההריהעגלותאתמשהויקחא
ומחלקןנטלןמשההריהעגלותאתמשהויקחש

כי'גרשובני'עבודהישלאלפי'וגוהעגלותשתיאתדעתולפיד

כיגרשוןבניעבודתהיהשלאלפי'וגומהעגלותשתיאתדעתולפימ

כיגרשוןבניעבודתהיהשלאלפי'וגוהעגלותשתיאתדעתולפי2פ

כיגרשוןבניעבודתהיהשלאלפי'וגוהעגלותשתיאתדעתולפינ

כיגרשוןבניעבודתהיהשלאלפיהעגלותשתיאתדעתולפיא
כיגרשוןבניעבודתהיהשלאלפיהעגלותשתיאתדעתולפיש
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המיתריםראשיהיריעותבהם'מעמידישהיווהמתריםוהקלעיםוהמסךוהמכסאותהאהל'יריעואםד

המיתריםראשיהיריעותבהםמעמידיםשהיווהמיתריםוהקלעיםוהמסךוהמכסאותהאהליריעותאםמ

המיתריםראשיהיריעותבהם'מעמידישהיווהמיתריםוהקלעיםוהמסךוהמכסאותהאהליריעותאם2פ

המיתריםראשי'היריעובהםמעמידיןשהיו'והמיתרי'והקלעיוהמסךוהמכסאותהאהליריעותאםנ

המיתריםראשיהיריעותבהםמעמידיםשהיוומיתריהםוהקלעיםוהמסךוהמכסאותהאהליריעותאםא
המיתריםראשיהיריעותבהםמעמידיםשהיוומיתריהם'והקלעיוהמסךוהמכסאותהאהליריעותאםש

בארץהיתדותנועציםוהיוביתידותקשורהיהשניוראשיהםביריעותקשורהיההאחדד

בארץהיתידותנועציםוהיוביתידותקשורהיההשניוראשיהםביריעותקשורהיההאחדמ

בארץהיתידותנועציםוהיוביתידותקשורהיההשניוראשיהםביריעותקשורהיההאחד2פ

בארץהיתדותנועציןוהיוביתדותקשורהיהשניוראשיהםביריעותקשורהיה'האנ

בארץהיתדותנועציםוהיוביתדותקשורהיה'הבוראשיהןביריעותקשורהיה'האא
בארץהיתדותנועציםוהיוביתדותקשורהיה'הבוראשיהןביריעותקשורהיההאחדש

להםנתןכבדהעבודתםהיתהשלאולפיליריעותהרוחיגלולשלאכדיד

להםנתןכבדעבודתםהיתהשלאולפיליריעותהרוחיגלולשלאכדימ

להםנתןכבדהעבודתםהיתהשלאולפיליריעותהרוחיגלילשלאכדי2פ

להםנתןכבדעבודתםהיהשלאולפיליריעותהרוחיגלולשלאכדינ

להםנתןכבדהעבודתןהיתהשלאולפיליריעותהרוחיגלולשלאכדיא
להםנתןכבדהעבודתןהיתהשלאולפיליריעותרוחבויגלולשלאכדיש

ועמודיםובריחיםקרשיםוכבידהקשהעבודתםשהיתהמררילבניאבלבלבדעגלותשתיד

ועמודיםובריחיםקרשיםוכבידהקשהעבודתםשהיתהמררילבניאבלבלבדעגלותשתימ

ועמודיםובריחיםקרשיםוכבדהקשהעבודתםשהיתהמררילבניאבלבלבדעגלותשתי2פ

'ועמודי'ובריחיקרשיםוכבידהקשהעבודתםשהיתהמררילבניאבלבלבדעגלות'בנ

ועמודיםובריחיםקרשיםוכבדהקשהעבודתןשהיתהמרריבניאבלבלבדעגלות'בא
ועמודיםובריחיםקרשיםוכבדהקשהעבודתןשהיתהמרריבניאבלבלבדעגלות'בש

'ד'ה'העגלותארבעלהםנתןעבודתםולכלכליהםלכלומיתריםויתידותואדניםד

'ד'ה'העגלותארבעלהםנתןעבודתםולכלכליהםלכלומיתריםויתידותואדניםמ

היאהדאעגלותארבעלהםנתןעבודתםולכלכליהםלכלומיתריםויתדות'ואדני2פ

ד"ההעגלות'דלהםנתןעבודתםולכלכליהםלכל'ומיתריויתידות'ואדנינ

ד"ההעגלות'דלהםנתןעבודתםולכלכליהםלכלומיתריםויתדותואדניםא
ד"ההעגלות'דלהםנתןעבודתםולכלכליהםלכלומיתריםויתידותואדניםש

'אומנתן'ר'וגונתןלאקהתולבני'וגוהעגלותארבעואתד

'אומנתן'ר'וגומנתןלאקהתולבני'וגוהעגלותארבעואתמ

אומרנתן'ר'וגונתןלאקהתולבני'וגוהעגלותארבעואת'דכתי2פ

'אונתן'ר'וגונתןלאקהתולבני'וגוהעגלותארבעתואתנ

'אומנתן'רנתןלאקהתולבניהעגלות'דואתא
'אומנתן'רנתןלאקהתולבניהעגלות'דאתש

'שנאמחדשהבעגלהאלאהארוןאתהלויםנשאושלאדודמעינינתעלםמכאןד

'שנחדשהבעגלהאלאהארוןאתהלויםנשאושלאדודמעינינתעלםמכאןמ

'שנחדשהבעגלהאלאהארוןאתהלויםנשאושלאדודמעינינתעלםמיכן2פ

'שנחדשהבעגלהאלאהארוןאתהלוייםנשאושלאדודמעינינתעלםמכאןנ

'שנאחדשהבעגלהאלאהארוןאתהלוייםנשאושלאדודמעינינתעלםמכאןא
שנאמרחדשהבעגלהאלאהארוןאתהלוייםנשאושלאדודמעינינתעלםמכאןש

פרץאשרעללדודויחר'וגוחדשהעגלהאלהאלהיםארוןאתוירכינוד

פרץאשרעללדודויחר'וגוחדשהעגלהאלהאלהיםארוןאתוירכיבומ

פרץאשרעללדודויחר'וגוחדשההעגלהאלהאלהיםארוןאתוירכיבו2פ

פרץאשרעללדודויחר'וגוחדשהעגלהאלם"האליארוןאתוירכיבונ

פרץאשרעללדודויחרחדשהעגלהאלהאלהיםארוןאתוירכיבוא
פרץאשרעללדודויחרחדשהעגלהואלהאלהיםארוןאתוירכיבוש

משהמןללמודלךהיהלאלדודאחיתופלאמרבעזאפרץ'ייד

משהמןללמודהיהלאלדודאחיתופל'אמבעזהפרץי"ימ

משהמןללמודלךהיהלאלדודאחיתפל'אמבעוזאפרץי"י2פ

משהמןד[ו]ללמהיהלאלדודאחיתופל'אמ'וגובעוזאפרץי"ינ

ממשהללמודלךהיהלאאחיתופלל"אבעוזאפרץ'הא
ממשהללמודלךהיהלאאחיתופלל"אבעוזאפרץ'הש

נתןלאקהתולבנישנאמרבכתףאלאהארוןאתהלויםנשאושלארבךד

נתןלאקהתולבני'שנבכתףאלאהארוןאתהלויםנשאושלארבךמ

נתןלאקהתולבני'שנאבכתףאלאהארוןאתהלויםנשאושלארבך2פ

נתןלאקהתולבני'שנבכתףאלאהארוןאתהלוייםנשאושלארבךנ

נתןלאקהתולבני'שנאבכתףאלאהארוןאתהלוייםנשאושלארבךא
נתןלאקהתולבני'שנאבכתףאלאהארוןאתהלויםנשאושלארבךש
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ויקרא'שנאבכתףומעלןמשלחןדודהרי'וגוד

ויקרא'שנבכתףומעלןמשלחןדודהרי'וגוממ

ויקרא'שנבכתףומעלןמשלחןהרי'וגו2פ

ויקרא'שנבכתףומעלןמשלחןדודהרי'וגונ

ויקרא'שנאלכתףומעלןמשלחןהריישאובכתףעליהםהקדשעבודתכיא
ויקרא'שנאלכתףומעלןמשלחןהריישאובכתףעליהםהקדשעבודתכיש

בידכמשפטםעדויואלולעשאללאוריאלוללויםהכהןולאביתרלצדוקדודד

בידעדהכהןולאיתרלצדוקדודמ

בידכמשפטםעד'וגוויואלעשיהלאוריאלוללויםהכהןולאביתרלצדוקדוד2פ

בידכמשפטםעד'וגוויואלועשאללאוריאלללויםהכהןולאביתרלצדוקדודנ

בידכמשפטםעדויואלעשיהלאוריאלולוייםולאביתרהכהןלצדוקדודא
בידכמשפטםעדויואלעשיהלאוריאלוללוייםולאביתרהכהןלצדוקדודש

'וגונתןלאקהתולבניצוהוהיכן'ייצוהוכאשראביהםאהרןד

נתןלאקהתולבניציוהוהיכןי"יצוהכאשרכאשראביהםאהרןמ

'וגונתןלאקהתולבניצוהוהיכןי"יצוהוכאשראביהםאהרן2פ

'וגונתןלאקהתולבניצוהוהיכןי"יצוהוכאשראביהםאהרןנ

נתןלאקהתולבניצוהוהיכן'הצוהוכאשראביהםאהרןא
נתןלאקהתולבניצוהוהיכן'הצוהוכאשראביהםאהרןש

ברוךהקדושמפיומשהמשהמפיהכלאלאכלוםהלויםחידשולאהאד

הקדושמפיומשהמשהמפיהכלאלאכלוםהלויםחידשולאהאמ

ברוךהקדושמפיומשהמשהמפיהכלאלאכלוםהלויםהורשולאהא2פ

ה"הבמפיומשהמשהמפיהכלאלאכלוםהלויםחדשולאהאנ

ה"הקבמפיומשהמשהמפיאלאכלוםהלוייםחדשולאהאא
ה"הקבמפיומשהמשהמפיאלאכלוםהלוייםהורישולאהאש

למלאכתהנשיאיםשנתברכוכשם'הכתומגיד'וגוהמזבחחנוכתאתהנשיאיםויקריבוהואד

למלאכתהנשיאיםשנתרבושכשם'הכתומגידהמזבחחנכתאתהנשיאיםויקריבומ

למלאכתהנשיאיםשנתנדבושכשםהכתובמגיד'וגוהמזבחחנכתאתהנשיאיםויקריבוהוא2פ

למלאכת'הנשיאישנתברכוכשם'הכתומגיד'וגוהמזבחחנוכתאתהנשיאיםויקריבונ

למלאכתהנשיאיםשהתנדבושכשם'הכתומגידהמזבחחנוכתאתהנשיאיםויקריבוא
למלאכתהנשיאיםשהתנדבושכשםהכתובמגידהמזבחחנוכתאתהנשיאיםויקריבוש

ועמדובאו'וגוקרבןאתהנשיאיםויקריבוהמזבחלחנוכתנתנדבוכךהמשכןד

ועמדובאוהמזבחלפניקרבנםאתהנשיאיםויקריבוהמזבחלחנכתנתרבוכךהמשכןמ

ועמדובאו'וגוקרבנםאתהנשיאיםויקריבוהמזבחלחנכתנתנדבוכךהמשכן2פ

ועמדובאו'וגוקרבןאת'הנשיאיויקריבוהמזבחלחנוכתנתנדבוכךהמשכןנ

ועמדובאוקרבנםאתהנשיאיםויקריבוהמזבחלחנוכתהתנדבוכךהמשכןא
ועמדובאוקרבנםאתהנשיאיםויקריבוהמזבחלחנוכתהתנדבוכךהמשכןש

יקריבו'הקבהמפילושאמרעדמשהמהםקבלולאהמזבחלפניד

ויקריבו'ה'ב'הקמפישנאמרעדמשהמהםקבלולאהמזבחלפנימ

ויקריבוה"הקבמפילושנאמרעדמשהמהםקבלולאהמזבחלפני2פ

יקריבוה"הבמפילו'שנעדמשהמהםקבלולאהמזבחלפנינ

הנשיאיםויקריבוהגבורהמפילו'שנאעדמהםמשהקבלולאהמזבחלפניא
הנשיאיםויקריבוהגבורהמפילו'שנאמעדמהםמשהקבלולאהמזבחלפניש

אםיקריבוכיצדיודעמשההיהלאועדייןהמזבחלחנוכתקרבנםאתד

אםיקריבוכיצד(היכן)יודעמשההיהלאועדיןהמזבחלחנכתקרבנםאתמ

אםיקריבוכיצדיודעמשההיהלאועדיןהמזבחלחנוכתקרבנםאת2פ

אםיקריבוכיצדיודעמשההיהלאועדייןהמזבחלחנוכתקרבנםאתנ

אםיקריבוכיצדיודעמשההיהלאועדייןהמזבחלפניקרבנםאתא
אםיקריבוכיצדיודעמשההיהלאועדייןהמזבחלפניקרבנםאתש

ועדייןלמסעותאותםיקריבו'הקבהמפילו'שנאעד'לתולדואםלמסעותד

מ

לתולדות(לא)אםלמסעות2פ

ועדייןלמסעותאותםיקריבוה"הבמפילו'שנעדלתולדותאםלמסעותנ

למסעותא
למסעותש

ואחדאחדכלעםכאחדכולםעםיקריבויודעמשההיהלאד

ואחדאחדכלאםכאחדכלםמ

2פ

'ואא"כאם'כאכולםאםיקריבוכיצדיודעמשההיהלאנ

א
ש
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אחדנשיא'שנאיומוואחדאחדכל'הקבהמפילו'שנעדיומוד

אחדנשיא'שנעדיומומ

אחדנשיא'שנאיומושנאמרעד2פ

אחדנשיא'שניומונ

אחדנשיאלו'שנאמעדא
'אנשיאלו'שנאעדש

הדיוטותולאמתנדביןהיונשיאיםוהלאליוםד

הדיוטותואיןמתנדביםהיוהנשיאיםוהלאליוםאחדנשיאליוםמ

הדיוטותואיןמתנדביםהיונשיאיםוהלא'וגוליום2פ

הדיוטותולאמתנדביןהיו'נשיאיוהלאליוםנ

'ההדיוטוואיןקרבנםאת'מתנדביהיוהנשיאיםהנשיאיםוהלאליוםא
ההדיוטותואיןקרבנםאתמתנדביםהיו'הנשיאיוהלאליוםש

מלךנחשוןשהיהלפיליוםאחדנשיא'ל'תמהד

מלךנחשוןשהיהלפיליוםאחדנשיאל"תמהמתנדביםמ

מלךנחשוןשהיהלפיליוםאחדנשיאלומרתלמודמהמתנדבים2פ

מלךנחשוןשהיהלפיליום'אנשיאל"מתמתנדביןנ

מלךנחשוןשהיהלפיליום'אנשיאל"מתקרבנםאת'מתנדביא
מלךנחשוןשהיהלפיליום'אנשיאל"מתקרבנםאתמתנדביםש

ואחדאחדכלעםאקריבתחלהוהקרבתיהואיליאמרלאתחלההקריבוהואד

ואחדאחדכלעםאקריבתחלהוהקרבתיהואיליאמרלאתחלההקריבוהואמ

ואחדאחדכלעםאקריבתחלהוהקרבתיהואיליאמרלאתחלההקריבוהוא2פ

'וא'אכלעםאקריבוהקרבתוהואיל'אמלאתחלההקריבוהואנ

'וא'אכלעםאקריבתחלהוהקרבתיהואיליאמרלאתחלההקריבוהואא
'וא'אכלעםאקריבתחלהוהקרבתיהואיל'אמלאתחלההקריבוהואש

למשה'הקבהלו'שאמבשעה'אומוישליוםאחדנשיאנאמרלכךביומוד

למשה'ה'ב'הק'שאמבשעה'אומוישליוםאחדנשיאנאמרלכךיומומ

למשהה"הקבשאמרבשעהאומריםוישליוםאחדנשיא'נאלכךיומו2פ

למשהה"שאהבבשעהא"ויליוםאחדנשיא'נאמלכךיומונ

למשהה"הבשאמרבשעהא"ויליום'אנשיא'נאמלכךיומיא
למשהה"הקב'שאמבשעהא"ויליוםאחדנשיא'נאמלכךיומוש

אבלשתקריבו'הקבהלי'אמלכולכםלנשיאיםמשהלהםאמרליוםאחדנשיאד

אבלשתקריבו'ה'ב'הקלי'אמלכלכםלנשיאיםמשהלהם'אמליוםאחדנשיאמ

אבלה"הקבלי'אמלכלכם'לנשיאימשהלהם'אמליוםאחדנשיא2פ

אבלשתקריבוה"הבלי'אמלכלכם'לנשיאימשהלהם'אמליוםאחדנשיאנ

אבלשתקריבוה"הבלי'אמלכלכםלנשיאיםמשהלהם'אמליום'אנשיאא
אבלה"הקבלי'אמלכלכם'לנשיאימשהלהם'אמליוםאחדנשיאש

שמוקידשבנחשוןעיניהםנתנוראשוןיקריבמילינאמרלאד

שמוקידשזהבגרשוןעיניהםנתנוראשוןיקריבמילי'אמלאמ

שמוקדשזהבנחשוןעיניהםנתנוראשוןיקריבמילינאמרלא2פ

שמוקידשזהבנחשוןעיניהםנתנוראשוןיקריבמינאמרלאלינ

שמוקדשזהבנחשוןעיניהםנתנוראשוןיקריבמילינאמרלאא
שמוקדשזהבנחשוןעיניהםנתנוראשוןיקריבמילינאמרלאש

לכולהםראשוןיקריבוהואהשכינהאתלהורידראויזההיםעל'הקבהשלד

לכלהםראשוןיקריבוהואהשכינהלהורידראויזההיםעל'ה'ב'שלהקמ

ם[ה](כ)לכלראשוןיקריבוהואהשכינהאתלהורידראויזההיםעלה"הקבשל2פ

לכולםראשוןיקריבוהואהשכינהאתלהורידראויזההיםעלה"הבשלנ

ראשוןיקריבוהואהשכינהאתלהורידראויזהביםה"הבשלא
לכלםראשוןיקריבוהואהשכינהאתלהורידראויזהביםה"הקבשלש

המקריבויהי'ד'ה'העשהוכןד

'וגומהראשוןביוםהמקריבויהי'ד'ה'העשהוכןמ

הראשוןביוםהמקריבויהידכתיבהיאהדאעשהוכן2פ

'וגוהמקריבויהיד"ההעשהוכןנ

'וגוהראשוןביוםהמקריבויהיד"ההעשהוכןא
'וגוהראשוןביוםהמקריבויהיד"ההעשהוכןש


