
1

במדבר רבה פרשה יג

א, יג

'ד'ה'ה'וגונחשוןקרבנואתהראשוןביוםהמקריבויהי'ג'י'פרשתד

'ד'ה'העמינדבבןנחשוןקרבנואתהראשוןביוםהמקריבויהיג"יפרשתאמ

הדא'וגונחשוןקרבנואתהראשוןביוםהמקריבויהיג"יפרשתא2פ

ד"הה'וגוהראשוןביוםקרבנואתהמקריבויהיג"יפרשתאנ

ד"ההעמינדבבןנחשוןקרבנואתהראשוןביוםהמקריבויהייג'פרשתא
ד"ההעמינדבבןנחשוןקרבנואתהראשוןביוםהמקריבויהיג"יפרשתאש

'וגוצדקזבחיתחפץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבהד

'וגומצדקזבחיתחפוץאז'וגומציוןאתברצונךהטיבהמ

'וגוצדקזבחיתחפץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבהדכתיבהיא2פ

צדקזבחיתחפץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבהנ

צדקזבחיתחפוץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבהא
צדקזבחיתחפוץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבהש

קערתקרבנודתימאכמהקמעההמזבחלחנוכתהקריבוהמשכןבהקמתשבמדברלפיד

קערתקרבנו'מ"דתימ"כקמעאהמזבחלחנכתהקריבוהמשכןבהקמתשבמדברלפימ

קערתקרבנודתימרכמהקימעאהמזבחלחנכתהקריבוהמשכןבהקמתשבמדברלפי2פ

קערתקרבנוא"כמדקמעההמזבחלחנוכתהקריבוהמשכןבהקמתשבמדברלפינ

קערתקרבנוא"כדקימעאהמזבחלחנוכתהקריבוהמשכןבהקמתשמדברלפיא
קערתקרבנוא"כדקימעאהמזבחלחנוכתהקריבוהמשכןבהקמתשמדברלפיש

'וגואחדפר'וגואחתכף'וגוכסףד

'וגומאחדפר'וגואחתכף'וגומכסףמ

אחדאילאחדפר'וגואחתכף'וגואחתכסף2פ

אחדאילאחדפר'וגוזהבעשרהאחתכף'וגואחתכסףנ

'אאיל'אפראחתכףאחתכסףא
'אאילאחדפראחתכסףש

כלהרי'וגוהשלמיםולזבח'וגועזיםשעירד

כלהרי'וגומשניםבקרהשלמיםולזבח'וגואחדעזיםשעירמ

כלהרישניםבקרהשלמיםולזבחלחטאתאחדשעיר'וגו2פ

כלהרי'וגושניםבקרהשלמיםולזבח'וגועזיםעזיםשעירנ

כלהרישניםבקרא
כלהרישניםבקרש

לפיסעודהלפניומביאיםוהיולדרךשיצאלמלךדומההדברלמההקרבןד

לפיסעודהלפניומביאיםוהיולדרךשיצאלמלךדומההדברלמההקרבןמ

לפילפניומביאיםוהיולדרךשיצאלמלךדומההדברלמההקרבן2פ

לפיסעודהלפניומביאיןוהיולדרךשיצאלמלךד"לההקרבןנ

לפילפניוסעודהמביאיןוהיולדרךשיצאלמלךד"מלההקרבןא
לפילפניומביאיןוהיולדרךשיצאלמלךד"מלההקרבןש

אתםוכךלימכבדיםאתםכךהמלךלהםאמרהפונדקולפיהדרךד

אתםוכךלימכבדיםאתםמההמלךלהם'אמהפנדקולפיהדרךמ

אתםוכךלימכבדיןאתםכךהמלךלהם'אמהפונדקולפיהדרך2פ

אתםוכךלימכבדיןאתםכךהדרךלהם'אמהפונדקולפיהדרךנ

אתםוכךאותימכבדיןאתםכךהמלךלהם'אמהפונדקולפיהדרךא
אתםוכךאותימכבדיןאתםכךהמלךלהם'אמהפונדקולפיהדרךש

בדרךאדוננולואמרובמלכותשולטואינימלךאינילינותניםד

בדרךהמלךאדנינולו'אמבמלכותשולטואינימלךאינילינותניםמ

בדרךאדננולואמרובמלכותשולטואינימלךאינילינותנין2פ

בדרךלואמרובמלכותשולטואינימלךאינילינותניןנ

בדרךהמלךאדוננולואמרובמלכותישולטואינימלךאינילינותניןא
בדרךהמלךאדוננולואמרובמלכותישולטואינימלךאינילינותניןש

שלךלפטריןותכנסלמדינהכשתכנסלךהכנסנוהפונדקולפיהדרךולפיאנחנוד

שלךלפלטריןותכנסלמדינהכשתכנסלךהכנסנוהפנדקולפיהדרךולפיאנחנומ

שלךלפלטריןותכנסלמדינהכשתכנסלךהכנסנוהפונדקולפיהדרךולפיאנחנו2פ

שלךלפטריןותכנסלמדינהכשתכנסלךהכלסנוהפונדקולפיהדרךולפיאנחנונ

שלךלפלטריןותכנסלמדינהכשתכנסלךהכנסנוהפונדקולפיהדרךולפיאנחנוא
שלךלפלטריןותכנסלמדינהכשתכנסלךהכנסנוהדרךולפיאנחנוש

דורוןהנשיאיםלוהקריבוהמשכןכשהקיםכךאותךמכבדיןאנוכמהתראהד

דורוןהנשיאיםלוהקריבוהמשכןכשהקימוכךאותךמכבדיןאנובמהתראהמ

דרוןהנשיאיםלוהקריבוהמשכןכשהוקםכךאותךמכבדיןאנובמהתראה2פ

דורון'הנשיאילוהקריבוהמשכןכשהוקםכךאותךמכבדיןאנוכמהתראהנ

דורוןהנשיאיםלוהקריבוהמשכןכשהוקםכךלךמכבדיןאנחנוכמהתראהא
דורוןהנשיאיםלוהקריבוהמשכןכשהוקםכךלךמכבדיןאנחנוכמהתראהש
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א, יג

'וגוולזבח'וגועזיםושעיר'וגואחדפרוכףומזרקקערהוקרבןד

השלמיםולזבחעזיםושעירוכףאחדפרומזרקקערהוקרבןמ

השלמיםולזבח'וגועזיםושעיר'וגואחדפרוכףומזרקקערהוקרבן2פ

השלמיםולזבח'וגואחדושעיראחדפרכסףומזרקקערהוקרבןנ

עזיםושעיראחדופרוכףומזרקוקערהוקרבןא
עזיםושעיראחדופרוכףומזרקוקערהוקרבןש

במדברהעולמיםרבוןלואמרכבודהואכך'הקבהלהםאמרד

במדברהעולמיםרבוןלו'אמכבודיהואכך'ה'ב'הקלהם'אמ'וגומ

במדברהעולמיםרבוןלו'אמכבודיהואכךה"הקבלהםאמר'וגו2פ

במדבר'העורבוןלואמרכבודהואכךה"הבלהם'אמ'וגונ

במדבר'העולמירבוןלואמרוכבודיהואכךה"הבלהם'אמא
במדבר'העולמירבוןלואמרוכבודיהואכךה"הקבלהם'אמש

לפלטריןכשתכנסלפניךהקרבנוהמדברולפינתוניםאנוד

לפלטריןכשתכנסלפניךהקרבנוהמדברולפינותניםאנומ

לפלטריןכשתכנסלפניךהקרבנוהמדברולפינותניםאנו2פ

לפלטריןכשתכנסלפניךהקרבנוהמדברולפילךנותניןאנונ

'לטרקליכשתכנסלפניךמקריביםואנונותניןאנוהמדברולפיאנוא
לטרקליןכשתכנסלפניךמקריביםואנונותניןאנוהמדברולפיאנוש

'דכתיהואהדאלפניךנקריבפריםוכמהקרבנותכמהרואהאתהשלךד

'ד'ה'הלפניךנקריבפריםוכמהקרבנותכמהרואהאתהשלךמ

דכתיבהיאהדאלפניךנקריבפריםוכמהקרבנותכמהרואהאתהשלך2פ

ד"ההלפניךנקריבפריםוכמהקרבנותכמהרואהאתהשלךנ

ד"ההלפניךנקרבפריםוכמהקרבנותכמהרואהאתא
ד"ההלפניךנקרבפריםוכמהקרבנותכמהרואהאתש

צדקזבחיתחפץאזירושלםחומותתבנהציוןאתברצונךהטיבהד

עולהצדקזבחיתחפוץאז'וגומציוןאתברצונךהטיבהמ

צדקזבחיתחפץאזירושלםחומותתבנהציוןאתברצונךהטיבה2פ

'וגוצדקזבחיתחפוץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבהנ

'וגותחפוץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבהא
'וגותחפוץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבהש

מוצאאתוכןאחדפרולאפריםמזבחךעליעלואזד

מוצאאתוכןאחדפרולאפריםמזבחךעליעלואזוכלילמ

מוצאאתהוכךאחדפרולאפריםמזבחךעליעלואז2פ

מוצאאתוכןאחדפרולאנ

מוצאאתוכן'אפרלא'פרימזבחךעליעלואזא
מוצאאתוכןאחדפרלאפריםמזבחךעליעלואזש

מהראההמקדשביתלחנוכתלהקריבובקשהמקדשביתכשבנהבשלמהד

מהראההמקדשביתלחנכתלהקריבובקשהמקדשביתכשבנהבשלמהמ

מהראהמקדש(ראה)ביתלחנכתלהקריבובקשהמקדשביתכשבנהבשלמה2פ

מהראהה"בלחנוכתלהקריבוביקשה"בשלמהכשבנהנ

מהראהה"בלחנוכתלהקריבובקשה"בשלמהכשבנהא
מהראהה"בלחנוכתלהקריבובקשה"בשלמהכשבנהש

'וגוהשלמיםזבחאתשלמהויזבחשםכתיבד

עשריםבקרהשלמיםזבחאתשלמהויזבחשם'כתמ

עשריםבקרי"ליזבחאשרהשלמיםזבחאת'שלמויזבחשםכתוב2פ

'וגובקרי"ליזבחאשרהשלמיםזבחאתשלמהויזבחשם'כתינ

ב"כבקר'להזבחאשר'השלמיזבחאתשלמהויזבחשם'כתיא
ב"כבקר'להזבחאשרהשלמיםזבחאתשלמהויזבחשםכתיבש

וכןד

וכן'וגוושניםמ

וכןי"יביתאתויחנכואלף'ועשרימאה'עוצאןאלףושנים2פ

וכןנ

וכן'הביתאתויחנכואלףכ"קוצאןאלףא
וכן'הביתאתויחנכואלףב"קוצאןאלףש

'וגודוכריןמאהתוריןאלהאביתלחנוכתוהקריבועזראבימיד

'וגורבהאלהאביתלחנכתהקריבועזראבימימ

אמריןמאתדכריןמאהתוריןאלהאביתלחנוכתוהקריבועזראבימי2פ

אמריןמאתןדכריןמאהתוריןאלהאביתלחנוכתוהקריבועזראבימינ

מאתןדכריןמאהתוריןאלהאביתלחנוכתוהקריבועזראבימיא
מאתןדכריןמאהתוריןאלהאביתלחנוכתוהקריבועזראבימיש
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ב, יג- א , יג

'וגותחפץאז'וגוציוןאתברצונךהויד

צדקזבחיתחפוץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבההוימ

'וגוצדקזבחיתחפץאז'וגוציוןאתברצונךהוי'וגו2פ

'וגותחפוץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבההוי'וגונ

תחפוץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבההויא
תחפוץאז'וגוציוןאתברצונךהטיבההויש

תימןובאיצפוןעורי'ד'ה'ה'וגוהמקריבויהיד

תימןובואיצפוןעורי'ד'ה'ההראשוןביוםהמקריבויהיא"דמ

תימןובאיצפוןעורידכתיבהיאהדא'וגוהמקריבויהי2פ

תימןובואיצפוןעוריד"הההמקריבויהינ

תימןובואיצפוןעוריד"הההמקריבויהיא
תימןובואיצפוןעוריד"הההמקריבויהיש

באדר'ג'בכמלואיםהתחילואימתי'אומיוסי'רהיה'וגוד

באדרושלשהבעשריםמלואיםהתחילואימתי'אומיוסי'רהיה'וגומ

באדרושלשהבעשריםמלואים(הנשיאים)התחילואימתיאומריוסי'רהיה'וגו2פ

באדרג"בכהמלואיםהתחילואימתי'אויוסי'רהיה'וגונ

באדרג"בכמלואיםהתחילואימתי'אומיוסי'רהיהא
באדרג"בכהתחילואימתי'אומיוסי'רהיהש

מעמידמשההיההמלואיםימישבעתוכלהמלואיםימישלמובניסןובאחדד

מעמידמשההיההמלואיםימישבעתוכלהמלואיםימישלמובניסןובאחדמ

מעמידמשההיההמלואיםימישבעתוכלהמלואיםימישלמובניסןובאחד2פ

מעמידמשההיה'המלואיימי'זוכל'המלואישלמובניסן'ובאנ

מעמידמשההיה'המלואיימי'זוכלהמלואיםימישלמובניסןובאחדא
מעמידמשההיההמלואיםימשבעהוכלהמלואיםימישלמובניסןובאחדש

ולאהעמידובשמיניופירקועליוקרבנותיומקריבובקרבקרוכלהמשכןאתד

ולאהעמידובשמיניופרקועליוקרבנותיומקריבובקרבקרובכלהמשכןאתמ

ולאהעמידובשמיניופרקועליוקרבנותיומקריבובקרבקרוכלהמשכןאת2פ

ולאהעמידו'בחופירקועליוקרבנותיומקריבובקרבקרוכלהמשכןאתנ

ולאהעמידו'בחופרקועליוקרבנותיומקריבובקרבקרובכלהמשכןאתא
ולאהעמידו'בחופרקועליוקרבנותיומקריבובקרבקרובכלהמשכןאתש

ואותוהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהי'שנאמפירקוד

ואותוהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהי'שנפרקומ

ואותוהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהי'שנפרקו2פ

ואותוהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהי'שנפירקונ

ואותוהמשכןהוקםלחדש'באהשניבשנההראשוןבחדשויהי'שנאפרקוא
ואותוהמשכןהוקםלחדשבאחד'הבבשנההראשוןבחדשויהי'שנאמפרקוש

ביוםבוהיהניסןשלחדשוראשהיהבשבתאחדשמינייוםד

ביוםבוהיהשלניסןחדשוראשהיהבשבתאחדשמינייוםמ

ביוםבוהיהניסןחדשוראשהיהבשבתאחדשמינייום2פ

ביוםבוהיהניסןשלח"ורהיהבשבתאחד'חיוםנ

ביוםבוהיהניסןח"ורהיהבשבת'אשמנהיוםא
ביוםבוהיהניסןח"ורהיהבשבת'א'חיוםש

וסדרוםעבודתםאתעבדוהכיורמןורגליהםידיהםורחצוובניואהרןעמדד

וסדרוםעבודתםאתעבדוהכיורמןורגליהםידיהםורחצוובניואהרןעמדמ

וסדרוםהעבודותאתעבדוהכיורמןורגליהםידיהםורחצוובניואהרןעמד2פ

'וסדרועבודתםעבדוהכיורמןורגליהםידיהם(א)ורחצוובניואהרןעמדנ

וסדרוםהעבודותאתעבדוהכיורמןורגליהםידיהםורחצוובניואהרןעמדא
וסדרוםהעבודותאתעבדוהכיורמןורגליהםידיהםורחצוובניואהרןעמדש

בכורותואשמותחטאותונדבותנדריםתמידיםישראלהקריבוביוםבוהסדרעלד

בכורותואשמותחטאותונדבות(2)תמידים(1)נדריםישראלהקריבוביוםבוהסדרעלמ

בכורותואשמותחטאותונדבותנדריםתמידיםישראלהקריבוביוםבוהסדרעל2פ

בכורותואשמותחטאותונדבותנדריםתמידין'ישהקריבוביוםבוהסדרעלנ

'בכורוואשמות'חטאוונדבותנדריםתמידיןישראלהקריבוביוםבוהסדרעלא
ישראלהקריבוביוםבוהסדרעלש

עורי'וגותימןובאיצפןעוריאומרהואהיוםאותועלומעשרותד

עוריתימןובואיצפוןעורי'אומהיוםאותועלומעשרותמ

צפוןעוריאומרהואהיוםאותועלומעשרות2פ

עורי'וגוצפוןעורי'אומהואהיוםאותועלומעשרותנ

עוריתימןובואיצפוןעורי'אומהואהיוםאותוועלומעשרותא
עוריש
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בדרוםשנשחטיםשלמיםאלותימןובאיבצפוןשנשחטתעולהזוצפוןד

בדרוםשנשחטיםשלמיםאלותימןובואיבצפוןשנשחטתעולהזוצפוןמ

בדרוםשנשחטיםשלמיםאלותימןובאיבצפוןשנשחטת(ובאי)עולהזו2פ

בדרום'שנשחטי'שלמיאלותימןובואיבצפוןשנשחטהעולהזוצפוןנ

בדרוםשנשחטושלמיםאלותימןובואיבצפוןשנשחטתעולהזוצפוןא
בדרוםשנשחטושלמיםאלותימןובואיבצפוןשנשחטהעולהזוצפוןש

דודייבאהסמיםקטרתזהבשמיויזלומועדאהלזהגניהפיחיד

דודייבואהסמיםקטרתזהבשמיויזלומועדאהלזהגניהפיחימ

דודייבאהסמיםקטרתזהבשמיויזלומועדאהלזהגניהפיחי2פ

דודייבאהסמיםקטורתזהבשמיויזלומועדאהלזהגניהפיחינ

דודייבאהסמיםקטורתזהבשמיויזלומועדאהלזהגניהפיחיא
דודייבואהסמיםקטורתזהבשמיויזלומועדאהלזהגניהפיחיש

כלהאחותילגניבאתיהקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזהלגנוד

כלהאחותילגניבאתיקרבנותאלומגדיופריויאכלשכינהזולגנומ

כלהאחותילגניבאתיקרבנותאלומגדיופריויאכלשכינהזהלגנו2פ

'וגולגניבאתיהקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזולגנונ

כלהאחותילגניבאתיקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזהלגנוא
כלהאחותילגניבאתיקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזהלגנוש

המנחהולבונתהקטרתלבונתזהבשמיעםמוריאריתישמינייוםזהד

המנחהולבונתהקטרתלבונתזה(?)בשמיעםמוריאריתישמינייוםזהמ

המנחהולבונתהקטרתלבונתזהבשמיעםמוריאריתישמינייוםזה2פ

המנחהולבונתהקטורתלבונתזהבשמיעםמוריאריתישמינייוםזהנ

המנחהולבונתהקטורתלבונתזהבשמיעםמוריאריתי'החיוםזהא
המנחהולבונתהקטורתלבונתזהבשמיעםמוריאריתי'החיוםזהש

יינישתיתיקדשיםקדשיואמוריהעולהאיבריזהדבשיעםיעריאכלתיד

יינישתיתיקדשיםקדשיואימוריהעולהאיבריזהדבשיעםיעריאכלתימ

יינישתיתיהקדשיםקדשיואיבריהעולהאיבריזהדבשיעםיעריאכלתי2פ

יינישתיתיקדשיםקדשיואימוריעולהאיבריזהדבשיעםיעריאכלתינ

יינישתיתי'הקדשי'קדשואיבריהעולהאיבריזהדבשיעםיעריאכלתיא
יינישתיתיהקדשיםקדשואיבריהעולהאיבריזהדבשיעםיעריאכלתיש

ואהרןמשהזהרעיםאכלוקליםקדשיםואמוריהנסכיםאלוחלביעםד

ואהרןמשהזהרעיםאכלוקליםקדשיםואמוריהנסכיםאלוחלביעםמ

ואהרןמשהזהרעיםאכלוקליםקדשיםואמוריהנסכיםאלוחלביעם2פ

ואהרןמשהזהרעיםאכלוקלים'קדשיואימוריהנסכיםאלוחלביעםנ

ואהרןמשהזהרעיםאכלוקלים'קדשיואיבריהנסכיםאלוחלביעםא
ואהרןמשהזהרעיםאכלוקלים'קדשיואיבריהנסכיםאלוחלביעםש

חנינא'בריוסי'וראליעזר'רישראלכנסתזודודיםושכרושתוד

חנינא'בריוסי'וראלעזר'רישראלכנסתזודודיםושכרושתומ

חנינאברבייוסי'וראלעזר'רישראלכנסתזודודיםושכרושתו2פ

'חנינ'בריוסי'וראלעזר'ר'יש'כנסזו'וגוושכרושתונ

ח"ביוסי'ור'אלעז'רישראלכנסתזהדודיםושכרושתוא
ח"ביוסי'וראלעזר'רישראלכנסתזהדודיםושכרושתוש

'אמ'חנינ'בריוסי'רנחבניהקריבושלמיםאמראלעזר'רד

נחבניהקריבושלמים'אמאלעזר'רמ

'אמחנינאברבייוסי'ורנחבניהקריבושלמים'אמאלעזררבי2פ

'אמ'חני'בריוסי'רנחבניהקריבושלמים'אמ'אלעז'רנ

'אומיוסי'ורנחבניהקריבו'שלמי'אומ'אלעז'רא
'אומיוסי'ורנחבניהקריבושלמים'אומאלעזר'רש

והאחנינא'בריוסי'לראלעזר'רמתיבנחבניהקריבו'עולוד

והאחנינא'בריוסי'לראלעזר'רמתיבמ

והכתיבחנינאבריוסי'לראלעזר'רמתיבנחבניהקריבועולות2פ

'והכתי'חני'בריוסי'לר'אלעז'רמתיבנחבניהקריבועולותנ

'והכתיח"ביוסי'לראלעזר'רמתיבהקריבועולותא
'והכתיח"ביוסי'לראלעזר'רמתיבהקריבועולותש

מהקרבשחלבודברומחלביהןצאנומבכורותהואגםהביאוהבלכתיבד

מהקרבשחלבודברומחלבהןצאנומבכורותהביאוהבל'כתימ

מהקרבשחלבודברומחלבהןצאנומבכורותהביאוהבל2פ

מהקרבשחלבודברומחלבהןצאנומבכורותהואגםהביאוהבלנ

מהקרבשחלבודברומחלביהןצאנומבכורותהביאוהבלא
מהקרבשחלבודברומחלביהןצאנומבכורותהואגםהביאוהבלש
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'לראלעזר'רמתיבשמיניהוןמןחנינא'בריוסי'רלהעבדד

'לראלעזר'רמתיבשמיניהוןמןחנינא'בריוסי'רליהעבדמ

'לראלעזררבימתיבשמיניהוןמןחנינאבריוסירבילהעבד2פ

'לר'אלעז'רמתיבמשמניניהון'חניבריוסי'רלהעבדנ

'לראלעזר'רמתיבשמניניהוןמןח"ביוסי'רליהעבדא
'לראלעזר'רמתיב'שמניניהומןח"ביוסי'רליהעבדש

ויזבחועולותויעלוישראלבנינעריאתוישלחחנינא'בריוסיד

ויזבחועולותויעלוישראלבנינעריאתוישלחחנינא'בריוסימ

ויזבחועולותויעלו'ישרבנינעריאתוישלחחנינאבריוסי2פ

ויזבחועולותויעלו'ישבנינעריאתוישלח'חני'בריוסינ

'שלמיויזבחועולותויעלוישראלבנינעריאתוישלחח"ביוסיא
ויזבחועולותויעלוישראלבנינעריאתוישלחח"ביוסיש

שלימיםחנינא'בריוסי'רלהעבדמהפרים'ליישלמיםזבחיםד

שלימיםחנינא'בריוסי'רלהעבדמהפריםי"לישלמיםזבחיםמ

שלמיםחנינא'בריוסי'רלהעבדמהפריםי"לישלמיםזבחים2פ

שלמים'חניבריוסי'רלהעבדמהפריםי"לישלמיםזבחיםנ

שלמיםח"ביוסי'רליהעבדמהפרים'לה'שלמי'זבחיא
שלמיםח"ביוסי'רליהעבדמהפרים'להשלמיםזבחיםש

חנינאבןיוסי'לראלעזר'רמתיבניתוחובלאהפשטבלאבעורןד

חנינא'לריוסי'בראלעזר'רמתיבניתוחובלאהפשטבלאבעורןמ

חנינא'בריוסילרביאלעזר'רמתיבנתוחובלאהפשטבלאבעורן2פ

'אלעז'רמתיבניתוחובלאהפשטבלאבעורןנ

ח"לריב'אלעז'רמתיבוניתוחהפסטבלאבעורןא
ח"לריבאלעזר'רמתיבוניתוחהפשטבלאבעורןש

עולהוזבחיםעולהמשהחתןיתרוויקחכתיבהאד

עולהוזבחיםעלהמשה[משהחותןיתרו]ויקחמ

עולהוזבחיםעולהמשהחתןיתרוויקחכתיבהא2פ

עולה'וזבחיעולהמשהחותןיתרו(משה)ויקח'כתיהאנ

עולהלאלהים'וזבחיעולהיתרוויקח'כתיהאא
עולהלאלהיםוזבחיםעולהיתרוויקח'כתיהאש

בןיוסי'רלהעבדמהשלמיםזבחיאלוזבחיםעולהזוד

'בריוסי'רלהעבדמהשלמיםזבחיאלוזבחיםעולהזומ

בריוסי'רלהעבדמהשלמיםאלווזבחיםעולהזו2פ

'בריוסי'רלהעבדמה'שלמיזבחיאלו'וזבחיעולהזונ

ח"ביוסי'רליהעבדמה'שלמיאלו'וזבחיכמשמעהא
ח"ריבליהעבדמהשלמיםאלווזבחיםכמשמעהש

מתןלאחרדאמרכמאןחנינאד

מתןלאחר'דאמכמאןחנינאמ

מתןלאחר'דאמכמאןחנינא2פ

מתןלאחרד"כמ'חני'בריוסי'רלהעבדמה'חנינ

ת"מלאחרד"כמא
ת"מלאחר'דאמכמאןש

חנינא'בריוסי'וראלעזר'ר'אתפלגו'אמרביתרובאתורהד

חנינאבןיוסיר[ו](ב)אלעזר'ראתפלגון'אמ'ריתרובאתורהמ

חנינאבריוסי'וראלעזר'ראיתפלגון'אמ'ריתרובאתורה2פ

'חני'בריוסי'ורלעזר'ריתפלגון'אמ'ריתרובאתורהנ

ח"וריבאלעזר'ראיתפלגון'אומ'ריתרובאא
ח"וריבאלעזר'ראתפלגון'אומ'ריתרובאש

תורהמתןלאחראמרואחרינאיתרובאתורהלמתןקודםאמרחדד

תורהמתןלאחר'אמואחרינאיתרובאתורהלמתןקודם'אמחדמ

תורהמתןלאחר'אמואחרינאיתרובאתורהמתןקודםחד2פ

תורהמתןלאחר'אמוחדיתרובאתורהמתןקודם'אמחדנ

ת"מלאחר'אמוחדיתרובאת"מקודם'אמחדא
ת"מלאחר'אמוחדיתרובאת"מקודם'אמחדש

תורהלמתןקודםדאמרמאןחנינא'ברחמא'אריתרובאד

תורהלמתן'דאמלמאןחנינא'ר'אמיתרובאמ

תורהמתןקודם'דאמכמאןחנינאר"אמיתרובא2פ

תורהלמתןקודם'חניר"איתרובאנ

ת"מקודםד"מחניןר"אבאא
ת"מקודםד"מחניןר"אבאש
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באתורהמתןלאחרדאמרומאןהקריבושלמים'דאמכמאןיתרובאד

באתורהמתןלאחר'דאמומאןהקריבושלמים'דאמכמאןיתרובאמ

באתורהמתןלאחר'דאמומאןהקריבושלמים'דאכמאןיתרובא2פ

באתורהמתןלאחרד"ומהקריבו'שלמיד"כמיתרובאנ

באת"מלאחרד"ומהקריבושלמיםד"כמבאא
באת"מלאחרד"ומהקריבו'שלמיד"כמבאש

הקריבועולותדאמרכמאןיתרוד

הקריבועולות'דאמכמאןיתרומ

דברעורימהובצפון'שנשחטהקריבועולות'דאמכמאןיתרו2פ

הקריבועולותד"כמיתרונ

דברעוריבצפוןשנשחטועולותד"כמהקריבועולותד"כמא
דברעוריבצפוןשנשחטועולותד"כמהקריבועולותד"כמש

זוצפוןעוריחנינאבןיוסי'לרמסייעאהדהד

זוצפוןעוריחנינאבןיוסי'לרמסייעאהדאמ

זוצפוןעוריחנינאבריוסי'לרמסייעאהדאונתעוררישןשהיה2פ

זוצפוןעורי'חניר"ביוסי'לרמסייעאהדאנ

זועוריח"לריבמסייעאהדאונתעוררישןשהיהא
זועוריח"לריבמסייעאהדאונתעוררישןשהיהש

אלותימןובאיונתעוררישןשהיהדברעורימהובצפוןשנשחטתעולהד

אלותימןובאיונתעוררישןשהיהדברעורימהובצפוןשנשחטתעולהמ

אלותימןובואיונתעוררישןשהיהדברעורימהבצפוןשנשחטתעולה2פ

אלותימןובואיונתעוררישןשהיהדברעורימהובצפון'שנשחטעולהנ

אלותימןובואיונתעוררישןשהיהדברעורימהובצפוןשנשחטהעולהא
אלותימןובואיונתעוררישןשהיהדברעורימהבצפוןשנשחטהעולהש

לחדשבאשהואדברובאימהובדרוםנשחטיםשהםשלמיםד

לחדשבאשהואדברובאימהובדרוםנשחטיןשהןשלמיםמ

לחדשבאשהואדברובואיהואמהבדרוםנשחטיםשהםשלמים2פ

לחדשבאשהואובואימהובדרום'נשחטישהם'שלמינ

לחדשבאשהואדברתימןובואיומהובדרוםשנשחטושלמיםא
לחדשבאשהואדברתימןובואיומהובדרוםשנשחטושלמיםש

אמרלוי'רבשםדסכניןיהושע'ורפפי'דרבריהאבא'רד

לוי'רבשםדסכניןיהושע'רפפי'דרבריהאבא'רמ

'אלוי'רבשםדסכניןיהושע'רפפידרבבריהאבא'ר2פ

'אמל"בשרדסכניןי"רפפי'דרבריהאבא'רנ

'אמלויר"בשאבא'רא
'אמל"בשראבא'רש

העולהתורתזאת'חנינ'בריוסי'לרליהמסייעקריההדיןאףד

העולהתורתזאתחנינאבןיוסי'לרמסייעקרייההדיןאףמ

העולהתורתזאתחנינאבריוסילרבימסייעאקרייההדיןאף2פ

העולהתורתזאת'חני'בריוסי'לרליהמסייעקרייההדיןאףנ

העולהתורתזאתח"לריבמסייעאקראהדיןאףא
העולהתורתזאתח"לריבמסייעאקראהדיןאףש

זבחתורתזאתלשלמיםכדאתינחבנישהקריבוהעולההיאד

זבחתורתזאתלשלמיםכדאתינחבנישהקריבוהעולההיאמ

זבחתורתזאתלשלמיםאתיכדנחבנישהקריבוהעולההיא2פ

זבחתורתזאתלשלמיםכדאתינחבנישהקריבוהעולההיאנ

זבח(העולה)תורתזאתלשלמיםאתיכדנחבנישהקריבוהעולההיאא
זבחתורתזאת'לשלמיאתיכדנחבנישהקריבוהעולההיאש

יקריבאשראלאכאן'כתאיןהקריבאשרהשלמיםד

יקריבאשראלאכאן'כתאיןהקריבאשרהשלמיםמ

יקריבאשראלאכאןכתובאיןהקריבאשריקריבואשרהשלמים2פ

יקריבאשראלאכאן'כתיאיןהקריבאשר'השלמינ

יקריבאשראלאכאן'כתיאיןהקריבאשר'להיקריבאשר'השלמיא
יקריבאשראלאכאן'כתיאיןהקריבאשר'להיקריבאשר'השלמיש

חנינאבןיוסי'דרקרייהאלעזר'רלקייםבמהולהבאמכאןד

חנינאבןיוסי'דרקרייהאלעזר'רמקייםמהולהבאמכאןמ

חנינאבריוסי'דרקרייהאלעזר'רמקייםמהולהבאמכאן2פ

'חני'בריוסי'דרקרייהלעזר'רמקייםבמהולהבאמכאןנ

ח"דריבקרייה'אלעז'רליהעבדמהולהבאמכאןא
ח"דריבקרייה'אלעז'רליהעבדמהולהבאמכאןש
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ב, יג

צפוןעוריבגליותליהפתרתימןובאיצפוןעוריד

צפוןעוריבגליותליהפתרתימןובואיצפוןעורימ

צפוןעוריבגלותליהקרייהפתרתימןובואיצפוןעורי2פ

צפוןעוריבגליותליהפתרתימןובואיצפוןעורינ

צפוןעוריבגלותקרייהליהפתראלעזר'רתימןובואיצפוןעוריא
צפוןעוריבגלותקרייהליהפתר'אלעז'רתימןובואיצפוןעוריש

נתוןשהואגוגלכשיתעוררבדרוםויחנויבאובצפוןנתונותשהןהגליותלכשיתעוררוד

נתוןשהואגוגלכשיתעוררבדרוםויחנויבאובצפוןנתונותשהןהגליותלכשיתעוררומ

נתוןשהואגוגלכשיתעוררבדרוםויחנויבאובצפוןנתונותשהןהגליותלכשיתעוררו2פ

נתוןשהואגוגלכשיתעוררבדרוםויחנויבואובצפוןנתונותשהןהגליותלכשיתעוררונ

נתוןשהואגוגלכשיתעוררבדרוםויחנוויבאובצפוןנתונותשהןהגליותלכשיתעוררוא
נתוןשהואגוגלכשיתעוררבדרוםויחנוובאובצפוןנתונותשהןהגליותלכשיתעוררוש

צפוןמירכתיוהעליתיךוששאתיךושובבתיךבדרוםויפליבאיהאבצפוןד

צפוןמירכתיוהעליתיךוששאלתיךושובבתיך'שנבדרוםויפוליבאבצפון(בדרום)מ

צפוןמירכתיוהעליתיךוששאתיךושובבתיךבדרוםויעליבאבצפון2פ

צפוןמירכתיוהעליתיךוששאתיךושובבתיךבדרוםויפליבאבצפוןנ

צפוןמירכתיוהעליתיךוששאתיךושובבתיך'שנאבדרוםויעלויבאבצפוןא
צפוןמירכתיוהעליתיךוששאתיךושובבתיך'שנאבדרוםויעלובאבצפוןש

המקדשביתאתויבנהיבאבצפוןנתוןשהואהמשיחמלךלכשיתעוררד

המקדשביתאתויבנהיבאבצפוןנתוןשהואהמשיחמלךמלךלכשיתעוררמ

המקדשביתויבנהיבאבצפוןנתוןשהואהמשיחמלךלכשיתעורר2פ

ה"בויבנהיבאבצפוןנתוןשהואהמשיחמלךלכשיתעוררנ

המקדשביתויבנהיבאבצפוןנתוןשהואהמשיחמלךלכשיתעוררא
ה"בויבנהיבאבצפוןנתוןשהואהמשיחמלךלכשיתעוררש

צפוןעורי'א'ד'וגוויאתמצפוןהעירותיבדרוםנתוןשהואד

צפוןעוריא"ד'וגומויאתצפון[מ]העירותי'שנבדרוםנתוןשהואמ

צפוןעוריאחרדבר'וגומצפוןהעירותיבדרוםנתוןשהוא2פ

צפוןעוריא"ד'וגוויאתמצפוןהעירותיבדרוםנתוןשהואנ

צפוןעוריא"ד'וגומצפוןהעירותיבדרוםנתוןשהואא
צפוןעוריא"ד'וגומצפוןהעירותיבדרוםנתוןשהואש

אניאומרתהדרוםרוחזועםזוקנאהלהכניסעתידותשהרוחותמלמדד

אני'אומהדרוםרוחזועםזוקנאהלהכניסעתידותשהרוחותמלמדמ

אניאומרתהדרוםרוחזועםזוקנאהלהכניסעתידותשהרוחותמלמד2פ

אני'אוהדרוםרוחזועםזוקנאהלהכניסעתידותשהרוחותמלמדנ

אניאומרתהדרוםרוחבזוזוקנאהלהכנסעתידותשהרוחותמלמדא
אניאמרתהדרוםרוחבזוזוקנאהלהכנסעתידותשהרוחותמלמדש

אניאומרתצפוןורוחהדרוםוכלרה?ג?הוגלותתימןגלותמביאהד

אני'אומצפוןורוחהדרוםוכלהגרהוגלותתימןגלותמביאהמ

גלותמביאהאני2פ

אניאומרתצפוןורוחהדרוםוכלהנדהוגלותתימןגלותמביאהנ

אניאומרתצפוןורוחהגלותוכלהנדהוגלותתימןגלותמביאהא
גלותמביאהש

לקייםאחדבפתחנכנסותוהםביניהםשלוםנותןוהמקוםצפוןגלותמביאהד

לקייםאחדבפתחנכנסותוהןביניהםשלוםנותןוהמקוםצפוןגלותמביאהמ

לקייםאחדבפתחנכנסותוהםביניהםשלוםנותןוהמקוםצפון2פ

לקיים'אבפתחנכנסותוהםשלוםנותןוהמקוםצפוןגלותמביאהנ

ד"ההאחדבפתח'נכנסווהןביניהםשלוםנותןוהמקוםצפוןגלותמביאהא
ד"ההאחדבפתח'נכנסווהןביניהםשלוםנותןוהמקוםצפוןש

'וגומרחוקבניהביאיתכלאיאלולתימןתנילצפוןאומר'שנאממהד

תכלאיאלולתימןתנילצפוןאומר'שנמהמ

'וגומרחוקבניהביאיתכלאיאלולתימןתנילצפוןאומרשנאמרמה2פ

'וגוולתימןתנילצפוןאומר'שנמהנ

תכלאיאלולתימןתנילצפוןאומרא
תכלאיאלולתימןתנילצפון'אומש

שבעולםלפי'אמלויברבנימין'רבשםחוניא'רד

מ

שבעולםלפי'אמלויברבנימין'רבשםהונא'ר2פ

ז"שבעהלפיאמרלויברבנימיןר"בש(הקנהבן)חוניא'רנ

שבעולםלפיאמרל"רבשםהונא'רא
ז"שבעהלפי'אמל"בשרהונא'רש



8

במדבר רבה פרשה יג

ב, יג

לבאלעתידאבלמנשבתדרומיתרוחאיןמנשבתצפוניתרוחהיהד

מ

לבאלעתידאבלמנשבתדרומיתרוחאיןמנשבתצפוניתרוחהזה2פ

לבאלעתידאבלמנשבתדרומיתרוחאיןמנשבתצפוניתרוחנ

לבואלעתידאבלמנשבתדרומיתרוחאיןמנשבתצפוניתרוחאםהזהא
ל"לאבלמנשבת'דרומירוחאיןמנשבתצפוניתרוחאםש

'ד'ה'הבומשמשותהרוחותושתי'לעולאגרסטיסרוחמביאאני'הבה'אמד

מ

הדאבומשמשותהרוחותושתילעולםארגסטיסרוחאביאאניה"הקב'אמ2פ

ד"ההבומשמשותהרוחותושתילעולםארגסטיסרוחאביאאניה"אהבנ

ד"ההבומשמשותרוחותושתילעולםארגסטיסרוחאביאאניה"הקב'אמא
ד"ההבו'משמשו'רוחוושתילעולםארגסטיסרוחאביאאני'אמה"הקבש

עורי'א'ד'וגותנילצפוןאומרד

עוריא"דמ

עוריאחרדבר'וגותכלאיאלולתימןתנילצפוןאומרדכתיבהיא2פ

עוריא"דתכלאיאלולתימןתנילצפוןאומרנ

עוריא"דתנילצפוןאומרא
עוריא"דתנילצפון'אומש

עדןבגן'לצדיקיסעודהלעשות'הבהעתידלבאלעתיד'וגוצפוןד

עדןבגןלצדיקיםסעודהלעשות'ה'ב'הקעתידלבאלעתידתימןובאיצפוןמ

עדןבגן'לצדיקיסעודהלעשותה"הקבעתידלבאלעתיד'וגוצפון2פ

ע"בג'לצדיקיסעודהלעשותה"הבעתידלבאלעתיד'וגוצפוןנ

ע"בג'לצדיקיסעודה'לעשוה"הקבעתידלבואלעתידצפוןא
ע"בג[לצדיקים]סעודהלעשותה"הקבעתידל"לצפוןש

דרוםורוחצפוןרוחאלאבשמיםראשיולאבפלסמוןלאצריכיןואיןד

דרוםורוחצפוןרוחאלאבשמיםבראשיולאבפלסמוןלאצריכיןואיןמ

דרוםורוחצפוןרוחאלאבשמיםראשיולאבפלסמוןלאצריכיןואין2פ

דרוםורוחצפוןרוחאלא'בשמיראשיולאבפלסמוןלאצריכיןואיןנ

דרוםורוחצפוןרוחאלאבשמיםבראשיולאפפלסמוןלא'צריכיואיןא
דרוםורוחצפוןרוחאלא'בשמיבראשיולאבפלסמוןלא'צריכיואיןש

הפיחי'ד'ה'הריחםונותניםעדןגןבוסמניכלוזוחלותמכבדותד

הפיחי'ד'ה'הריחםונותניםעדןגןביסמניכלוזוחלותמכבדותמ

הפיחידכתיבהיאהדאריחםונותניםעדןגןבוסמניכלוזוחלותמכבדות2פ

הפיחיד"ההריחןונותניםע"גבוסמניכלוזוחלותמתכבדותנ

הפיחיד"ההריחםונותניןע"גבושמיכלוזוחלותמכבדותא
הפיחיד"ההריחםונותניןע"גבוסמיכלוזוחלותמכבדותש

לגנודודייבאזילוףזהבשמיויזלוהגןכיבודזהגניד

לגנודודייבאזילוףזהבשמיויזלוהגןכיבודזהגנימ

לגנודודייבאזילוףזהבשמיויזלועדןגןכבודזהגני2פ

לגנודודייבאזילוףזהבשמיויזלוהגןכיבודזהגנינ

לגנודודייבואזילוףזהיזלוע"גכבודזהגניא
לגנודודייבואזילוףזהיזלוגניש

ולאלוארחיםסעודהשיעשההביתבעלישוכי'הבהלפניישראל'אומד

ולאלאורחיםסעודהשיעשההביתבעלישוכי'ה'ב'הקלפניישראל'אוממ

ולאלאורחיםסעודהשיעשההביתבעלישוכיה"הקבלפניישראלאמרו2פ

ולא'לאורחיסעודהשיעשההביתבעלישוכיה"הבלפני'יש'אונ

ולא'לאורחיסעודהשיעשההביתבעלישוכיה"להקבישראלאמרוא
ולאלאורחיםסעודהשיעשה'הביבעלישוכיה"להקבישראלאמרוש

אםעמהםישבולאלמקוראיםסעודהעושהחתןישעמהםמיסביהיהד

אםעמהםישבולאלמקוראיםסעודהשיעשהחתןישעמהםמסביהיהמ

אםעמהםישבולאלמקוראיםעושהחתןישמסבעמהםיהיה2פ

אםעמהםישבולא'למקוראיסעודהעושהחתןישעמהםמיסביהיהנ

אםעמהםיושבואינו'למקוראי'סעודעושהחתןישעמהםמיסביהאא
אםעמהםיושבואינו'למקוראיעושהחתןישעמהםמיסביהאש

עושההריני'הבהלהם'אוממגדיופריויאכללגנודודייבארצונךד

עושההריני'ה'ב'הקלהם'אוממגדיופריויאכללגנודודייבארצונךמ

עושההריניה"הקבלהם'אממגדיופריויאכללגנודודייבארצונך2פ

עושההריניה"הבלהם'אוממגדיופריויאכללגנודודייבארצונךנ

עושההריניה"הקבלהם'אממגדיופריויאכללגנודודייבארצונךא
עושההריה"הקבלהם'אממגדיופריויאכללגנודודייבוארצונךש
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ב, יג

'ד'ה'העדןלגןבא'הקבהשעהבאותהמבקשיםשאתםכשםד

'ד'ה'העדןלגן'ה'ב'הקבאשעהבאותהמבקשיםשאתםכשםמ

דכתיבהיאהדאעדןלגןבאה"הבשעהבאותהמבקשיםשאתםכשם2פ

ד"ההע"לגבאה"הבשעהבאותה'מבקשישאתםכשםנ

ה"הקב'אמשעהבאותה'מבקשישאתםכשםא
ה"הקב'אמשעהבאותהמבקשיםשאתםכשםש

בגלותשנתכלוכלהבגלותלישנתאחואחותי'וגוכלהאחותילגניבאתיד

בגלותשנתכלוכלהבגלותלישנתאחואחותיכלהאחותילגניבאתימ

בגלותשנתכלוכלהבגלותלישנתאחואחתי'וגוכלהאחותילגניבאתי2פ

בגלותשנתכלוכלהבגלותלישנתאחואחותי'וגוכלהאחותילגניבאתינ

בגלותשנתכלוכלהבגלותלישנתאחואחותיכלהאחותילגניבאתיא
בגלותשנתכלוכלהבגלותלישנתאחואחותיכלהאחותילגניבאתיש

לקראותםשעתידלפי'וגוהיוםכלהורגנועליךכי'דתיכמהד

לקראותם'ה'ב'הקעתידלפיכךהיוםכלהורגנועליךכי'דתיממ"כמ

לקרותםה"הקבעתידלפיכך'וגוהיוםכלהורגנועליךכידתימרכמה2פ

לקראתםעתיד'לפי'וגוהיוםכלהורגנועליךכיא"כמדנ

לקרותםה"הקבעתיד'לפיהיוםכלהורגנועליךכיא"כדא
לקרותםה"הקבעתיד'לפיהיוםכלהורגנועליךכיא"כדש

תעדהוככלה'ואומיופיכלילת'דתימכמהכלהאצלואחוייםשיהיואחותיד

תעדהוככלהיפיכלילת'דתימה"כמכלהאצליאחוייםשיהיואחותימ

תעדהוככלהואומריופיכלילתדתימרכמהכלהאצלואחוייםשהיואחותי2פ

תעדהוככלה'ואויופיכלילתא"כמדכלהאצלואחוייםשיהיואחותינ

תעדהוככלהיופיכלילתא"כדכלהאצליאחוייםשהיואחותיא
תעדהוככלה'ואומיופיכלילתא"כדכלהאצליאחוייםשהיואחותיש

והיובגלותשנתמררובשמיעםמוריאריתיככלהותקשרם'ואומכליהד

והיובגלותשנתמררותחתבשמיעםמוריאריתיככלהתקשרים'ואומכליהמ

והיובגלותשנתמררותחתבשמיעםמוריאריתיככלהותקשרםואומרכליה2פ

והיובגלותשנתמררובשמיעםמוריאריתיככלהותקשרי'ואוכליהנ

והיובגלותשנתמררותחתבשמיעםמוריאריתיככלה'ותקשרי'ואומכליהא
והיובגלותשנתמררותחתבשמיעםמוריאריתיככלהותקשרים'ואומכליהש

ולקטרעדןבגןלענגם'הבהעתידלכךשמיםשםבקידושעצמםמבשמיםד

ולקטרעדןבגןלענגם'ה'ב'הקעתידשמיםשםבקידושעצמםמבשמיםמ

ולקטרעדןבגןלענגםה"הבעתידלכךשמיםשםבקדושעצמםמבשמים2פ

ולקטרע"בגלענגםה"הבעתידלכךשמיםשםבקדושעצמםמבשמיםנ

ולקטרע"בגלענגםה"הקבעתידלכךהשםבקידושעצמם'מבשמיא
ולקטרע"בגלענגםה"הקבעתידלכךהשםבקידושעצמם'מבשמיש

נפשםישראלשהערולפידבשיעםיעריאכלתיהבשמיםמכללפניהםד

נפשםישראלשהערולפידבשיעםיעריאכלתיהבשמיםמכללפניהםמ

עצמםאתישראלשהערולפידבשיעםיעריאכלתיהבשמיםמכללפניהם2פ

נפשם'יששהערולפידבשיעםיעריאכלתי'הבשמימכללפניהםנ

נפשןאתישראלשהערולפידבשיעםיעריאכלתי'הבשמימכללפניהםא
עצמןאת'ישרשהערולפידבשיעםיעריאכלתי'הבשמימכללפניהםש

בתורהעוסקיםוהיונפשולמותהערהאשרתחתדתימאכמהבגלותלמיתהד

בתורהעוסקיןוהיונפשולמותהערהאשרתחתמ"דתי'כמבגלותלמיתהמ

בתורהעסוקיןוהיונפשולמותהערהאשרתחתדתימרכמהבגלות2פ

בתורהעוסקיןוהיונפשולמותהערהאשרתחתא"כמדבגלותלמיתהנ

בתורה'עוסקיוהיונפשולמותהערהאשרתחתא"כדבגלותלמיתהא
בתורה'עוסקיוהיונפשולמותהערהאשרתחתא"כדבגלותש

'הבהעתידלפיכךמדבשהמתוקהד

עדןשבגןפירותמיניכללהאכילם'ה'ב'הקעתידלפיכךמדבשהמתוקהביניהםמ

עדןשבגןפירותמיניכללהאכילםה"הקבעתידלפיכךמדבשהמתוקהביניהם2פ

ה"הבעתיד'לפיכדבשהמתוקהביניהםנ

ע"שבגפירותמיניכללהאכילםה"הקבעתיד'לפימדבשהמתוקיםביניהםא
ע"שבג'פירומיניכללהאכילםה"הקבעתיד'לפימדבש'המתוקיביניהםש

ד

בגלותישראלשנשתכרולפיחלביעםיינישתיתיכדבשלפניהםמתוקיםויהיומ

בגלותישראלשנשתכרולפיחלביעםיינישתיתיכדבשלפניהםמתוקיםויהיו2פ

נ

בגלותישראלשנשתכרולפיחלביעםיינישתיתיכדבשלפניהםמתוקיםויהיוא
בגלות'ישרשנשתכרולפיחלביעםיינישתיתיכדבשלפניהם'מתוקיוהיוש
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ד

בייןושתו'שנבייןהמשולהבתורהועסקומייןולאושכורת'דתיממ"כמ

בייןושתובייןהמשולה'בתורועסקומייןולאושכורתדתימרכמה2פ

נ

בייןושתוא"כדבייןהמשולהבתורהועסקומייןולאושכורהא"כדא
בייןושתוא"כדבייןהמשולהבתורהועסקומייןולאושכורתא"כדש

מששתבענביוהמשומרייןלהשקותםד

מששתבענביוהמשומרייןלהשקותם'ה'ב'הקעתידלפיכךכחלבמעשיכםוהלבינומסכתימ

מששתבענביוהמשומרייןלהשקותםה"הבעתידלפיכךכחלבמעשיהםוהלבינומסכתי2פ

מששתבענביוהמשומרייןלהשקותםנ

'מובענביוהמשומרייןלהשקותםה"הקבעתיד'לפיכחלבמעשיהםוהלבינומסכתיא
'מובענביוהמשומרייןלהשקותםה"הקבעתיד'לפיכחלבמעשיהםוהלבינומסכתיש

ההואביוםוהיהשםעל'א'דחלבבנחליולהרחיבםבראשיתימיד

ההואביוםוהיהשםעלא"דחלבבנחליולהרחיצםבראשיתימימ

ההואביוםוהיהשםעלאחרדברחלבבנחליולהרחיצםבראשיתימי2פ

ההואביוםוהיהש"עא"דחלבבנחליולהרחיצם'בראשיימינ

ההואביוםוהיהש"עא"דחלבבנחליולהרחיצםבראשיתימיא
ההואביוםוהיהש"עא"דחלבבנחליולהרחיצם'בראשיימיש

שעשוישראלאלורעיםאכלו'וגוחלבתלכנהוהגבעותעסיסההריםיטפוד

שעשוישראלאלורעיםאכלוחלבתלכנהוהגבעותעסיסההריםיטפומ

שעשוישראלאלורעיםאכלו'וגוחבלתלכנהוהגבעותעסיסההריםיטפו2פ

שעשו'ישאלורעיםאכלו'וגוחלבתלכנהוהגבעותעסיסההריםיטפונ

שעושיןישראלאלורעיםאכלועסיסההריםיטפוא
שעושין'ישראלורעיםאכלועסיסההריםיטפוש

שלבריתושמרואלאבאומותלהתערברצוולאבגלות'הקבהשלרצונוד

'ה'ב'שלהקבריתושמרואלאבאומותלהתערברצוולאבגלות'ה'ב'שלהקרצונומ

שלבריתושמרואלאבאומותלהתערברצוולאבגלותה"הקבשלרצונו2פ

שלבריתושמרואלאבאומותלהתערברצוולאבגלותה"הבשלרצונונ

שלבריתושמרואלאבאומותלהתערברצוולאבגלותמקוםשלרצונוא
שלבריתושמרואלא'באומולהתערברצוולאבגלותמקוםשלרצונוש

אלודודיםושכרושתומצותבעליאלורעיםאכלו'א'ד'הקבהד

אלודודיםושכרושתומצוותבעליאלורעיםאכלוא"דמ

אלודודיםושכרושתומצותבעליאלורעיםאכלואחרדברה"הב2פ

אלודודיםושכרושתומצותבעליאלורעיםאכלוא"דה"הבנ

אלו'דודיושכרושתומצותבעליאלורעיםאכלוא"דה"הקבא
אלודודיםושכרושתומצותבעליאלורעיםאכלוא"דה"הקבש

כוליהקרייהלהאיליהדרישחמאבריוסי'ורתורהחכמיד

כוליהקרייהלהאיליהדרישחנינא'בריוסי'ורתורהחכמימ

כוליהקרייהלהאיליהדרישחנינאבריוסי'ורתורהחכמי2פ

במשכןכוליהקרייהלהאיליהדריש'חני'בריוסי'ורתורהחכמינ

קרייהלהאילהדרישח"וריבתורהבעליא
קרייהלהאילהדרישח"וריבתורהבעליש

ושלמיםעולותאלותימןובואיצפוןעוריבמשכןצפוןעוריד

ושלמיםעולותאלותימןובואיצפוןעוריבמשכןצפוןעורימ

ושלמיםעולותאלותימןובאיצפוןעוריבמשכןצפוןעורי2פ

'ושלמיעולותאלותימןובואיצפוןעורינ

'ושלמיעולותאלותימןובואיצפוןעוריבמשכןתימןובואיצפוןעוריא
'ושלמיעולותאלותימןובואיבמשכןתימןובואיצפוןעוריש

גנוניגנימהוהמשכןזהגניהפיחיבדרוםוהשלמיםבצפוןנשחטותשהעולותד

גנוניגנימהוהמשכןזהגניהפיחיבדרוםוהשלמיםבצפוןנשחטותשהעולותמ

גנוניגנימהוהמשכןזהגניהפיחיבדרוםוהשלמיםבצפוןנשחטותשהעולות2פ

גנוניגנימהוהמשכןזהגניהפיחיבדרום'והשלמיבצפוןנשחטותשהעולותנ

גנוניגנימהוהמשכןזהגניהפיחיבדרום'והשלמיבצפוןנשחטותשהעולותא
גנוניגנימהוהמשכןזהגניהפיחיבדרום'והשלמיבצפון'נשחטושהעולותש

צבעוניןבמיניהמשכןהיהכךצבעונים<....>במצויירתהזאתהכילהמהד

צבעוניןבמינימצויירהמשכןהיהכךצבעוניןבמינימצויירתהזאתהכילהמהמ

צבעוניןבהםמצויירהמשכןהיהכךצבעוניןבמינימצויירתהזאתהכילהמה2פ

צבעוניןבמיניהמשכןהיהכךצבעוניןבמינימצויירתהזאתהכילהמהנ

צבעוניןבמינימצויירהיוהמשכןכךצבעוניםבמינימצויירתהזוהכילהמהא
'צבעוניבהםמצויירהיההמשכןכך'צבעוניבמינימצויירתהזוהכילהמהש
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יבאהקטרתזהבשמיויזלומשזרושששניותולעתוארגמןתכלתד

יבאהקטרתזהבשמיויזלומשזרושששניותולעתוארגמןתכלתמ

יבאהקטרתזהבשמיויזלומשזרושששניותולעתוארגמןתכלת2פ

יבאהקטורתזהבשמיויזלומצויירמשזרושששניותולעתוארגמןתכלתנ

יבואהקטרתזהבשמיויזלושניותולעתוארגמןתכלתא
יבאהקטרתזהבשמיויזלושניותולעתוארגמןתכלתש

החתןיהאשלאארץדרךהתורהלימדתךחוניא'ר'אמלגנודודיד

החתןיהאשלאארץדרךהתורהלימדתךהונא'ר'אמלגנודודימ

החתןיהאשלאארץדרךתורהלמדתךהונאר"אלגנודודי2פ

החתןיהאשלאארץדרךתורהלימדתךהוניאר"אלגנודודינ

החתןיהאשלאארץדרךתורהלמדתךרב'אמלגנודודיא
החתןיהאשלאארץדרךתורהלמדתךרב'אמלגנודודיש

דודייבא'ד'ה'הרשותלונותנתשהכלהעדלחופהנכנסד

דודייבא'ד'ה'הרשותלונותנתשהכלהעדלחופהנכנסמ

דודייבאדכתיבהיאהדארשותלונותנתשהכלהעדלחופהנכנס2פ

דודייבאד"ההרשותלונותנתשהכלהעדלחופהנכנסנ

דודייבאד"ההרשותלונותנתשהכלהעדלחופהנכנסא
דודייבאד"ההרשותלונותנתשהכלהעדלחופהנכנסש

יודה'רבשםעזריה'רלגניבאתיכךואחרלגנוד

יודה'רבשםעזריה'רלגניבאתיכךואחרלגנומ

יודן'רבשםעזריה'רכלהאחותילגניבאתיכךואחרלגנו2פ

'יהור"בשעזריה'רלגניבאתיכ"ואחלגנונ

ח"ריבבשםעזריה'רלגניבאתיכ"ואחלגנוא
ח"ריבבשםעזריה'רלגניבאתיכ"ואחלגנוש

שלופלטריןמתוךוהוציאהוטרדהמטרונהעלשכעסלמלךסימון'ברד

שלופלטיןמתוךוהוציאהוטרדהמטרונהעלשכעסלמלךסימון'ברמ

שלופלטוריןמתוךוהוציאהוטרדהמטרונהעלשכעסלמלךסימוןבר2פ

שלופלטריןמתוךוהוציאהוטרדהמטרונהעלשכעסלמלךס"בנ

שלופלטריןמתוךוהוציאהוטרדהמטרונהעלשכעסלמלך'אמא
שלופלטריןמתוךוהוציאהוטורדהמטרונהעלשכעסלמלך'אמש

מחזירניהואכךואחרדברלייחדשאמרהלהחזירהבקשזמןלאחרד

מחזירניהואכךואחרדברלייחדשאמרהלהחזירהבקשזמןלאחרמ

מחזירניהואכךואחרדברלייחדשאמרהלהחזירהבקשזמןלאחר2פ

מחזירניהואכ"ואחדברלויחדשאמרהלהחזירהביקשזמןלאחרנ

מחזירניהואכ"ואחדברלייחדשאמרהלהחזירהבקשזמןלאחרא
מחזירניהואכ"ואחדברלייחדשאמרהלהחזירהבקשזמןלאחרש

עליוכעסהשכינהבמחנהעדןבגןשרויאדםהיהלשעברכךד

עליוכעסהשכינהבמחנהעדןבגןשרויאדםהיהלשעברכךמ

כעסשכינהבמחנהעדןגןלתוךשרויאדםהיהלשעברכך2פ

עליהםכעסשכינהבמחנהע"בגשרויאדםהיהלשעברכךנ

כעסשכינהבמחנהע"גלתוךשרויאדםהיהלשעברכךא
כעסשכינהבמחנהע"גלתוךשרויאדםהיהלשעברכךש

שאמרלמחיצתוישראללהחזיר'הקבהבקשממצריםישראלכשיצאוממחיצתווגירשו'הקבהד

'שאמלמחיצתוישראללהחזיר'ה'ב'הקבקשממצריםישראלכשיצאוממחיצתווגרשו'ה'ב'הקמ

שאמרלמחיצתוישראללהחזירה"הקבבקשממצריםישראלכשיצאוממחיצתווגרשוה"הקב2פ

'אמלמחיצתו'לישלהחזירה"הבביקשממצרים'ישכשיצאוממחיצתווגרשוה"הבנ

'שאמלמחיצתולישראללהחזירה"הקבביקש'ממצריישראלכשיצאוממחיצתווגרשוה"הקבא
'שאמלמחיצתו'לישרלהחזירה"הקבביקש'ממצרי'ישרכשיצאוממחיצתווגרשוה"הקבש

'וגומקדשליועשו'דתימכמהבתוכםוישכןמשכןלושיעשולהםד

ושכנתימקדשליועשומ"דתימ"כבתוכםוישכןמשכןלושיעשולהםמ

ושכנתימקדשליועשודתימרכמהבתוכםוישכןמשכןלושיעשולהם2פ

ושכנתימקדשליועשוא"כמדביניהןוישכןמשכןלושיעשולהםנ

מקדשליועשוא"כדבתוכםוישכוןמשכןשיעשולהםא
מקדשליועשוא"כדבתוכםוישכוןמשכןשיעשולהםש

אצלולהחזירנוחפץשהואאחדדבר'הקבהלנויחדשישראלאמרוד

אצלולהחזירנוחפץשהואאחדדבר'ה'ב'הקלנויחדשישראל'אמבתוכםמ

אצלולהחזירנוחפץשהואדברה"הקבלנויחדשישראלאמרובתוכם2פ

אצלולהחזירנוחפץשהואאחדדברה"הבלנויחדש'ישאמרובתוכםנ

אצלולהחזירנוחפץשהואדברה"הקבלנויחדשישראלאמרוא
אצלולהחזירנוחפץשהואדברה"הקבלנויחדשישראלאמרוש
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'ייוירחמלמעלןקרבנותמקבל'הקבההיהלשעברהחידושהואמהד

י"יוירח'דכתימלמעלןעולותמקבל'ה'ב'הקהיהלשעברהחידושמהומ

י"יוירח'שנמלמעלןקרבנותמקבלה"הקבהיהלשעברהחידושמהו2פ

י"יוירחמלמעלןקרבנותמקבלה"הבהיהלשעברהחידושמהונ

'הוירח'שנאמלמעלההקרבנותמקבלה"הקבהיהלשעברהחידושמהוא
'הוירח'שנאמלמעלה'הקרבנומקבלה"הקבהיהלשעברהחידושמהוש

'ד'ה'המלמטןקרבנותמקבליהאועכשוהניחוחריחאתד

'ד'ה'המלמטהקרבנותמקבליהאועכשיוהניחוחריחאתמ

היאהדאמלמטהקרבנותמקבליהאועכשוהנחוחריחאת2פ

ד"ההמלמטןקרבנותמקבליהאועכשיוהניחוחריחאתנ

ד"ההמלמטהמקבליהאועכשיוהניחוחריחאתריחאתא
ד"ההמלמטהמקבליהאועכשיוהניחוחריחאתש

הקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזולגנודודייבאד

הקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזולגנודודייבאמ

הקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזהלגנודודייבאדכתיב(ה)2פ

הקרבנותאלומגדיופריויאכלהשכינהזולגנודודייבאנ

'הקרבנואלומגדיופריויאכלהשכינהזהלגנודודייבואא
'הקרבנואלומגדיופריויאכלהשכינהזהלגנודודייבואש

שיבנוהמדינהלבני'שאמלמלךדומההדברלמהכלהאחותילגניבאתיד

שיבנוהמדינהלבני'שאמלמלךדומההדברלמהכלהאחותילגניבאתימ

שיבנומדינהלבנישאמרלמלךדומההדברלמהכלהאחותילגניבאתי2פ

שיבנוהמדינהלבני'שאמלמלךד"למהכלהאחותילגניבאתינ

שיבנומדינהלבני'שאמלמלךד"להכלהאחותילגניבאתיא
שיבנומדינהלבני'שאמלמלךד"להכלהאחותילגניבאתיש

פלטרפתחעלעומדיםהמדינהבניוהיואותוובנופלטרד

פלטרפתחעלעומדיםהמדינהבניוהיואותוובנופלטרמ

פלטתרפתחעלעומדיםהמדינהבניוהיואותוובנופלטרלו2פ

פלטרפתחעלעומדיןהמדינהבניוהיואותוובנופלטרנ

הפלטריןפתחעלעומדיןהמדינהבניוהיואותוובנוובאופלטריןלוא
הפלטריןפתחעל'עומדיהמדינהבניוהיואותוובנוובאופלטריןלוש

הכרוזלהםושלחפשפשעשהמהלפלטרהמלךיכנס'ואומומצעקיםד

להםהכרוזושלחפשפשהמלךעשהמהלפלטרהמלךיכנס'ואומומצעקיעםמ

להםהכרוזושלחפשפשהמלךעשהמהלפלטרהמלךיכנסואומריםומצעקים2פ

הכרוזלהםושלחפשפשעשהמהלפלטרהמלךיכנס'ואוומצעקיןנ

להםהכרוזושלחפשפשהמלךעשהמהלפלטרהמלךיכנס'ואומריומצעקיםא
להםהכרוזושלחפשפשהמלךעשהמהלפלטרהמלךיכנס'ואומרי'ומצעקיש

ישראלהיוהמשכןכשעמדכךלפלטרבאתישכברתצעקואלד

ישראלהיוהמשכןכשעמדכךלפלטרבאתישכברתצעקואלמ

ישראלהיוהמשכןכשעמדכךלפלטרבאתישכברתצעקוואל2פ

'ישהיוהמשכןכשעמדכךלפלטרבאתישכברתצעקואלנ

ישראלהיוהמשכןכשעמדכךלפלטרבאתישכברתצעקואללהם'ואמא
'ישרהיוהמשכןכשעמדכךלפלטרבאתישכברתצעקואללהם'ואמש

ועמדבכסלו'ה'בכנגמרההמשכןשמלאכתלפילגנודודייבא'אוד

ועמדבכסליוה"בכנגמרההמשכןשמלאכתלפילגנודודייבא'אוממ

ועמדבכסלוועשריםבחמשהנגמרתהמשכןשמלאכתלפילגנודודייבאאומרים2פ

ועמדבכסליוה"בכנגמרההמשכןשמלאכתלפילגנודודייבא'אומנ

ועמדבכסליוה"בכנגמרההמשכןשמלאכתולפילגנודודייבא'אומריא
ועמדבכסליוה"בכנגמרההמשכןשמלאכתולפילגנודודייבוא'אומריש

עשינוהרי'אומישראלוהיוניסןחדשראשעדמקופלהמשכןד

עשינוהרי'אומישראלוהיוניסןחדשראשעדמקופלהמשכןמ

עשינוהריאומריםישראלוהיוניסן(?כ?)חדשראשעדמקופלהמשכן2פ

עשינוהרי'או'ישוהיוניסןח"רעדמקופלהמשכןנ

עשינוהרי'אומריישראלוהיובאדרח"כעדמקופלהמשכןא
עשינוהרי'אומריישראלוהיובאדרח"כעדמקופלהמשכןש

ניסןחדשראשכשהגיעידינומעשהבתוךותשרה'השכינמתיהמשכןד

ניסןחדשראשכשהגיעידינומעשהבתוךותשרההשכינהתבאמתיהמשכןמ

ניסןחדשראשכשהגיעידינומעשה(מב)[תוך]ותשרההשכינהתבאמתיהמשכן2פ

ניסןח"רכשהגיעידינומעשהבתוךותשרההשכינהתבאהמשכןנ

ניסןח"רכשהגיעידינומעשהבתוךותשרההשכינהתבואמתיהמשכןא
ניסןח"רכשהגיעידינומעשהבתוךותשרההשכינהתבואמתיהמשכןש
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אתםמהמשהידיעללהםשלחהמשכןאתלהקים'הקבהוצוהד

אתםמהמשהידיעללהםשלחהמשכןאתלהקים'ה'ב'הקוצוהמ

אתםמהמשהידיעללהםשלחהמשכןאתלהקיםה"הקבוצוה2פ

אתםמהמשהי"עלהםשלחהמשכןאתלהקיםה"הבוצוהנ

אתםמהמשהי"עלהםושלחהמשכןאתלהקיםה"הקבצוהא
אתםמהמשהי"עלהםושלחהמשכןאתלהקיםה"הקבצוהש

באתייוסי'ברישמעאל'ר'אכלהאחותילגניבאתיכבריראיםד

באתייוסי'ברישמעאל'ר'אמכלהאחתילגניבאתיכבריראיםמ

באתייוסיברישמעאלר"אמכלהאחותילגניבאתיכבריראים2פ

באתייוסי'בר'ישמער"אכלהאחותילגניבאתיכבריריאיםנ

באתייוסי'ברישמעאלר"אכלהאחותילגניבאתישכבריריאיםא
באתייוסי'ברישמעאלר"אכלהאחותילגניבאתישכבריריאיםש

עיקרישהואלמקוםלגנונילגניבאתיאלאכאןכתובאיןלגןד

עיקרישהיהלמקוםלגנונילגניבאתיאלאכאן'כתאיןלגןמ

עיקרישהיהלמקוםלגנונילגניבאתיאלאכאןכתובאין[לגן](לבא)2פ

עקרישהואלמקוםלגנונילגניבאתיאלאכאן'כתיאיןלגןנ

עיקרישהיהלמקוםלגנונילגניבאתיאלאכאן'כתיאיןלגןא
עיקרישהיהלמקוםלגנונילגניבאתיאלאכאן'כתיאיןלגןש

'ייקולאתוישמעו'כתיהיתה'בתתונישכינהעיקרוכימתחלהד

י"יקולאתוישמעו'דכתיהיתהבתחתוניםלאשכינהעיקרוכימתחלהמ

י"יקולאתוישמעודכתיבהיתהבתחתוניםלאשכינהעיקרוכימתחלה2פ

קולאתוישמעו'דכתיהיתה'בתתונילאשכינהעיקרוכימתחלהנ

'הקולאתוישמעו'שנאהיתהבתחתוניםלאהשכינהעיקרוכימתחלהא
'הקולאתוישמעו'שנאהיתה'בתחתונילאהשכינהעיקרוכימתחלהש

מהלךכהנאברחמא'ר'אהיוםלרוחבגןמתהלךאלהיםד

מהלךכהנאבראבא'ר'אמהיוםלרוחבגןמתהלךמ

מהלךכהנאבראבאר"אמהיוםלרוחבגןמתהלךאלהים2פ

מהלךכ"באבאר"אהיוםלרוחהגןבתוךמתהלךם"אלינ

מהלךכ"באבאר"אהיוםלרוחבגןמתהלךאלהיםא
מהלךכ"באבאר"אהיוםלרוחבגןמתהלךאלהיםש

ואשתוהאדםויתחבאמהוועולהמקפץבגןמתהלךאלאכאן'כתיאיןד

ואשתוהאדםויתחבאמהוועולהמקפץמתהלךאלאכאן'כתיאיןמ

ואשתוהאדםויתחבאמהוועולהמקפץמתהלךאלאכאןכתובאין2פ

ואשתוהאדםויתחבאמהוועולהמקפץבגןמתהלךאלאכאן'כתואיןנ

ואשתוהאדםויתחבאמהוועולהמקפץמתהלךאלאכאן'כתיאיןא
ואשתוהאדםויתחבאמהוועולהמקפץמתהלךאלאכאן'כתיאיןש

שלונעשיתהראשוןאדםשלקומתוגזעהשעהבאותהאיבו'ר'אד

שלמאהונעשיתהראשוןשלאדםקומתוגרעהשעהבאותהאיבו'ר'אממ

שלונעשתהראשוןאדםשלקומתוגודעה[שעה]באותהאיבור"א2פ

ונעשתהראשוןאדםשלקומתוגוועהשעהבאותהאיבור"אנ

שלונעשההראשוןאדםשלקומתוגורעהשעהבאותהאיבור"אא
שלונעשה'הראשואדםשלקומתוגורעהשעהבאותהאיבור"אש

אמה'קד

וכיהםהיכןוהרשעיםארץיירשווצדיקיםיצחק'ר'אמאמהמ

אמהמאה2פ

אמה'קנ

אמהמאהא
אמה'קש

ד

שכינהעיקרעליהשכינהוישכינועליהלעדוישכנומהואלאבאוירפורחיןמ

2פ

נ

א
ש

קיןחטאהראשוןלרקיעהשכינהנסתלקהאדםשחטאכיוןד

קיןחטאהראשוןלרקיעהשכינהנסתלקהאדםשחטאוכיוןהיתהבתחתוניםמ

קיןחטאהראשוןלרקיעהשכינהנסתלקההראשוןאדםשחטאכיון2פ

קיןחטאהראשוןלרקיעהשכינהנסתלקהאדםשחטאכיוןנ

קיןחטאראשוןלרקיעשכינהנסתלקהאדםשחטאכיוןא
קיןחטאראשוןלרקיעשכינהנסתלקהאדםשחטאכיוןש
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המבולדורחטאוהשלישילרקיענסתלקהאנושדורהשניהלרקיענסתלקהד

המבולדורחטאוהשלישילרקיענסתלקהאנושדורחטאוהשנילרקיענסתלקהמ

המבולדורחטאוהשלישילרקיענסתלקהאנושדורחטאוהשנילרקיענסתלקה2פ

המבולדורחטאו'הגלרקיענסתלקהאנושדורחטאוהשנילרקיענסתלקהנ

הפלגהדורחטאושלישילרקיענסתלקהאנושדורחטאושנילרקיענסתלקהא
הפלגהדורחטאו'גלרקיענסתלקהאנושדורחטאושנילרקיענסתלקהש

נסתלקההסדומייםחטאוהחמישילרקיענסתלקההפלגהדורחטאוהרביעילרקיענסתלקהד

נסתלקההסדומייםחטאוהחמשילרקיענסתלקההמבולדורחטאוהרביעילרקיענסתלקהמ

נסתלקההסדומייםחטאוהחמישילרקיענסתלקההפלגהדורחטאוהרביעילרקיענסתלקה2פ

'נסתלק'הסדומייחטאו'ההלרקיענסתלקההפלגהדורחטאו'הדלרקיענסתלקהנ

נסתלקההסדומייםחטאו'להנסתלקההמבולדוררביעילרקיענסתלקהא
נסתלקההסדומייםחטאו'להנסתלקההמבולדוררביעילרקיענסתלקהש

והורידוצדיקים'זעמודוכנגדןהשביעילרקיענסתלקההמצרייםחטאוהששילרקיעד

והורידוצדיקים'זעמדווכנגדןהשביעילרקיעחטאוהמצרייםחטאוהששילרקיעמ

והורידו'צדיקישבעהעמדווכנגדןהשביעילרקיענסתלקההמצרייםחטאוהששילרקיע2פ

והורידוצדיקים'זעמדווכנגדן'הזלרקיענסתלקההמצרייםחטאו'הולרקיענ

והורידוהצדיקים'זעמדוכנגדן'לזנסתלקהמצריםחטאו'לוא
והורידוהו'צדיקי'זעמדוכנגדן'לזנסתלקה'מצריחטאו'לוש

לששיהשביעימןהורידהאברהםהןואלולתחתוניםהעליוניםמןהשכינהאתד

לששיהשביעימןהורידהאברהםהןואלולתחתוניםהעליוניםמןהשכינהאתמ

לששיהשביעימןהורידהאברהםהןואלולתחתוניםהעליוניםמןהשכינהאת2פ

'לו'הזמןהורידהאברהםהןואלו'לתחתוני'העליונימןהשכינהאתנ

'לו'הזמןהורידהאברהם'לתחתוניהעליוניםמןא
'לו'הזמןהורידהאברהם'לתחתוני'העליונימןש

הורידהלוילרביעיהחמישימןהורידהיעקבלחמישיהששימןהורידהיצחקד

הורידהלוילרביעיהחמשימןהורידהיעקבלחמשיהששימןהורידהיצחקמ

הורידהלוילרביעיהחמשימןהורידהיעקבלחמשיהששימןהורידהיצחק2פ

הורידהלוי'לד'ההמןהורידהיעקב'לה'הומןהורידהיצחקנ

לוי'לד'מהיעקב'לה'הומןהורידהיצחקא
לוי'לד'מהיעקב'לה'הומןהורידהיצחקש

השנימןהורידהעמרםלשניהשלישימןהורידהקהתלשלישיהרביעימןד

השנימןהורידהעמרםלשניהשלישימןהורידהקהתלשלישיהרביעימןמ

השנימןהורידהעמרםלשניהשלישימןהורידהקהתלשלישיהרביעימן2פ

'הבמןהורידהעמרם'לב'הגמןהורידהקהת'לג'הדמןנ

'מבהורידהעמרם'לב'מגהורידהקהת'לג'מדא
'מבהורידהעמרםלשני'מגהורידהקהת'לג'מדש

ארץישכנווצדיקיםיצחק'ר'אלתחתוניםהעליוניםמןהורידהמשהלראשוןד

ארץישכנווצדיקיםיצחק'ר'אמלתחתוניםהעליוניםמןהורידהמשהלראשוןמ

ארץיירשווצדיקיםיצחקר"אמלתחתוניםהעליוניםמןהורידהמשהלראשון2פ

ארץישכנו'וצדיקייצחקר"א'לתחתוני'העליונימןהורידהמשהלראשוןנ

ארץיירשוצדיקיםיצחקר"אלתחתוניםהעליוניםמןהורידהמשהלראשוןא
ארץיירשוצדיקיםיצחקר"אלתחתוניםהעליוניםמןהורידהמשהלראשוןש

מןהשכינהסלקוהרשעיםאלאבאוירישכנובמההרשעיםד

מןהשכינהסלקוהרשעיםאלאבאוירישכנומההרשעיםמ

מןהשכינהסלקו'הרשעיאלאבאוירישכנומההרשעים'וגולעדוישכנו2פ

מןהשכינהסלקו'הרשעיאלאבאוירישכנומההרשעיםנ

מןהשכינהסלקוהרשעיםאלאבאוירישכנובמההרשעיםעליהלעדוישכנוא
מןהשכינהסלקוהרשעיםאלאבאוירישכנובמההרשעיםעליהלעדוישכנוש

שהוקיםביוםהשכינהשרתהאימתיבארץהשכינההשכינוהצדיקיםאבלהארץד

שהוקםביוםהשכינהשרתהאימתיבארץהשכינההשכינוהצדיקיםאבלהארץמ

שהוקםביוםבארץהשכינהשרתהאימתיבארץהשכינההשכינוהצדיקיםאבלהארץ2פ

הוקםביוםבארץהשכינהשרתהאימתיבארץהשכינההשכינו'הצדיקיאבלהארץנ

שהוקםביוםשכינהשרתהאימתיבארץהשכינההשכינוהצדיקיםאבלהארץא
שהוקםביוםשכינהשרתהאימתיבארץהשכינההשכינוהצדיקיםאבלהארץש

המשכןאתמלא'ייוכבודמועדאהלאתהענןויכס'שנהמשכןד

המשכןאתמלאי"יוכבודמועדאהלאתהענןויכס'שנהמשכןמ

המשכןאתמלאי"יוכבודמועדאהלאתהענןויכס'שנאהמשכן2פ

המשכןאתמלאי"יוכבודהאהלאתהענןויכס'שנהמשכןנ

'וגומועדאהלאתהענןויכס'שנאהמשכןא
'וגומועדאהלאתהענןויכס'שנאמהמשכןש
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ב, יג

אלודבשיעםיעריאכלתיוהקטרתהלבונהזובשמיעםמוריאריתיד

אלודבשיעםיעריאכלתיוהקטרתהלבונהזובשמיעםמוריאריתימ

אלודבשיעםיעריאכלתיוהקטרתהלבונהזוהבשמיעםמוריאריתי2פ

אלודבשיעםיעריאכלתיוהקטורתהלבונהזו'וגועםמוריאריתינ

אלודבשיעםיעריאכלתיוהקטורתהלבונהזהבשמיעםמוריאריתיא
אלודבשיעםיעריאכלתיוהקטורתהלבונהזהבשמיעםמוריאריתיש

אכלווהנסכיםהמחותאלוחלביעםיינישתיתיעולהאיבריד

אכלווהנסכיםהמנחותאלוחלביעםיינישתיתיוחלביםעולהאיברימ

אכלווהנסכיםהמנחותאלוחלביעםיינישתיתיוחלביםושלמיםעולהאיברי2פ

אכלו'והנסכי'המנחואלוחלביעםיינישתיתיוחלביםעולהאיברינ

אכלווהנסכיםהמנחותאלוחלביעםיינישתיתיוחלביםושלמיםעולהאיבריא
אכלווהנסכיםהמנחותאלוחלביעםיינישתיתיוחלביםושלמיםעולהאיבריש

בצרתןשנשתכרוואביהואנדבזהדודיםושכרושתוואהרןמשהזהרעיםד

בצרתןשנתכפרוואביהואנדבזהדודיםושכרושתוואהרןמשהזהרעיםמ

בצרתןשנשתכרוואביהואנדבזהדודיםושכרושתוואהרןמשהזהרעים2פ

בצרתןשנשתכרוואביהונדבזהדודיםושכרושתוואהרןמשהזהרעיםנ

בצרתןשנשתכרוואביהואנדבזהדודיםושכרושתוואהרןמשהזהרעיםא
בצרתןשנשתכרוואביהואנדבזהדודיםושכרושתוואהרןמשהזהרעיםש

למהיוסניהבןשמעון'ר'א'הנשיאיאלורעיםאכלו'א'דד

למהיוסינייאבןשמעון'ר'אמהנשיאיםאלורעיםאכלוא"דמ

למהיוסיניהבןשמעוןר"אהנשיאיםאלורעיםאכלואחרדבר2פ

למהיוסיניהבןש"ארהנשיאיםאלורעיםאכלוא"דנ

למהי"ארשבהנשיאיםאלורעיםאכלוא"דא
למהי"ארשבהנשיאיםאלורעיםאכלוא"דש

מתקבלתוקרבנוקרבןמקריבמהםאחדשהיהשמכיוןרעיםלנשיאיםקראד

מתקבלתוקרבנוקרבנומקריבמהםאחדשהיהשמכיוןרעיםלנשיאיםקראמ

מתקבלתוקרבנוקרבןמקריבמהםאחדשהיהשמכיוןרעיםלנשיאיםקרא2פ

מתקבלתוקרבנוקרבןמקריבמהם'אשהיהשמכיוןרעיםלנשיאיםקראנ

מתקבלוקרבנוקרבןמקריבמהםאחדשהיהשמכיוןרעיםלנשיאיםאותםקוראא
מתקבלוקרבנוקרבןמקריבמהןאחדשהיהשמכיוןרעיםלנשיאיםאותםקוראש

הנשיאיםאלודודיםושכרושתוולקרוביולרעיולאהביוטוביום'עושהיהד

הנשיאיםאלודודיםושכרושתוולקרוביולרעיולאוהביוטוביוםעושההיהמ

הנשיאיםאלודודיםושכרושתוולקרוביולרעיולאוהביוטוביוםעושההיה2פ

'הנשיאיאלודודיםושכרושתוולקרוביולרעיולאוהביוט"יעושההיהנ

הנשיאיםאלודודיםושכרושתוולקרוביולרעיולאוהביוט"יעושההיהא
הנשיאיםאלודודיםושכרושתוולקרוביולרעיולאוהביוט"יעושההיהש

להם'אמלמהלאלואלודודיםשהיודודיםלהוקריולמהד

אכלולהם'אמלמהלאלואלודודיםשהיודודיםלהוקריולמהמ

אכלולהם'אמלמהלאלואלודודיםשהיודודיםלהוקריולמה2פ

להם'אמלמהלאלואלודודיםשהיודודיםלהםקוראולמהנ

אכלולהם'אמלמהלאלואלודודיםשהיודודיםלהוקריולמהא
אכלולהם'אמלמהלאלואלודודיםשהיודודיםלהוקריולמהש

אורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךברכיה'ר'אדודיםושכרושתורעיםד

אורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךברכיה'ר'אמדודיםושכרושתורעיםמ

אורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךברכיהר"אדודיםושכרושתורעים2פ

'אורחיוהזמיןסעודהשעשהלמלךברכיהר"אדודיםושכרושתונ

אורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךברכיהר"ארעיםא
אורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךברכיהר"ארעיםש

אףהביתלבעלהזההמנהאתתנולהם'אמושתושאכלוכיוןד

אףהביתלבעלהזההמנהאתתנולהם'אמושתושאכלוכיוןמ

אףהביתלבעלהזההמנהאתתנולהם'אמושתושאכלוכיון2פ

אףהביתלבעלהזההמנהאתתנולהם'אמואכלוששתוכיוןנ

אףהביתלבעלהזאתהמנהאתתנולהם'אמושתושאכלוכיוןא
אףהביתלבעלהזאתהמנהאתתנולהם'אמושתושאכלוכיוןש

ושכרושתואכלואתםואףכלהאחותילגניבאתיהכאד

ושכרושתורעיםאכלואתםואף'וגומכלהאחותילגניבאתיהכאמ

ושכרושתורעיםאכלואתםואף'וגוכלהאחותילגניבאתיהכא2פ

ושכרושתואכלואתםואף'וגוכלהאחותילגניבאתיהכאנ

'וגורעיםאכלואתםואףכ"אלגניבאתיהכאא
'וגורעיםאכלואתםואףכ"אחלגניבאתיהכאש
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השרץונחאורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךמשלברכיה'ר'אמדודיםד

השרץונחאורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךברכיה'ר'אמדודיםמ

השרץונחאורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךברכיהר"אמדודים2פ

השרץונח'אורחיוהזמיןסעודהשעשהלמלךברכיהר"אדודיםנ

השרץונחאורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךברכיהר"אא
השרץונחאורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךברכיהר"אש

משךשאלוידיהםאתהכלופשטוידואתהמלךופשטהתמחוילתוךד

משךשאלוידיהםאתהכלופשטוידואתהמלךופשטהתמחוילתוךמ

משךשאלוידיהםאתהכלופשטוידואתהמלךופשטהתמחוילתוך2פ

משךשאלוידיהםאתהכלופשטוידואתהמלךופשטהתמחוילתוךנ

משךשאלוידיהםאתהכלופשטוידואתהמלךופשטהתמחוילתוךא
משךשאלוידיהםאתהכלופשטוידואתהמלךופשטהתמחוילתוךש

משלינאיארידיהםאתהכלמשכוידואתהמלךד

משלינאי'ר'אמידיהםאתהכלמשכוידואתהמלךמ

ינאיר"אידיהםאתהכלמשכוידואתהמלך2פ

ינאיר"אידיהםאתהכלמשכוידואתהמלך(את)נ

ינאיר"אידיהםאתהכלמשכוידואתהמלךא
ינאיר"אידיהםאתהכלמשכוידואתהמלךש

מחזרוהיהבאורחיםיפהעינווהיתהארחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךד

מחזרוהיהבארחיםיפהעינווהיתהאורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךמ

מחזרוהיהבאורחיםיפהעינווהיתהאורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלך2פ

מחזרוהיה'באורחייפהעינווהיתה'אורחיוהזמיןלמלךנ

מחזרוהיהבאורחיםיפהעינווהיהאורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךא
מחזר(מזר)והיהבאורחיםיפהעינווהיהאורחיםוהזמיןסעודהשעשהלמלךש

מוריאריתי'א'דלכםיבסםלכםיערבלהם'ואומעליהםד

מוריריתי[א](מו)א"דלכםיבסםלכםיערבלהם'ואומעליהםמ

מוריאריתיאחרדברלכם(א)יבסםלכםיערבלהםואומרעליהם2פ

מוריאריתיא"דלכםיבסםלכםיערבלהם'ואמעליהםנ

מוריאריתיא"דלכםיבשםלכםיערבלהם'ואומעליהםא
מוריאריתיא"דלכםיבשםלכםיערבלהם'ואומעליהםש

כאןכתוב'גיוסיניהבןשמעון'ר'א'וגוד

כאן'כתודבריםשלשהיוסינאבןשמעון'ר'אמבשמיעםמ

כאןכתובדבריםשלשהיוסיניהבןשמעוןר"א'וגובשמיעם2פ

בהם'כתודברים'גיוסיניבןש"אר'וגובשמיעםנ

כאן'כתודברים'גי"ארשבא
כאן'כתודברים'גי"ארשבש

חלביעםיינישתיתידבשיעםיעריאכלתיבשמיעםמוריאריתיד

חלביעםיינישתיתידבשיעםיעריאכלתיבשמיעםמוריאריתימ

חלביעםיינישתיתידבשיעםיעריאכלתיבשמיעםמוריאריתי2פ

חלביעםיינישתיתידבשיעםיעריאכלתיבשמיעםמוריאריתינ

חלביעםיינישתיתידבשיעםיעריאכלתיבשמיעםמוריאריתיא
חלביעםיינישתיתידבשיעםיעריאכלתיבשמיעםמוריאריתיש

הואברוךהקדושוקבלםכהוגןשלאהנשיאיםשעשודבריםשלשהכנגדד

'ה'ב'הקוקבלםכהוגןשלאהנשיאיםשעשודבריםשלשהכנגדמ

ה"הקבוקבלםכהוגןשלאהנשיאיםשעשודבריםשלשהכנגדאכלו2פ

ה"הבוקבלםכהוגןשלא'הנשיאישעשו'דברי'גכנגדנ

ה"הקבוקבלםכהוגןשלאהנשיאיםשעשודברים'גכנגדא
ה"הקבוקבלםכהוגןשלאהנשיאיםשעשו'דברי'גכנגדש

כףהביאווהנשיאיםבקטרתמתנדבהיחידאיןמקוםבכלהןואלוד

כףהביאווהנשיאיםבקטרתמתנדבהיחידאיןמקוםבכלהןואלומ

כףקטרתהביאווהנשיאיםבקטרתמתנדבהיחידאיןמקוםבכלהןואלו2פ

כףהביאו'והנשיאיבקטורתמתנדבהיחידאיןמקוםבכלהןואלונ

כףהביאווהנשיאיםבקטורתמתנדבהיחידאיןמקוםבכלהןואלוא
כףהביאווהנשיאיםבקטרתמתנדבהיחידאיןמקוםבכלהןואלוש

אלאחטאתמביאהיחידאיןמקוםבכלקטרתמלאהזהבעשרהאחתד

אלאחטאתמביאהיחידאיןהמקוםבכלקטורתמלאהזהבעשרהאחתמ

אלאחטאתמביאהיחידאיןמקוםבכלקטרתמלאהזהבעשרהאחת2פ

אלאחטאתמביאהיחידאיןמ"בכקטורתמלאהזהבעשרהאחתנ

אלאחטאתמביאיחידאיןמקוםבכלקטורתמלאהזהב'י'אא
אלאחטאתמביאיחידאיןמקוםבכלקטרתמלאהזהב'י'אש
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ג, יג- ב , יג

קרבןאיןמקוםבכלבחטאשלאשעירהביאוואלוחטאוידיעתאחרד

קרבןאיןמקוםבכלבחטאשלאשעירהביאוואלוחטאוידיעתעלמ

קרבןאיןמקוםבכלבחטאשלאשעירהביאוואלוחטאוידיעתעל2פ

קרבןאיןמ"בכבחטאשלאשעירהביאוואלוחטאוידיעתנ

קרבןאיןמקוםבכלבחטאשלאשעירהביאוואלוחטאוידיעתעלא
קרבןאיןמקוםבכלבחטאשלאשעירהביאוואלוחטאוידיעתעלש

למדנוהאהשבתאתדוחהיחידקרבןוכאןהשבתאתדוחהיחידד

למדנוהאהשבתאתדוחהיחידקרבןוכאןהשבתאתדוחהיחידמ

למדנוהאהשבתאתדוחהיחידקרבןוכאןהשבתאתדוחהיחיד2פ

למדנוהאהשבתאתדוחהיחידקרבןוכאןהשבתאתדוחהיחידנ

למדנוהאשבתדוחהיחידקרבןוכאןהשבתאתדוחהיחידא
למדנוהאשבתדוחהיחידקרבןוכאןהשבתאתדוחהיחידש

'ד'ה'ה'וגוהמקריבויהי'הבהלפניחביבנשיאיםקרבןכמהד

'ד'ה'ההמקריבויהיא"ד'ה'ב'הקלפניחביבנשיאיםקרבןכמהמ

היאהדא'וגוהמקריבויהיה"הקבלפניחביבנשיאיםקרבןכמה2פ

ד"הה'וגוהמקריבויהיה"הבלפניחביבנשיאיםקרבןכמהנ

ד"הההמקריבויהיה"הקבלפניחביבנשיאיםקרבןכמהא
ד"הההמקריבויהיה"הקבלפניחביבנשיאיםקרבןכמהש

ברתנחומא'ר'אכבודיתמךרוחושפלתשפילאדםגאותד

ברתנחומא'ר'אמכבודיתמךרוחושפלתשפילנואדםגאותמ

ברתנחומאאמרכבודיתמךרוחושפלתשפילאדםגאותדכתיב2פ

בר'תנחומר"אכבודיתמךרוחושפלתשפילאדםגאותנ

ח"בתנחוםר"אתשפילנואדםגאותא
ח"בתנחוםר"אתשפילנואדםגאותש

בשעהכיצדהראשוןאדםזהתשפילאדםגאותאבאד

בשעהצדזהכאיהראשוןאדםזהתשפילנואדםגאותאבאמ

בשעהצדזהכאיהראשוןאדםזהתשפילאדםגאותאבא2פ

בשעהכיצדהראשוןאדםזהתשפילאדםגאותאבאנ

בשעהכיצדהאהראשוןאדםזהתשפילנואדםגאותא
בשעהכיצדהאהראשוןאדםזהתשפילנואדםגאותש

שיעשה'הקבהביקשהאילןמןואכל'הבהשלצוויועלאדםשעברד

שיעשה'ה'ב'הקביקשהאילןמןואכל'ה'ב'שלהקצווייועלאדםשעברמ

שיעשהה"הקבבקשהאילןמןואכלה"הקבשלצווייועלאדםשעבר2פ

שיעשהה"הבביקשאילןמןואכלה"הבשלצוויועלאדםשעברנ

שיעשהה"הקבביקשהעץמןואכלה"הקבשלצוויועלשעברא
שיעשהה"הקבביקשהעץמןואכלה"הקבשלצוויועלשעברש

ויאמר'ד'ה'האדםבקשולאפתחלוופתחתשובהד

י"יויאמר'ד'ה'האדםבקשולאפתחלוופתחתשובהמ

ויאמרדכתיבהיאהדאאדםבקשולאפתחלוופתחתשובה2פ

ויאמרד"ההאדםביקשולאפתחלוופתחתשובהנ

'הויאמרד"ההאדםביקשולאפתחלוופתחתשובהא
'הויאמרד"ההאדםביקשולאפתחלוופתחתשובהש

'ארהאדםהןאלהיםד

'אמ'וגומממנוכאחדהיההאדםהןאלהיםמ

ר"א'וגוהאדםהןאלהים2פ

ר"א'וגוהאדםהןם"אלינ

ר"אפןועתהורעטובלדעתממנוכאחדהיההאדםהןאלהיםא
ר"אפןועתהורעטובלדעתממנוכאחתהיההאדםהןאלהיםש

עכשו'אפי'הקבהלו'שאמאלאועתהמהוכהנאבראבאד

עכשיו'אפי'ה'ב'הקלו'שאמאלאועתהמהוכהנאבראבא'רמ

עכשואפלוה"הקבלו'שאמאלאועתהמהוכהנאבראבא2פ

עכשיו'אפיה"הבל"שאאלאועתהמהוכ"באבאנ

עכשיו'אפיה"הקבל"שאאלאועתהמהוכ"באבאא
עכשו'אפיה"הקבל"שאאלאועתהמהוכ"באבאש

ואםדועתהאמר'הקבהאיפשיאדם'ואממקבלךואניתשובהעשהד

ואדםועתה'אמ'ה'ב'הקאיפשיאדם'ואממקבלךואניתשובהעשהמ

ואדםועתה'אמה"הקבאפשיאיאדם'ואממקבלךואניתשובהעשה2פ

ואדםועתה'אמה"הבאיפשי'ואממקבלךואניתשובהעשהנ

ואדםועתה'אמה"הקבאיפשיאיאדם'ואממקבלךואניתשובהעשהא
ואדםועתה'אמה"הקבאיפשיאיאדם'ואממקבלךואניתשובהעשהש



18

במדבר רבה פרשה יג

ג, יג

אדםשיצאכיוןלקישבןשמעון'ר'אמאיפשיפן'אמד

אדםשיצאכיוןלקישבןשמעון'ר'אמאיפשיפן'אממ

אדםשיצאכיוןלקישבןשמעוןר"אאיפשיפןאמר2פ

אדםשיצאכיוןל"ארשבאיפשיפן'אמנ

אדםשיצאכיוןל"ארשבאיפשיאיפן'אמא
אדםצא[י]שכיוןל"ארשבאיפשיאיפן'אמש

עדןלגןמקדםוישכן'כרוביכאן'נאמומגדףמחרףהתחילהדיןמןד

עדןלגןמקדםוישכןכרוביםכאןנאמרומגדףמחרףהתחילהגןמןמ

עדןלגןמקדםוישכןכרוביםכאןנאמרומגדףמחרףהתחילהדיןמן2פ

עדןלגןמקדםוישכן'כרוביכאן'נאמומגדףמחרףהתחילהדיןמןנ

ע"לגמקדםוישכןכרוביםכאןנאמרומגדףמחרףהתחילהגןמןא
ע"לגמקדםוישכןכרוביםכאןנאמרומגדףמחרףהתחילהגןמןש

הכרוביםיושבצבאות'ייכרוביםבסנחריב'ונאמהכרוביםאתד

הכרוביםיושבצבאותי"יכרוביםבסנחריבונאמרהכרוביםאתמ

הכרוביםיושבצבאותי"יכרוביםבסנחריב'וגוהכרוביםאת2פ

הכרוביםיושבצבאותי"יכרוביםבסנחריב'ונאמהכרוביםאתנ

הכרוביםיושבישראלאלהיצבאות'ה'שנאכרוביםבסנחריב'ונאמהכרוביםאתא
הכרוביםיושבישראלאלהיצבאות'ה'שנאכרוביםבסנחריב'ונאמהכרוביםאתש

וגדופיםחרופיםכאן'שנכרוביםאףוגדופיםחרופיםלהלןמהד

וגידופיןחירופיןכאן'שנאמכרוביםאףוגידופיןחירופיןלהלמהמ

וגדופיןחרופיןכאן'שנאכרוביםאףוגדופיןחירופיןלהלןמה2פ

'וגידופי'חירופיכאן'שנא'כרוביאף'וגדופי'חירופילהלןמהנ

כאןאףוגידופיןחירופיןכאןאףוגידופיןחירופיןלהלןמהא
וגדופין'חרופיכאןאףוגידופיןחירופיןלהלןמהש

מעשות'הקבהעלשנתגאהלפיתשפילאדםגאותהויד

מעשות'ה'ב'הקעלשנתגאהלפיתשפילנואדםגאותהוימ

מעשותה"הקבעלשנתגאהלפיתשפלאדםגאותהוי2פ

מעשותה"הבעלשנתגאהלפיתשפילאדםגאותהוינ

מעשותה"הקבעלשנתגאהלפיתשפילנואדםגאות'אומהויוגידופיןחירופיןא
מעשותה"הקבעלשנתגאהלפיתשפילנואדםגאותאומרהויש

זהכבודיתמךרוחושפלעדןמגןוגרשואותוהשפילתשובהד

זהכבודיתמךרוחושפלעדןגןמןוגרשואותוהשפילתשובהמ

זהכבודיתמךרוחושפלעדןגןמןוגרשואותוהשפילתשובה2פ

זהכבודיתמךרוחושפלע"מגוגרשואותוהשפילתשובהנ

זהכבודיתמוךרוחושפלע"מגוגרשואותוהשפילתשובהא
זהכבודיתמוךרוחושפלעדןמגןוגרשואותוהשפילתשובהש

'הקבהאותוקראלכךואפרעפראנכי'ואמרוחושהשפילאברהםד

'ה'ב'הקקראולפיכךואפרעפרואנכי'ואמרוחושהשפילאברהםמ

ה"הקבאותוקראלכךואפרעפראנכיואמררוחושהשפילאברהם2פ

'ה"הבקראולכךואפרעפרואנכי'ואמרוחושהשפיל'אביאברהםנ

ה"הקבאותוקראלכךואפרעפרואנכי'ואמרוחושהשפילאברהםא
ה"הקבאותוקראלכךואפרעפרואנכי'ואמרוחושהשפילאברהםש

'א'דהראשוןאדםמןגדולזהשםבענקיםהגדולהאדםד

א"דהראשוןאדםמןגדולזהבענקיםהגדולהאדםמ

אחרדברהראשוןאדםמןגדולזהשםבענקיםהגדולהאדם2פ

א"דהראשוןהאדםמןגדולזהשם'בענקיהגדולהאדםנ

א"דהראשוןהאדםמןגדולזהשםהואבענקיםהגדולהאדםא
א"דהראשוןהאדםמןגדולזהשםהואבענקיםהגדולהאדםש

אשר'יימי'ואממשהעלשנתגאהפרעהזהתשפילאדםגאותד

אשרי"ימי'ואממשהעלשנתגאהפרעהזהתשפילנואדםגאותמ

אשרי"ימיואמרמשהעלשנתגאהפרעהזהתשפלהואדםגאות2פ

אשרי"ימי'ואממשהעלשנתגאהפרעהזהתשפילאדםגאותנ

אשר'המיואמרמשהעלשנתגאהפרעהזהתשפילנואדםגאותא
אשר'המיואמרמשהעלשנתגאהפרעהזהתשפילנואדםגאותש

רוחושפלוחילופרעהוניער'הבהוהשפילו'וגובקולואשמעד

רוחושפלסוףביםוחילופרעהונער'ה'ב'הקוהשפילובקולואשמעמ

רוחושפלסוףביםוחילופרעהונערה"הקבוהשפילובקולואשמע2פ

רוחושפלסוףביםוחילופרעהוניערה"הבוהשפילו'וגובקולואשמענ

רוחושפלסוףביםוחילופרעהונערה"הקבוהשפילובקולואשמעא
רוחושפלסוףביםוחילופרעהונערה"הקבוהשפילובקולואשמעש
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אתכצאתי'ואומ'וגולךאעתירלמתימשהזהכבודיתמךד

אתבצאתי'ואומלךאעתירלמתימשהזהכבודיתמךמ

אתכצאתי'וגולךאעתירלמתימשהזהכבודיתמך2פ

אתבצאתי'ואו'וגולךאעתירלמתימשהזהכבודיתמךנ

'וגולךאעתירלמתי'שאממשהזהכבודיתמוךא
'וגולךאעתירלמתי'שאממשהזהכבודיתמוךש

עמלקזהאדםגאות'א'ד'וגוכפיאתאפרשהעירד

עמלקזהתשפילנואדםגאותא"ד'וגומאתאפרושהעירמ

עמלקזהתשפלהואדםגאותאחרדבר'וגוהעיר2פ

עמלקזהתשפילאדםגאות'א'ד'וגוכפיאפרושהעירנ

עמלקזהתשפילנואדםגאותא"דא
עמלקזהתשפילנואדםגאותא"דש

נוטלוהיהאפואלזמורהמשליךשהיהוגדופיובחרופיו'הבהעלשנתגאהד

נוטלוהיהאפואלזמורהמשליךשהיהוגידופיןבחירופין'ה'ב'הקעלשנתגאהמ

נוטלוהיהאפואלזמורהמשלחשהיהוגידופיןבחרופיןה"הקבעלשנתגאה2פ

נוטלוהיהאפואלזמורהמשליךשהיהוגידופיובחירופיוה"הבעלשנתגאהנ

נוטלוהיהפיהאלזמורהמשלחשהיהובגידופיןבחירופיןה"הקבעלשנתגאהא
נוטלוהיהאפואלזמורהמשלחשהיהובגדופיןבחירופיןה"הקבעלשנתגאהש

'ד'ה'החפצתבזו'ואוומגדףומחרףלמעלהכלפיוזורקישראלשלזכרותםד

'ד'ה'החפצתבזו'ואומומגדףומחרףמעלהכלפיוזורקישראלשלזכרותםמ

הדאחפצתבזוואומרומגדףומחרףמעלהכלפיוזורקזכרותם2פ

ד"ההחפצתבזו'ואוומגדףומחרףמעלהכלפיוזורק'יששלזכרותםנ

ד"ההחפצתבזו'ואומומגדףומחרףמעלהכלפיוזורקזכרותםא
ד"ההחפצתבזו'ואומומגדףומחרףמעלהכלפיוזורקזכרותםש

יתמךרוחושפךזנבמכתשהכםבךויזנבד

יתמךרוחושפלזנבמכתשהכםבךויזנבמ

יתמךרוחושפלזנבמכתשהכםבךויזנבדכתיבהיא2פ

יתמךרוחושפלזנבמכתשהכםבךויזנבנ

רוחושפלזנבמכתם[כ]שההנחשליםכלבךויזנבא
רוחושפלזנבמכתשהםהנחשליםכלבךויזנבש

ואתעמלקאתיהושעויחלש'שנאשהרגויהושעזהכבודד

ואתעמלקאתיהושעויחלש'שנשהרגויהושעזהכבודמ

'וגועמלקאתיהושעויחלש'שנעמלקאתשהרגיהושעזהכבוד2פ

ואתעמלקאתיהושעויחלוש'שנשהרגויהושעזהכבודנ

ואתעמלקאתיהושעויחלוש'שנאעמלקאתשהרגיהושעזהא
ואתעמלקאתיהושעויחלוש'שנאעמלקאתשהרגיהושעזהש

שבאווכרמלתבורזהתשפילאדםגאות'א'ד'וגועמוד

שבאווכרמלתבורזהתשפילנואדםגאותא"ד'וגועמומ

שבאווכרמלתבורזהתשפלהואדםגאותאחרדבר2פ

שבאווכרמלתבורזהתשפילאדםגאותא"ד'וגועמונ

וכרמלתבורזהתשפילנואדםגאותא"דחרבלפיעמוא
וכרמלתבורזהתשפילנואדםגאותא"דחרבלפיעמוש

אתנותן'הבהועלינוגבוהיםשאנולומרמתגאיםהעולםמסוףד

אתנותן'ה'ב'הקועלינוגבוהיםשאנו'לומומתגאיםהעולםמסוףמ

נותןה"הקבועלינו'גבוהישאנולומרמתגאיםהעולםמסוף2פ

אתנותןה"הבועלינוגבוהיןשאנו'לומ'מתגאי'העומסוףנ

נותןה"הקבועלינו'גבוהישאנו'לוממתגאיםהעולםמסוףא
נותןה"הבועלינו'גבוהיאנו'לומומתגאיםסופוועדהעולםמסוףש

'לומעצמואתשהשפילסיניזהכבודיתמךרוחושפלהתורהד

לומרעצמואתשהשפילסיניזהכבודיתמךרוחושפלהתורהמ

לומרעצמושהשפילסיניזהכבודיתמךרוחושפלהתורה2פ

'לומעצמואתשהשפילסיניזהכבודיתמךרוחושפלהתורהנ

לומרעצמושהשפילסיניהרזהכבודיתמוךרוחושפלתורהא
'לומעצמושהשפילסיניהרזהכבודיתמוךרוחושפלתורהש

עליווניתנהעליכבודוהבהתמךכךידיועלנמוךשאניד

אתעליווניתנהעליוכבודו'ה'ב'הקתמךכךידיועלנמוךשאנימ

אתעליוונתנהעליוכבודוה"הקבתמךכןועלנמוךשאני2פ

אתעליווניתנהעלינוכבודה"הבתמךכךי"וענמוךשאנינ

וניתנהעליוכבודוה"הקבתמךכןועלנמוךשאניא
וניתנהעליוכבודוה"הקבתמךכןועלנמוךשאניש
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הרעל'ייוירד'דתי'כמהזההכבודלכלוזכההתורהד

הרעלי"יוירד'דתימ'כמהזההכבודלכלוזכההתורהמ

הרעלי"יוירדדתימרכמההזההכבודלכלוזכההתורה2פ

הרעלי"יוירדא"כמדהזההכבודלכלוזכההתורהנ

הרעל'הוירדא"כדהכבודלכלוזכהבותורהא
הרעל'הוירדא"כדהכבודלכלוזכהבותורהש

שהיושררהשהנהיגיוסףזהתשפילאדםגאות'א'דסיניד

שהיושררהבעצמושהנהיגיוסףזהתשפילנואדםגאותא"דסינימ

שהיושררהבעצמושהנהיגיוסףזהתשפלהואדםגאותאחרדברסיני2פ

שררהשהנהיגיוסףזהתשפילאדםגאותא"דסינינ

שהיובשררהעצמושהנהיגיוסףזהתשפילנואדםגאותא"דסיניא
שהיובשררהעצמושהנהיגיוסףזהתשפילנואדםגאותא"דסיניש

עצמותנקראלפיכךשותקוהיהאבינועבדךלפניואחילו'אומד

עצמותנקראלפיכךשותקוהיהאבינו[עבדך](ך???)לפניואחיולו'אוממ

עצמותנקראלפיכךשותקוהיהאבינועבדךאחיולואומרים2פ

עצמותנקרא'לפישותקוהיהאבינועבדךלפניואחיולושאמרונ

עצמותנקרא'לפישותקוהיהאבינועבדךאחיולו'אומריא
עצמותנקרא'לפישותקוהיהאבינועבדךאחיולו'אומריש

זהכבודיתמךרוחושפלמזהעצמותיאתוהעליתם'שנבחייוד

זהכבודיתמךרוחושפלאתכםמזהעצמותייאתוהעליתם'שנבחייומ

זהכבודיתמךרוחושפלאתכםמזהעצמותיאתוהעליתם'שנבחייו2פ

זהכבודיתמךרוחושפלמזהעצמותיאתוהעליתם'שנבחייונ

זהרוחושפלמזהעצמותיאתוהעליתםשנאמרא
זהרוחושפלמזהעצמותיאתוהעליתם'שנאבחייוש

כידברעבדךנאידברבנימןבשביליוסףלפניעצמושהשפיליהודהד

כידברעבדךנאידברבנימןבשביליוסףלפניעצמושהשפיליהודהמ

כידברעבדךנאידברבנימןבשביליוסףלפניעצמושהשפיליהודה2פ

כידברעבדךנאידברבנימיןבשביליוסףלפניעצמושהשפיליהודהנ

כידברעבדךנאידברבנימיןבשביליוסףלפניעצמושהשפיליהודהא
כידברעבדךנאידברבנימיןבשביליוסףלפניעצמושהשפיליהודהש

'וגועבדךנאישבועתההנעראתערבעבדךד

הנערתחתעבדךנאישבועתההנעראתערבעבדךמ

'וגועבדהנערתחתעבדךנאישבועתההנעראתערבעבדך2פ

'וגועבדךנאישבועתההנעראתערבעבדךנ

הנערתחתעבדךנאישבועתההנעראתערבעבדךא
הנערתחתעבדךנאישבועתההנעראתערבעבדךש

'הבהלו'אמלוי'רבשםהכהןברכיה'ארד

'ה'ב'הקלו'אמלוי'רבשם'רביהכהןברכיה'ר'אממ

ה"הקבלו'אמלוי'רבשםהכהןברכיהר"א2פ

ה"הבל"אל"בשרהכהןברכיהר"אנ

ה"הקבל"אל"בשרהכהןברכיהר"אא
ה"הקבל"אל"בשרהכהןברכיהר"אש

המשכןכשיוקםחייךהימךהקטןאחיךמפניעצמךהשפלתאתהיהודהד

המשכןכשהוקםחייךהימךהקטןאחיךמפניעצמךאתהשפלתאתהיהודהמ

המשכןכשיוקםחייךהקטןאחיךמפניעצמךהשפלתאתהיהודה2פ

המשכןכשהוקםחייךהימךהקטןאחיךמפניעצמךהשפלתאתהיהודהנ

המשכןכשהוקםחייךהקטןאחיךמפניעצמךהשפלתאתהא
המשכןכשהוקםחייךהקטןאחיךמפניעצמךהשפלתאתהש

אלאלפניךראשוןמקריבמהםאחדאיןלהקריבהשבטייםויבואוד

אלאלפניךראשוןמקריבמהםאחדאיןקרבנותלהקריבהשבטיםויבאומ

אלאלפניךראשוןמקריבמהםאחדאיןקרבנותלהקריבהשבטיםויבאו2פ

לפניךראשוןמקריבמהם'אאיןלהקריב'השבטיויבואונ

אלאלפניךראשוןמקריבמהםאחדאיןהקרבנותאתלהקריבהשבטיםויבואוא
אלאלפניךראשוןמקריבמהםאחדאין'הקרבנואתלהקריב'השבטיויבואוש

ויהי'ד'ה'הראשוןשמקריבהואואתכבודלךחולקאניד

ויהי'ד'ה'הראשוןשמקריבהואואתכבודלךחולקאנימ

ויהידכתיבהיאהדאראשוןשמקריבהואואתכבודלךחולקאני2פ

ויהיד"ההנ

ויהיד"ההראשוןתקרבואתהכבודלךחולקאניא
ויהיד"ההראשוןתקרבואתהכבודלךחולקאניש
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ויהייהודהלמטה'הראשוביום'המקריד

ויהיא"דהראשוןביוםהמקריבמ

ויהייהודהלמטהעמינדבבן'נחשוקרבנואתהראשוןביוםהמקריב2פ

ויהי'וגוהראשוןביוםהמקריבנ

ויהייהודהמשבטשהיהנחשוןהראשוןביוםהמקריבא
ויהייהודהמשבטשהיהנחשוןהראשוןביוםהמקריבש

'שה'ז'וגואלהיםביהודהנודע'ד'ה'ה'וגוהמקריבד

וזהואלהיםביהודהנודע'ד'ה'ההראשוןביוםהמקריבמ

הואוזה'וגואלהיםביהודהנודעדכתיבהיאהדא'וגוביוםהמקריב2פ

ה"וזש'וגום"אליביהודהנודעד"הה'וגוהמקריבנ

ה"וזשאלהיםביהודהנודע'דכתי[ד"הה]המקריבא
ה"וזשאלהיםביהודהנודעד"הההמקריבש

צדקה'ואמשהודהיהודהזה'וגויגידוחכמיםאשרד

צדקה'ואמשהודהיהודהזהזהיגידוחכמיםאשר'הכתו'שאממ

צדקה'ואמשהודהיהודהזה'וגויגידוחכמיםאשרהכתובשאמר2פ

צדקה'ואמשהודהיהודהזה'וגויגידוחכמיםאשרנ

צדקה'ואמשהודהיהודהזהיגידו'חכמיאשרא
צדקה'ואמשהודהיהודהזהיגידו'חכמיאשרש

בניהושניתמרשהצילולפיומשםמיעקבכיחדולאממניד

בניהושניתמרשהצילולפידייניםשהיוומשםמיעקבכחדולאממנימ

בניהושניתמרשהצילולפידייניןהיוומשםמיעקבפחדולאממני2פ

בניהושניתמרשהצילולפישהיוומשםמיעקבכיחדולאממנינ

בניה'ובתמרשהצילולפידייניםהיו[ש]משם[ו]מיעקבפחדולאממניא
בניה'ובתמרשהצילולפידייניםהיומשםמיעקבפחדולאממניש

חנניההובלולכךותשרףהוציאוהיהודהויאמר'דכתיהשריפהמןד

חנניההוצלולכךותשרףהוציאוהיהודהויאמר'דכתיהשריפהמןמ

חנניההוצלולכךותשרףהוציאוהיהודהויאמרדכתיבהשריפהמן2פ

חנניההוצלו'לפיותשרףהוציאוה(ממניצדקה)יהודהויאמר'דכתיהשריפהמןנ

חנניההוצלולכךותשרףהוציאוה'דכתיהשריפהמןא
חנניההוצלולכךותשרףהוציאוה'דכתיהשריפהמןש

בריך'ואמנבוכדנצרענה'דכתהאשמכבשןועזריהמישאלד

בריך'ואמנבוכדנאצרענה'דכתהאשמכבשןועזריהמישאלמ

בריך'ואמבבלמלךנבוכדנצרענהדכתיבהאשמכבשןועזריהמישאל2פ

בריךואמרנבוכדנצרענה'דכתיהאשמכבשןועזריהמישאלנ

בריךואמרנבוכדנאצר(דניאל)ענה'דכתיהאשמכבשןוחביריוא
בריךואמרנבוכדנאצרענה'דכתיהאשמכבשןוחביריוש

כלדיטעיםשיםומני'וגונוגועבידמישךדשדרךאלההוןד

כלדיטעםשיםומנינגוועבדמישךשדרךדיאלההוםמ

דיטעםשיםומני'וגונגוועבדמישךשדרךדיאלההון2פ

כלדיטעםשיםומני'וגונגוועבדמישךדשדרךאלההוןנ

'וגוטעיםשיםומני'וגונגוועבידמישךשדרךדיאלההוןא
'וגוטעיםשיםומני'וגונגוועבידמישךשדרךדיאלההוןש

ביהודהנודע'א'דאלהיםביהודהנודע'אמולכך'וגוולישןאומהד

ביהודהנודעא"דאלהיםביהודהנודע'אמולכך'וגומולישןעםאומהמ

2פ

ביהודהנודעא"דם"אליביהודהנודע'אמולכך'וגוולישןאומהנ

ביהודהנודעא"ד]א
ש

לכךשלחמלכאדריושבאדיןוהוצלאריותלגובדניאלכשירדאלהיםד

לכלשלחמלכאדריושבאדין'דכתיוהוצלאריותלגובדניאלכשירדאלהיםמ

2פ

לכלשלחמלכאדריושבאדין'דכתיוהוצלאריותלגובדניאלכשירדם"אלינ

לכלשלחמלכאדריושבאדין'דכתיוהוצלאריותלגובדניאלכשירדאלהיםא
ש

זאעיןלהווןמלכותישלטןבכלדיטעיםשיםקדמיומן'וגועממיאד

'וגושולטןבכלדיטעםשיםקדמיומן'וגומעממיאמ

זעיןלהווןמלכותישולטןבכל2פ

זאעיןלהווןמלכותישלטןבכלדיטעיםשיםומקדמי'וגועממיאנ

זאעיןלהווןמלכותישלטןבכלדיטעםשיםקדמיהן'וגועממיאא
ש
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מפניאלהיםביהודהנודעהוי'וגוותמהיןאתיןעבדומצילמשזיב'וגוד

מפניאלהיםביהודהנודעהוי'וגוותמהיןאתיןועבידומצילמשזיבמ

מפניאלהיםביהודהנודעהוי'וגוותמהיןאתוןעבדומצילמשיזיב'וגו2פ

מפנים"אליביהודהנודעהוי'וגוותמהיןאתיןעבדומצילמשזיב'וגונ

מפניאלהיםביהודהנודעהויומצילמשזיב['וגוא
מפניאלהיםביהודהנודעהויומצילמשזיבש

אריהשנקרא'הקבהלפנישהתפלללפיהאריותמןדניאלהוצלמהד

אריהשנקרא'ה'ב'הקלפנישהתפלללפיהאריותמןדניאלהוצלמהמ

אריהשנקראה"הקבלפנישהתפלללפיהאריותמןדניאלהוצלמה2פ

אריהשנקראה"הבלפנישהתפלללפיהאריותמןדניאלניצל(נתפ)מהנ

אריהשנקראה"הקבלפנישהתפללמפנימהאריותדניאלהוצלמהא
אריהשנקראה"הקבלפנישהתפללמפנימהאריותדניאלהוצלמהש

גוראריהשנקראדניאליהודהמשבטודניאלישאגכאריה'יי'דכתיד

גור'שנאריהשנקראיהודהמשבטודניאלישאגכאריהי"י'דכתמ

גוראריהשנקראמשבטודניאלישאגכאריהי"י'דכתי2פ

גוראריהשנקראיהודהמשבטודניאלישאגכאריהי"י'שננ

גור'שנאאריהשנקראיהודהמשבטודניאלישאגכאריה'ה'דכתיא
גור'שנאאריהשנקראיהודהמשבטודניאלישאגכאריה'ה'דכתיש

יבא'וגודניאליהודהמבניבהםויהי'וכתיהודהאריהד

יבא'וגוחנניהדניאליהודהמבניבהםויהי'וכתיהודהאריהמ

יבא'וגודניאליהודהמבניבהםויהיוכתיביהודהאריה2פ

יבא'וגויהודהמבניבהםויהי'וכתייהודהאריהנ

יבאועזריהמישאלחנניהדניאליהודהמבניבהםויהי'וכתייהודהאריהא
יבאועזריהמישאלחנניהדניאליהודהמבניבהםויהי'וכתייהודהאריהש

שהואלאריותשנדמהמפני'א'דאריהמפיאריהויצילאריהד

שהואת[ו]לארישנדמהמפניא"דאריהמפיאריהויצילאריהמ

שהואלאריותשנדמהמפניאחרדבראריהמפיאריהויצילאריה2פ

שהואלאריותשנדמהמפניא"דאריהמפיאריהויצילאריהנ

שהואלאריותשנדמהמהמפניא"דאריהמפיאריהויצילאריהא
שהואלאריותשנדמהמהמפניא"דאריהמפיאריהויצילאריהש

שהיהמפנילכבשןהושלךלאמהמפניהזיקוהולאלכךאריהד

שהיהמפניהאשלכבשןהושלךלאמהומפניהזיקוהולאלכךאריהמ

שהיהמפניהאשלכבשןהושלךלאמהמפניהזיקוהולאלכךאריה2פ

שהיהמפניהאשלכבשןהושלךלאמהמפניהזיקוהולאלכךאריהנ

שהיהמפניהאשלכבשןהושלךלאמהמפניהזיקוהולאלכךאריהא
שהיהמפניהאשלכבשןהושלךלאמהמפניהזיקוהולאלכךאריהש

נבוכדנצרשלאלוהוד

[קיבללאוהואכאלוהעליומחזיקוהיהנבוכדנאצר פי]שלנבכודנאצראלוהומ

נבוכדנצרשלאלוהו2פ

נבוכדנצרשלאלוהונ

נבוכדנאצרשלאלוהוא
נבוכדנאצרשלאלוהוש

מפני'א'דליהלנסכאאמרוניחוחיןומנחהסגידולדניאל'דכתד

מפניא"דליהלנסכאאמרוניחוחיןומנחהסגידולדניאלמ

מפניאחרדברליהלנסכהאמרוניחוחיןומנחהסגידולדניאל'ודנידכתיב2פ

מפניא"דליהלנסכאאמרוניחוחין'ומנחסגידולדניאל'דכתינ

מפניא"ד'וגו'אמוניחוחיןומנחהסגידולדניאל'דכתיא
מפניא"ד'וגו'אמוניחוחיןומנחהסגידולדניאל'דכתיש

שלבלבו'הבהזימןלכךבאשתשרפוןאלהיהםופסילי'דכתינשרףשהיהד

שלנבכודנאצרבלבו'ה'ב'הקזמןלכךבאשתשרפוןאלהיהםפסילי'דכתינשרףשהיהמ

שלבלבוה"הקבזימןלכךבאשתשרפוןאלהיהםפסילי'דכתנשרףשהיה2פ

שלבלבוה"הבזימןלכךבאשתשרפוןאלהיהםופסילי'דכתינשרףשהיהנ

שלבלבוה"הקבזמןלכךבאשתשרפוןאלהיהםפסילי'דכתינשרףשהיהא
שלבלבוה"הקבזמןלכךבאשתשרפוןאלהיהםפסילי'דכתינשרףשהיהש

ביהודהנודע'א'דגבורתולהודיעהאשלכבשןיטילנושלאנבוכדנצרד

ביהודהנודעא"דגבורתולהודיעהאשלכבשןיטילנושלאמ

ביהודהנודעאחרדברגבורתולהודיעהאשלכבשןיטילנושלאנבוכדנצר2פ

ביהודהנודעא"דגבורתולהודיעהאשלכבשןיטילנושלאנבוכדנצרנ

ביהודהנודעא"דגבורתואתלהודיעהאשלכבשןיטילנושלאנבוכדנאצרא
ביהודהנודעא"דגבורתואתלהודיעהאשלכבשןיטילנושלאנבוכדנאצרש
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תהיהלשמהאפרים'וגותהיהלשמהאפרים'ד'ה'האלהיםד

תהיהלשמהאפרים'וגומתהיהלשמהאפרים'ד'ה'האלהיםמ

תהיהלשמהאפרים'וגותהיהלשמהאפרים(נודע)דכתיבהיאהדאאלהים2פ

תהיהלשמהאפרים'וגותהיהלשמהפרים[א](?)ד"ההם"אלינ

אפרים'וגותהיהלשמהאפריםד"ההאלהיםא
אפרים'וגותהיהלשמהאפריםד"ההאלהיםש

ותוכחהנאצהיום'דתי'כמתוכחהביוםכמשמעוד

הזההיוםונאצהותוכחהצרהיום'דתיממ"כתוכחהביוםכשמועומ

ותוכחהנאצהיוםדתימרכמהתוכחהביוםכמשמעו2פ

ותוכחהנאצהיוםא"כמדתוכחהביוםכשמועונ

ונאצהועברהותוכחהצרהביוםא"כדתוכחהביוםכמשמעוא
ונאצהועברהותוכחהצרהיוםא"כדתוכחהביוםכמשמעוש

'ייעדות'דתי'כמנאמנההודעתיבתוכםבשכניבתוכםבשבתיישראלבשבטיד

י"יעדותמ"דתימ"כנאמנההודעתיבתוכםבשכניבתוכםבשבתיישראלבשבטימ

י"יעדותדתימרכמהנאמנההודעתיבתוכםבשכניישראלבשבטי2פ

י"יעדותא"כמדנאמנההודעתיבתוכםבשכניבתוכםבשבתי'ישבשבטינ

'העדותא"כדנאמנההודעתיבתוכםבשכניישראלבשבטיא
'העדותא"כדנאמנההודעתיבתוכםבשכניישראלבשבטיש

העולםאומותהתחילוובנימןיהודהגלוולאהשבטיםשגלובשעהנאמנהד

העולםאומותהתחילוובנימןיהודהשבטגלוולאהשבטיםשגלובשעהנאמנהמ

העולםהתחילוובנימןיהודהשבטגלוולאהשבטיםשגלובשעהנאמנה2פ

'העו'אומוהתחילוובנימיןיהודהגלוולא'השבטישגלובשעהנאמנהנ

העולםהתחילוובנימיןיהודהשבטגלהלא'השבטישגלובשעהנאמנהא
העולםהתחילוובנימיןיהודהשבטגלהלאהשבטיםשגלובשעהנאמנהש

וכשגלוהגלםולאשלואכסניאבנישהיובשבילפניםלהםנשא'אומד

וכשגלוהגלםולאשלואכסניאבנישהיובשבילפניםלהםנשא'אוממ

וכשגלוהגלםולאשלואכסניאבנישהיובשבילפניםלהםנשאאומרים2פ

וכשגלוהגלםולאשלואכסניאבנישהיובשבילפניםלהםנשא'אומנ

וכשגלוהגלםולאשלואכסניאבנישהיובעבורפניםלהםנשא'לומא
וכשגלוהגלםולאשלואכסניאבנישהיובעבורפניםלהםנשאלומרש

עליהםגבולכמשיגייהודהשריהיו'בעולעוזאותוהאלהיםהודיעד

'וגומגבולכמשיגייהודהשריהיו'שנבעולם?ז?עוו?ת?אוהאלהיםהודיעמ

עליהםגבולכמשיגייהודהשםהיובעולםעוזאותואלהיםהודיע2פ

עליהםגבולכמסיגייהודהשריהיובעולםעוזאותום"האליהודיענ

עליהםגבולכמסיגייהודהשריהיובעולםעוזואתאלהיםהודיעא
עליהםגבולכמסיגייהודהשריהיובעולםעוזואתאלהיםהודיעש

ביהודהנודע'א'דאלהיםביהודהנודעהויעברתיכמיםאשפוךד

אלהיםביהודהנודעא"דאלהיםביהודהנודעהוימ

אלהיםביהודהנודעאחרדבראלהיםביהודהנודעהויעברתיכמיםאשפוך2פ

ם"אליביהודהנודעא"דם"אליביהודהנודעהויעברתיכמיםאשפוךנ

אלהיםביהודהנודעא"דאלהיםביהודהנודעהויעברתיבמיםאשפוךא
אלהיםביהודהנודעא"דאלהיםביהודהנודעהויעברתיכמיםאשפוךש

אםמהו'וגולביייראלאמלחמהעליתחנהאם'דתי'כמד

אםלביייראלאמחנהעליתחנהאם'ד'ה'המ

אםמהו'וגולביייראלאמחנהעליתחנהאםדתימרכמה2פ

אםמהו'וגולאמחנהעליתחנהאםא"כמדנ

אםמהולביייראלאמחנהעליתחנהאםא"כדא
אםמהולביייראלאמחנהעליתחנהאםא"כדש

זהבאיבוטחאניבזאתמלחמהעליתקוםד

זהבאיבוטחאניבזאתבאובוטחאניבזאתמלחמהעליתקוםמ

זהבאיבוטחאניבזאתמלחמהעליתקום2פ

זהבאיבוטחאניבזאתמלחמהעליתקוםנ

באיבוטחאניבזאתמלחמהעליתקוםא
זהבאיבוטחאניבזאתמלחמהעליתקוםש

'וגוויאמרליהודהוזאתמשהשאמרכמהזאתד

יהודהקולי"ישמעויאמרליהודהוזאת'שאמבמהמ

יהודהקולי"ישמע(י"י)ויאמרליהודהוזאתמשהשאמרבמהזאת2פ

יהודהקולי"ישמעויאמרליהודהוזאתמשה(ל)ש"כמזאתנ

יהודהקול'השמעויאמרליהודהוזאתמשהש"כמזאתא
יהודהקול'השמעויאמרליהודהוזאתמשהש"כמזאתש
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נכונו'וגושפטיםללציםנכונו'ד'ה'השמוגדולבישראלד

נכונו'וגומשפטיםללציםנכונו'ד'ה'השמוגדולבישראל'וגוממ

נכונושפטיםללציםנכונודכתיבהיאהדאשמוגדולבישראל'וגו2פ

נכונו'וגושפטיםללציםנכונוד"ההשמוגדולבישראלנ

נכונושפטיםללציםנכונוד"ההשמוגדולבישראלא
נכונושפטיםללציםנכונוד"ההשמוגדולבישראלש

סורחת'אינאםבהמהעלרוכבשהיה'לאמשלדיניןעבירותלעובדיד

סורחתאינהאםבהמהעלרוכבשהיהלאחדמשלדיניןעבירותלעוברימ

סורחתאינהאםבהמהעלרוכבשהיהלאחדמשלדיניןעבירותלעוברי2פ

סורחתאינהאםבהמהעלרוכבשהיה'לאמשלדיניןעבירותלעובדינ

סורחתאינהאםבהמהעלשרוכבלאחדמשלדיניןעבירותלעובריא
סורחתאינהאםבהמהעלשרוכבלאחדמשלדיניןעבירותלעובריש

שפטיםללציםנכונו'הקבה'אמכךמלקהסורחתואםמלקהאינהד

שפטיםללציםנכונו'ה'ב'הק'אמכךמלקהסורחתואםמלקהאינהמ

שפטיםללציםנכונוה"הקבאמרכךמלקהסורחתואםמלקהאינו2פ

שפטיםללציםנכונוה"אהבכךמלקהסורחתואםאינהנ

שפטיםללציםנכונוה"הקב'אמכךמלקהסורחתואםואםמלקהאינהא
שפטיםללציםנכונוה"הקב'אמכךמלקהסורחתואםמלקהאינהש

שאתמגלבין'הלוהתקנתיהאדםאתבראתישלאעד'הבה'אמד

שאתמגלביןחמשהלוהתקנתיבראתיושלאעד'ה'ב'הק'אממ

שאתמגלביםחמשהלוהתקנתיבראתיושלאעדה"הקב'אמ2פ

שאתמגלבין'הלוהתקנתיבראתישלאעדה"אהבנ

שאתמגלבין'הלוהתקנתי[האדםאת]בראתיושלאעדה"אהבא
שאתמגלביןחמשהלוהתקנתיבראתיושלאעדה"אהבש

תורות'הכנגדנתקצרעת'דאואיתמכוהשחיןבהרתספחתד

'שנתורות'הכנגדנתקצרעת'דאמואיתמכוהשחיןבהרתספחתמ

תורותחמשהכנגדנתקצרעתדאמריואיכאמכוהשחיןבהרתספחת2פ

תורות'הכנגדנתקצרעת'דאמואיתמכוהשחיןבהרתספחתנ

תורות'הכנגדנתקצרעתד"ואמכוהשחיןבהרתספחתא
תורותחמשהכנגדנתקצרעתדאמריואיכאמכוהשחיןבהרתספחתש

רעלעבדולבהרתולספחתולשאתולנתקהצרעתנגעלכלד

רעלעבדולבהרתלספחתלשאתולנתקהצרעתנגעלכלהתורהזאתמ

רעלעבדולבהרתולספחתולשאתולנתקהצרעתנגעלכלהתורהזאת2פ

רעלעבדולבהרתולספחתולשאתולנתקהצרעתנגעלכלנ

רעלעבדמשלולבהרתלספחתולשאתולנתקהצרעתנגעלכלהתורהזאתא
רעלעבדמשלולבהרתולספחתולשאתולנתקהצרעתנגעלכלהתורהזאתש

כבליםעמולקחרעשהואבוידעלקנותואחדוהלךנמכרשהיהד

כבליםעמולקחרעשהואבוידעלקנותואחדוהלךנמכרשהיהמ

כבליםעמולקחרעשהואבוידעלקנותואחרוהלךנמכרשהיה2פ

כבליםעמולקחרעשהואבוידעלקנותואחרוהלךנמכרשהיהנ

חבליםעמולקחרעשהואבוידעלקנותואחרוהלךשנמכרא
חבליםעמולקחרעשהואבוידעלקנותואחרוהלךשנמכרש

וכבלוכבליםהביאכשסרחבהןאותורודהיהאסרחשאםומגלביםד

וכבלוכבליםהביאכשסרחבהםאותורודהיהאסרהשאםומגלביםמ

וכבלוכבליםהביאכשסרחבהןאותויהאסרחשאםומגלבים2פ

וכבלוכבליםהביאכשסרחבהןאותורודהיהאסרחשאםומגלביםנ

וכבלוכבליםהביאכשסרחבהםאותורודהיהאיסרחשאםומגלביםא
וכבלוכבליםהביאכשסרחבהםאותו(בהם)רודהיהאיסרחשאםומגלביםש

עבדשאניתחלהיודעאדניהעבדלו'אמבמגלביןוהכהוד

עבדשאניתחלהיודעהייתלאאדניהעבדלו'אמבמגלביןוהכהומ

עבדשאניתחלהיודעהייתלאאדניהעבדלו'אמבמגלביןוהכהו2פ

עבדשאניתחלההייתיודעאדניהעבדל"אבמגלביןוהכהונ

שאניתחלהיודעהייתלאהעבדל"אבמגלביםוהכהוא
שאניתחלהיודעהייתלאהעבדל"אבמגלביםוהכהוש

'מעללירעשאתהיודעשהייתילפילו'אמאותיקניתלמהרעד

מעלליםרעשאתהיודעשהייתילפילו'אמאותיקניתולמהרעמ

מעלליםרעשאתהיודעשהייתילפילו'אמאותיקניתלמהרע2פ

'מעללירעשאתהיודעשהייתילפיל"אאותיקניתלמהרענ

רעשאתהיודעשהייתיולפיל"אאותיקניתלמהרעא
רעשאתהיודעשהייתיולפיל"אאותיקניתלמהרעש
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'אמכךבהםתקלהתסרחשאםולהלקותךלאסרךכךכלהתקנתילכךד

'אמכךבהםתלקהתסרחשאםולהלקותךלאסרךכךכלהתקנתילכךמ

'אמכךבהםתלקהתסרחשאםולהלקותךלאסרךכךכלהתקנתילכך2פ

ה"אהבכךבהםתלקהתסרחשאםולהלקותךלאסרךכ"כהתקנתילכךנ

'אמכךבהםתלקהתסרחשאםולהלקותךלאוסרךכךכלהתקנתיא
'אמכךבהםתלקהתסרחשאםולהלקותךלאוסרךכךכלהתקנתש

רעהאדםלביצרכיידעתיואניאדםבראתישלאעד'הבהד

רעהאדםלביצרכיידעתיואניאדםבראתישלאעד'ה'ב'הקמ

רעהאדםלביצרכיידעתיואניאדםבראתישלאעדה"הקב2פ

רעהאדםלביצרכיידעתיואניאדםבראתישלאעדנ

רעהאדםלביצרכיידעתיואניאדםבראתישלאעדה"הקבא
רעהאדםלביצרכיידעתיואניאדםבראתישלאעדה"הקבש

נכונו'נאמלכךרעהשהואעליהמעידשהנחתוםלעיסהלהאוימנעוריוד

נכונו'נאמולכךרעהשהיאעליהמעידשהנחתוםלעסהלהאוימנעוריומ

נכונונאמרולכךרעהשהיאעליהמעידשהנחתוםלעיסהלהאוימנעוריו2פ

נכונו'אמלכךרעהשהיאעליהמעידשהנחתוםלעיסהלהאוימנעוריונ

נכונונאמרולכךרעהשהיאעליהמעידשהנחתוםלעיסהאוימנעוריוא
נכונונאמרולכךרעהשהיאעליהמעידשהנחתוםלעיסהאוימנעוריוש

מותלומהברכיה'ר'אמתיבות'גמהלומותמהושפטיםללציםד

מתלומהברכיה'ר'אמתיבות'גמהלומותמהושפטיםללציםמ

אותלימהברכיהר"אתיבותשלשמהלומותמהושפטיםללצים2פ

מותלומהברכיהר"אתיבות'גמהלומותמהושפטיםללציםנ

ת"מוו"לה"מתיבות'גמהלומותמהושפטיםללציםא
'מות'לו'מהתיבות'גמהלומותמהושפטיםללציםש

מלדחלאוהיאוברדיליאשוטיאוחמתלפלטיןשנכנסהלמטרונהמשלאבין'ר'אד

מדקלאוהיאוברדיליאשוניאוחמתלפלטיןשנכנסהלמטרונהאבין'ר'אממ

א[חל](לח)מדוהיאוברזליאשוטיאוחמתלפלטיריןשנכנסהלמטרונהאביןר"א2פ

מדחלאוהיאוברדיליאשוטיאוחמתלפלטיןשנכנסהלמטרונהאביןר"אנ

דחלאוהיאופרזלאשוטיאוחמתלפלטריןשנכנסהלמטרונהברכיהר"אא
דחלאוהיאופרזלאשוטיאוחמתלפלטריןשנכנסהלמטרונהברכיהר"אש

אבלהםולשפחותלעבדיםאלותדחלילאדידיהפלטיןבנילהאמרוד

אבלהםולשפחותלעבדיםאלותדחלילאדידהפלטיןבנילהאמריןמ

אבלהםולשפחותלעבדיםאלותדחלילאדידהפלטיןבנילהאמרין2פ

אבלהםולשפחותלעבדיםאילותדחלילאדידהפלטיןבנילהאמריןנ

אבלולשפחותלעבדיםאלותדחלילאפלטריןבנילהאמריא
אבלולשפחותלעבדיםאלותדחלילאפלטריןבנילהאמריש

ונגעיםאלותפרשתכששמעוישראלכנסתכךולהתכבדולשתותלאכולאתד

ונגעיםאלותפרשתכששמעוישראלכנסתכךביךולהתכבדולשתותלאכולאתמ

ונגעיםאלותפרשתכששמעוישראלכנסתכךביךולהתכבדולשתותלאכלאת2פ

'ונגעיאלות'פרכששמעו'יש'כנסכךביךולהתכבדולשתותלאכולמהנ

ונגעיםאלות'פכששמעוישראלכנסתכךביךולהתכבדולשתותלאכולאתא
ונגעיםאלות'פכששמעוישראלכנסתכךביךולהתכבדולשתותלאכולאתש

ולשתותלאכולאתםאבלהעולם'לאומומשהלהם'אממתיראיםהתחילוד

ולשתותלאכולאתםאבלהעולםלאומותאלומשהלהם'אממתיראיםהתחילומ

ולשתותלאכולאתםאבלהעולםלאומותאלומשהלהם'אממתיראיםהתחילו2פ

ולשתותלאכולאתםאבל'העו'לאומואלומשהלהם'אממיראיןהתחילונ

ולשתותלאכולאתםאבלה"לאאלומשהלהםאמרמתיראיןהתחילוא
ולשתותלאכולאתםאבלה"לאאלומשהלהם'אמ'מתיראיהתחילוש

גדולבישראלהוילחמהתביאממרחקסוחרכאניותהיתהבתורהולעסוקד

גדולבישראלהוילחמהתביאממרחקסוחרכאניותהיתהבתורהולעסוקמ

גדולבישראלהוילחמהתביאממרחקסוחרכאניותהיתהבתורהולעסוק2פ

גדולבישראלהוי'וגוסוחרכאניותהיתהבתורהולעסוקנ

גדולבישראלהוי'וגוסוחרכאוניותהיתהבתורה(ולעס)ולעסוקא
גדול'בישרהוי'וגוסוחרכאוניותהיתהבתורהולעסוקש

כי'ד'ה'השמוגדולבישראל'א'דשמוד

כי'ד'ה'השמוגדולבישראלא"דשמומ

כידכתיבהיאהדאשמוגדולבישראלאחרדברגדולבישראלשמו2פ

כיד"ההשמוגדול'בישא"דשמונ

כיד"ההשמוגדולבישראלא"דשמוא
כיד"ההשמוגדולבישראלא"דשמוש
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'וגובגויםשמיגדולמבואועדשמשממזרחד

'וגוממקוםובכלבגויםשמיגדולמבואוועדשמשממזרחמ

'וגומוגשמוקטרמקוםובכלבגויםשמיגדולמבואועדשמשממזרח2פ

'וגושמיגדולמבואועדשמשממזרחנ

לשמימוגשמוקטרמקוםובכלבגויםשמיגדולמבואוועדשמשממזרחא
לשמימוגשמוקטרמקוםובכלבגויםשמיגדולמבואוועדשמשממזרחש

שישראלמקוםבכלאלא'הקבהלשםומנחהקטרתמקריביםמקוםבכלוכיד

שישראלמקוםבכלאלא'ה'ב'הקלשםומנחהקטרתמקריביןמקוםבכלוכימ

שישראלמקוםבכלאלאה"הקבלשםומנחהקטרתמקריביןמקוםבכלוכי2פ

'שישמ"בכאלאה"הבלשםמנחהקטורתמקריביןמקוםבכלוכינ

שישראלמקוםבכלאלאה"הקבלשםומנחהקטורתמקריביןמקוםבכלוכיא
'שישרמקוםבכלאלאה"הבלשםומנחהקטורת'מקריבימקוםבכלוכיש

כעלותויהי'ואומכמשמעומנחה'נאמעליהמנחהתפלתומתפלליםעומדיםד

כעלותויהי'ואומכמשמעומנחה'נאמעליהמנחהתפלתומתפלליםשםעומדיםמ

כעלותויהיואומרכמשמעומנחהנאמרעליהמנחהתפלתומתפלליןשםעומדין2פ

כעלותויהי'ואוכמשמעומנחה'נאמעליהמנחהתפלתומתפלליןעומדיןנ

כעלותויהי'ואומכמשמעהמנחה'נאמעליהמנחהתפלתומתפלליןשם'עומדיא
כעלותויהי'ואומכמשמעהמנחה'נאמעליהמנחהתפלתומתפלליןשם'עומדיש

'דתימ'כמשחריתתפלתזוומוגשהנביאאליהוויגשהמנחהד

'דתיממ"כשחריתתפלתזומגשהנביאאליהוויגשהמנחהמ

דתימרכמהשחריתתפלתזומוגש'וגוויאמרהנביאאליהוויגשהמנחה2פ

'שנשחריתתפלתזוומוגשהנביאאליהוויגשהמנחהנ

א"כדשחריתתפלתזומוגשהנביאאליהוויגשהמנחהא
א"כדשחריתתפלתזומוגשהנביאאליהוויגשהמנחהש

תפלתיתכון'דתימכמהערביתתפלתזומוקטרבתפלה'וגואברהםויגשד

תפלתיתיכון'דתימה"כמערביתתפלתזומוקטרבתפלהאברהםויגשמ

תפלתיתכוןדתימרכמהערביתתפלתזומוקטרבתפלהאברהםויגש2פ

תפלתיתכוןא"כמדערביתתפלתזומוקטרבתפלה'וגואברהםויגשנ

תפלתיתכוןא"כדערביתתפלתזהמוקטרבתפלה'וגו'אברהויגשא
תפלתיתכוןא"כדערביתתפלתזהמוקטרבתפלה'וגואברהםויגשש

מקוםבכלבגויםשמיגדולהוי'וגולפניךקטרתד

מקוםבכלבגויםשמיגדולהויערבמנחתכפימשאתלפניךקטרתמ

'מקובכלבגויםשמיגדולהויערבמנחתכפימשאתלפניךקטרת2פ

מ"בכבגויםשמיגדולהוי'וגוכפימשאתלפניךקטורתנ

מקוםובכלבגויםשמיגדולהוי'וגולפניךקטורתא
מקוםובכלבגויםשמיגדולהוי'וגולפניךקטורתש

'א'דבגויםשמיגדול'נאמלכךשםעומדיםשישראלד

א"דשמוגדולבישראל'נאמלכךשםעומדיםשישראלמ

דברשמוגדולבישראלנאמרלכךשםעומדיןשישראלמוגשמוקטר2פ

א"דשמוגדולבישראל'נאמלכךשם'עומדי'שישנ

א"דשמוגדולבישראלנאמרלכךשם'עומדישישראל'וגומוקטרא
א"דשמוגדול'בישר'נאלכךשם'עומדישישראל'וגומוקטרש

לשמהמצרים'דתימ'כממאויביהםשינקוםבזמןאלהיםביהודהנודעד

לשמהמצריםמ"דתימ"כמאויביהםשםשינקוםבזמןאלהיםביהודהנודעמ

לשמהמצריםדתימרכמהמאויביהםאותםשינקוםבזמןאלהיםביהודהנודעאחר2פ

לשמהמצריםא"כמדמאויביהםשינקוםבזמןם"אליביהודהנודענ

לשממהמצריםא"כדמאויביהםאותםשנקםבזמןאלהיםביהודהנודעא
לשממה'מצריא"כדמאויביהםאותםשנקםבזמןאלהיםביהודהנודעש

לאדמםונקיתי'וגויהודהבנימחמסתהיהשממהלמדברואדוםתהיהד

לאדמםונקיתי'וגוממ

לאדמםונקיתי'וגויהודהבנימחמסתהיהשממהלמדברואדוםתהיה2פ

לאדמםונקתי'וגושממהלמדברואדוםתהיהנ

לאדמםונקתי'וגושממהלמדברואדוםתהיהא
לאדמםונקתי'וגושממהלמדברואדוםתהיהש

'יינודע'דתי'כמאלהיםביהודההוי'וגונקיתיד

י"ינודעמ"דתימ"כאלהיםביהודהנודעהוי'וגומנקתימ

י"ינודעדתימרכמהאלהיםביהודהנודעהויבציוןשכןי"וינקיתי2פ

י"ינודעא"כמדם"אליביהודהנודעהוינקתינ

'הנודעא"כדאלהיםביהודהנודעהויבציוןשוכן'והנקתיא
'הנודעא"כדאלהיםביהודהנודעהויבציוןשוכן'והנקתיש
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אלהיםביהודהנודע'וגוכפיוכפועלעשהמשפטד

אלהיםביהודהנודעא"ד'וגומרשענוקשכפיובפעלעשהמשפטמ

אלהיםביהודהנודעאחרדבר'וגורשענוקשכפיו'בפועעשהמשפט2פ

ם"אליביהודהנודע'וגועשהמשפטנ

ביהודהנודעא"דעשהמשפטא
ביהודהנודעא"דעשהמשפטש

מדיניםהשבטיםהיוהיםעלישראלכשעמדואלעאי'בריהודה'ר'אד

מדייניםהשבטיםהיוהיםעלישראלכשעמדואלעאי'בריהודה'ר'אממ

מדייניןהשבטיםהיוהיםעלישראלכשעמדואלעאי'בריהודהר"א2פ

מדיינים'השבטיהיוהיםעל'ישכשעמדואלעאי'בר'יהור"אנ

מריביםהשבטיםהיוהיםעלישראלכשעמדוא"ביהודהר"אא
מריבים'השבטיהיוהיםעלישראלכשעמדוא"ביהודהר"אש

יורדאני'אומוזהתחלהיורדאניאומרזהאלהעםאלהד

יורדאני'אומוזהתחלהיורדאניאומרזהאלועםאלומ

יורדאניאומרוזהתחלהיורדאניאומרזהאלהעםאלה2פ

יורדאני'אווזהתחלהיורדאני'אוזהאלהעםאלהנ

יורדאני'אומוזהתחלהיורדאני'אומזהזהעםזהא
יורדאני'אומוזהתחלהיורדאני'אומזהזהעםזהש

אלהיםהושיענידוד'אמועליווירדהיםגלילתוךנחשוןקפץתחלהד

אלהיםהושיענידוד'אמועליווירדהיםגלילתוךנחשוןקפץתחלהמ

אלהיםהושיענידודאמרועליווירדהיםגלילתוךנחשוןקפץתחלה2פ

ם"אליהושיעניה"אדעעליווירדהיםגלילתוךנחשוןקפץתחלהנ

אלהיםהושיענינאמרועליווירדהיםגלילתוךנחשוןקפץתחלהא
אלהיםהושיעני'נאמועליווירדהיםגלילתוךנחשוןקפץתחלהש

ואתהביםשוקעידידילמשה'הבה'אמנפשעדמיםבאוכיד

ואתהביםשוקעידידילמשה'ה'ב'הק'אמנפשעדמיםבאוכימ

ואתהביםשוקעידידיה"הקב'אמנפשעדמיםבאוכי2פ

ואתהביםשוקעידידילמשהה"אהבנפשעדמיםבאוכינ

ואתהביםשוקעידידילמשהה"הקבל"אנפשעדמיםבאוכיא
ואתהביםשוקעידידילמשהה"הקבל"אנפשעדמיםבאוכיש

הגדילולפיכךאלהיםביהודהנודעהויויסעוישראלבניאלדברמתפללד

הגדילולפיכךאלהיםביהודהנודעהויויסעוישראלבניאלדברמתפללמ

הגדילולפיכךאלהיםביהודהנודעהויויסעוישראלבניאלדברמתפלל2פ

הגדיל'לפים"אליביהודהנודעהויויסעו'ישבניאלדברמתפללנ

הגדיל'לפיאלהיםביהודהנודעהויויסעוישראלבניאלדברמתפללא
הגדיל'לפיאלהיםביהודהנודעהויויסעוישראלבניאלדברמתפללש

ביוםהמקריבויהי'שנאראשוןלהקריבשזכהבישראלנחשוןשלשמו'הקבהד

ביוםהמקריבויהי'שנראשוןלהקריבשזכהבישראלשלנחשוןשמו'ה'ב'הקמ

ביוםהמקריבויהי'שנאראשוןלהקריבשזכהבישראלנחשוןשלשמוה"הקב2פ

ביוםהמקריבויהי'שנראשוןלהקריבזכה'בישנחשוןשלשמוה"הבנ

ביוםהמקריבויהי'שנאראשוןלהקריבשזכהבישראלנחשוןשלשמוה"הקבא
ביוםהמקריבויהי'שנאראשוןלהקריבשזכה'בישרנחשוןשלשמוה"הקבש

שמעון'ר'אויהישמוגדולבישראלהוי'וגוהראשוןד

שמעוןויהישמוגדולבישראלהויהראשוןמ

שמעוןויהישמוגדולבישראלהוי'וגונחשוןקרבנואתהראשון2פ

שמעוןויהישמוגדול'בישהוי'וגוהראשוןנ

שמעוןויהישמוגדולבישראלהויהראשוןא
שמעוןויהישמוגדול'בישרהוי'הראשוש

צרהמשמשויהי'שנמקוםכליוחנן'רבשםאבאברד

צרהמשמשויהי'שנמקוםכליוחנן'רבשםאבאברמ

צרהמשמשויהישנאמרמקוםכליוחנן'רבשםאבאבר2פ

צרהמשמשויהי'שנמ"כ'יוחר"בשאבאברנ

צרהמשמשויהי'שנאמקוםכל'אמיוחנןר"בשא"בא
צרהמשמשויהי'שנאמקוםכל'אמ'יוחר"בשא"בש

כיוצאשמחהאיןשמחהואםבהכיוצאצרהאיןצרהאםושמחהד

כיוצאשמחהאיןשמחהואםבהכיוצאצרהאיןצרהאםושמחהמ

כיוצאאין'שמחואםבהכיוצאצרהאיןצרהאםושמחה2פ

כיוצאשמחהאיןשמחהואםבהכיוצאצרהאיןצרהאםושמחהנ

כיוצאאיןשמחהואםבהכיוצאאיןצרהאםושמחהא
כיוצאאיןשמחהואםבהכיוצאאיןצרהאםושמחהש
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ויהי'שנאמקוםבכלפלגאועבדהנחמןברשמואל'ראתאבהד

ויהי'שנמקוםבכלפלגאועבדאנחמןברשמואל'ראתאבהמ

ויהישנאמרמקוםבכלפלגאועבדהנחמןברשמואל'ראתאבה2פ

ויהי'שנמקוםבכלפלגאועבדאנחמןברש"ראתאבהנ

ויהי'שנאמקוםבכלפלגאועבדאן"רשבאתאבהא
ויהי'שנאמקוםבכלפלגאועבדאן"רשבאתאבהש

יהיאלהיםויאמר'הכתוליההתיבוןשמחהוהיהצרהד

יהיאלהיםויאמר'כתוהאליההתיבוןשמחהוהיהצרהמ

יהיאלהיםויאמרכתיבוהאליההתיביןשמחהוהיהצרה2פ

יהים"אליויאמר'כתיהא'הכתיהתיבוןשמחהוהיהצרהנ

יהי'כתיוהאליההתיבוןשמחהוהיהצרהא
יהי'כתיוהאליההתיבוןשמחהוהיהצרהש

העולםזכהשלאשמחהאינההיאאףלהםאמראורויהיאורד

העולםזכהשלאשמחהאינההיאאףלהם'אמאורויהיאורמ

העולםזכהשלאשמחהאינההיאאףלהם'אמאורויהיאור2פ

'העוזכהשלאשמחהאינההיאאףלהם'אמאורויהיאורנ

העולםזכהשלאשמחהאינההיאאףלהם'אמאורויהיאורא
העולםזכהשלאשמחהאינההיאאףלהם'אמאורויהיאורש

'הקבהשבראאורהאותהסימון'בריהודה'דאראורהבאותהלהשתמשד

'ה'ב'הקשבראהאורהאותהסימון'בריהודה'ר'דאמאורהבאותהלהשתמשמ

ה"הקבשבראאורהאותהסימוןבריהודהר"דאמאורהבאותהלהשתמש2פ

ה"הבשבראאורהאותהס"ב'יהור"דאאורהבאותהלהשתמשנ

ה"הקבשבראאוראותוס"ביהודהר"דאאורבאותולהשתמשא
ה"הקבשבראאוראותוס"ביהודהר"דאאורבאותולהשתמשש

סופוועדהעולםמסוףבהומביטצופהאדםהיההראשוןביוםד

סופוועדהעולםמסוףבהומביטצופהאדםהיההראשוןביוםמ

סופוועדהעולםמסוףבהומביטצופהאדםהיההראשוןביום2פ

סופוועד'העומסוףבהומביטצופההראשוןאדםהיההראשוןביוםנ

סופוועדהעולםמסוףבוומביטצופהאדםהיההראשוןביוםא
סופוועדהעולםמסוףבוומביטצופהאדםהיההראשוןביוםש

והתקינהוגנזהעמדהפלגהודורהמבולודוראנושדור'הבהשראהוכיוןד

והתקינהוגנזהעמדהפלגהודורהמבולודוראנושדור'ה'ב'הקשראהוכיוןמ

וגנזהעמדהפלגהודורהמבולודוראנושדורה"הקבשראהוכיון2פ

וגנזהעמדהפלגהודורהמבולודוראנושדורה"הבשראהוכיוןנ

גנזוהפלגהודורהמבולודוראנושדורה"הקבשראהוכיוןא
גנזוהפלגהודורהמבולודוראנושדורה"הקבשראהוכיוןש

נוגהכאורצדיקיםואורח'שנאלבאלעתידלצדיקיםד

נוגהכאורצדיקיםואור'שנלבאלעתידלצדיקיםמ

נגהכאורצדיקיםואורח'שנאלבאלעתידלצדיקים2פ

נוגהכאורצדיקיםואורח'שנלבאלעתיד'לצדיקינ

נכוןעדואורהולךנוגהכאורצדיקיםואורח'שנאלבואלעתידלצדיקיםא
נכוןעדואורהולךנוגהכאור'צדיקיואורח'שנאלבואלעתידלצדיקיםש

אףלהם'אמאחדיוםבקרויהיערבויהיליההתיבוןד

אףלהם'אמאחדיוםבוקרויהיערבויהיליההתיבוןמ

אףלהם'אמאחדיוםבקרויהיערבויהיליההתיבון2פ

אףלהם'אמאחדיוםבקרויהיערבויהיליההתיבוןנ

אףלהם'אמ'איוםבקרויהיערבויהיליההתיבוןהיוםא
אףלהם'אמ'איוםבקרויהיערבויהיליההתיבוןהיוםש

כי'שנלהבלותעתידהראשוןביוםשנבראמהשכלשמחהאינההיאד

כי'שנלהבלותעתידהראשוןביוםשנבראמהשכלשמחהאינההיאמ

כי'שנלהבלותעתידראשוןביוםשנבראמהשכלשמחהאינההיא2פ

כי'שנליבלותעתידהראשוןביוםשנבראמהשכלשמחהאינההיאנ

כי'שנאליבלותעתידהראשוןביוםשנבראמהשכלשמחהאינההיאא
כי'שנאמליבלותעתיד'האביוםשנבראמהשכלשמחהאינההיאש

ממשתויהיכלליההתיבוןתבלהכבגדוהארץנמלחוכעשןשמיםד

מששתויהיכלליההתיבוןתבלהכבגדוהארץנמלחוכעשןשמיםמ

מששת(ויהי)ויהיכלליההתיבוןתבלהכבגדוהארץנמלחוכעשןשמים2פ

מששתויהיכלליההתיבוןתבלהכבגדוארץנמלחושמיםנ

'מוויהיכלליההתיבוןתבלהכבגדוהארץנמלחוכעשןשמיםא
'מוויהיכלליההתיבוןתבלהכבגדוהארץנמלחוכעשןשמיםש
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ה, יג

בששתשנבראמהשכלשמחהאינםהםאףלהםאמבראשיתימיד

בששתשנבראמהשכלשמחהאינההיאאףלהם'אמבראשיתימימ

מששתשנבראמהשכלשמחהאינההםאףלהם'אמבראשיתימי2פ

בששתשנבראמהשכלשמחהאינםהם(א)אףלהםאמבראשיתימינ

'בושנבראמהשכלשמחהאינההיאאףלהם'אמבראשיתימיא
'בושנבראמהשכלשמחהאינההיאאףלהם'אמ'בראשיימיש

וחטיםצריכיןוהתרמוסיןלמתקצריךהחרדלכגוןעשייהצריכיםבראשיתימיד

וחטיםלמתקצריכיןוהתרמוסיןלמתקצריכיןהחרדלכגוןעשייהצריכיןבראשיתימימ

והחטיםלימתקצריכיןוהתורמוסיןלמתקצריךהחרדלכגוןעשייהצריכיםבראשיתימי2פ

נ

והחטיםלימתקצריךותרמוסיןלמתקצריךחרדלכגוןעשייהצריךבראשיתימיא
והחטיםלימתקצריךותרמוסיןלמתקצריךחרדלכגוןעשייהצריך'בראשיימיש

להם'אמיוסףאת'ייויהי'והתליההתיביןליטחן'צריכיד

להם'אמיוסףאתי"יויהי'והכתיליההתיבוןליטחןצריכיןמ

להם'אמיוסףאתי"יויהיוהכתיבליההתיביןליטחןצריכים2פ

נ

ל"איוסףאת'הויהי'כתיוהאליההתיבוןליטחן'צריכיא
ל"איוסףאת'הויהי'כתיוהאליההתיבוןליטחן'צריכיש

ויהיהדובאתבושמתגרתשמחהאינההיאאףד

ויהי'כתוהאהדובאותהבושנתגרתשמחהאינההיאאףמ

ויהיהדובהאותהבושנתגרתשמחה(צ)אינההיאאף2פ

נ

ויהידובהאותהבהשנתגרהאינההיאאףא
ויהידובהאותהבושנתגרהאינההיאאףש

הביתבביתשנגנזשמחהאינההיאאףלהםאמרמשהכלותביוםד

הביתבבניןשנגנזשמחהאינההיאאףלהם'אממשהכלותביוםמ

הביתבבניןשנגנזשמחהאינההיאאףלהם'אממשהכלותביום2פ

נ

הביתבבניןשנגנזשמחהאינההיאאףל"אמשהכלותביוםא
הביתבבניןשנגנזשמחהאינההיאאףל"אמשהכלותביוםש

אינההיאאףלהם'אממשהקראהשמיניביוםויהי'והכתד

אינההיאאףלהם'אממשהקראהשמיניביוםויהי'כתוהאמ

אינההיאאףלהם'אממשהקראהשמיניביוםויהיכתיבוהא2פ

נ

אינהלהם'אממשהקרא'החביוםויהי'כתיוהאא
אינהלהם'אממשהקרא'החביוםויהי'כתיוהאש

יהושעאת'ייויהי'והכתואביהואנדבמתוביוםשבושמחהד

יהושעאתי"יויהי'כתוהאואביהואנדבמתוביוםשבושמחהמ

יהושעאתי"יויהיכתיבוהאואביהואנדבמתוביוםשבושמחה2פ

נ

יהושעאת'הויהי'כתיוהאואביהואנדבמתושבושמחהא
יהושעאת'הויהי'כתיוהאואביהואנדבמתושבושמחהש

ויקרע'שנשמלתיוקרעביוםשבושמחהאינההיאאףד

ויקרע'שנשמלותיוקרעביוםשבושמחהאינההיאאףמ

ויקרע'שנאשמלותיוקרעביוםשבושמחהאינההיאאףלהם'אמ2פ

נ

ויקרע'שנאשמלותיוקרעביוםשבושמחהאינההיאאףלהם'אמא
ויקרע'שנאשמלותיוקרעביוםשבושמחהאינההיאאףלהם'אמש

להםאמרבביתוהמלךישבכיויהי'והכתישמלותיויהושעד

להם'אמבביתוהמלךישבכיויהי'כתוהאשמלותיויהושעמ

להם'אמבביתוהמלךישבכיויהיכתיבוהאשמלותיואתיהושע2פ

נ

להם'אמבביתוהמלךישבכיויהי'כתיוהאשמלותיויהושעא
להם'אמבביתוהמלךישבכיויהי'כתיוהאשמלותיויהושעש

ואמרהנביאנתןאליובאביוםשבושמחהאינההיאאףד

'ואמהנביאנתןאליובאביוםשבושמחהאינההיאאףמ

'ואמהנביאנתןאליובאביוםשבושמחהאינההיאאף2פ

נ

ל"ואהנביאנתןבאביוםשבושמחהשלאינההיאאףא
ל"ואהנביאנתןבאביוםשבושמחהשלאינההיאאףש
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ה, יג

אמרהמקריבויהי'והכתהביתאתתבנהלאאתה'הקבהלוד

'אמהמקריבויהי'כתיוהאהביתתבנהלאאתהרקלומ

'אמהמקריבויהיכתיבוהאהביתתבנהלאאתהרקלו2פ

נ

'אמהמקריבויהי'כתיוהאהביתתבנהלאאתהרקא
'אמהמקריבויהי'כתיוהאהביתתבנהלאאתהרקש

שהם'הקבהלפניצפוישהיהמפנישמחהאינההיאאףלהםד

שהם'ה'ב'הקלפניצפוישהיהמפנישמחהאינההיאאףלהםמ

שהםה"הקבלפניצפוישהיהמפנישמחהאינההיאאףלהם2פ

נ

שהםה"הקבלפניצפוישהיהמפנישמחהשלאינההיאאףלהםא
שהםה"הקבלפניצפוישהיהמפנישמחהשלאינההיאאףלהםש

לוי'רבשםסימון'בריהודה'ארבמחלקתוקרחעםהולכיםד

לוי'רבשםסימון'בריהודה'ר'אמבמחלקתוקרחעםהולכיםמ

לוי'רבשםסימון'בריהודהר"אמבמחלקתוקרחעםהולכים2פ

נ

ל"בשרס"ביהודהר"אבמחלוקתוקרחעםהולכיםא
ל"בשרס"ביהודהר"אבמחלוקתוקרחעםהולכיםש

לומרמתייראהכלניוהיהבמרחץבגנבפוליטמניןלבןמשלפרטהבןד

'לוממתייראהבלניוהיהבמרחץשגנבפוליטמניןלבןפרטאבןמ

לומרמתיראהכלניוהיהבמרחץשגנבפוליטמניןלבןפרטאבר2פ

נ

לומרמתייראהבלניוהיההמרחץמביתשגנבפלימניןלבןפרטאבןא
לומרמתייראהבלניוהיההמרחץמביתשגנבפלימניןלבןפרטאבןש

לבניםלבושאחדבחורפרסמו'אעפכשמולוד

לבניםלבושנאהאחדבחורפרסמו'כ'פ'אעשמולומ

לבניםלבושנאהאחדבחורפרסמוכןפיעלאףשמו2פ

נ

בגדיםלבושנאה'אפרסמוכ"אעפשמוא
לבניםלבושנאה'אפרסמוכ"אעפשמוש

עמווהלכוקרחעםשחלקונשיאיםשלשמותןפירששלא'אעפככךד

עמווהלכוקרחעםשחלקושלנשיאיםשמותןפרששלא'כ'פ'ע'אפכךמ

עמווהלכוקרחעםשחלקונשיאיםשלשמותםפירששלאכ"אעפכך2פ

נ

עמווחלקוקרחעםשהלכונשיאיםשלשמותםפירששלאפ"אעכךא
עמווחלקוקרחעםשהלכונשיאיםשלשמותםפירששלאפ"אעכךש

קריאיאלה'דתימ'כמשםאנשימועדקריאיעדהנשיאיברמזפירסמןד

קריאיאלה'דתימה'כמשםאנשימועדקריאיעדהנשיאיברמזפרסמןמ

קריאיאלהדתימרכמהשםאנשימועדקריאיעדהנשיאיברמזפרסמן2פ

נ

קריאיאלהא"כדמועדקריאיעדהנשיאיברמזפרסמןא
קריאיאלהא"כדמועדקריאיעדהנשיאיברמזפרסמןש

'דתימ'כמבדגליםשמותןשזכרשםאנשי'וגואבותםמטותנשיאיהעדהד

מ"דתימ"כבדגליםשמותםשזכרשםאנשיאבותםמטותנשיאיהעדהמ

דתימרכמהבדגליםשמותםשזכר'וגואבותםמטותנשיאיהעדה2פ

נ

א"כדבדגליםשמםשזכראבותםמטותנשיאיהעדהא
א"כדבדגליםשמםשזכראבותםמטותנשיאיהעדהש

ליהאמרי'וגואתכםיעמדואשרהאנשיםשמותאלהד

ליהאמריןשדיאורבןאליצורלראובןאתכםיעמדואשרהאנשיםשמותואלהמ

ליהאמריןשדיאורבןאליצורלראובןאתכםיעמדואשרהאנשיםשמותואלה2פ

נ

ליהאמרין'וגולראובןאתכםיעמדואשרהאנשיםשמותואלהא
ליהאמרין'וגולראובןאתכםיעמדואשרהאנשיםשמותואלהש

'שנמקוםכללהם'אמדידךאתאמורדידןאמרינןד

'שנמקוםכללהם'אמדידךאתאמורדידןאמרינןמ

'שנאמקוםכללהם'אמדידךאתאמורדידהאמרינן2פ

נ

'שנאמקוםבכללהם'אמדידךאתאמורדידן'אמרי('ליה'אמרי)א
'שנאמקוםבכללהם'אמדידךאתאמורדידן'אמריש
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ההואביוםוהיהעסיסההריםיטפוההואביוםוהיהשמחהוהיהד

ההואביוםוהיהעסיסההריםיטפוההואביוםוהיהשמחהוהיהמ

ההואביוםוהיהעסיסההריםיטפוההואביוםוהיהשמחהוהיה2פ

נ

ההואביוםוהיהעסיסההריםיטפוההואביוםוהיהשמחהוהיהא
ההואביוםוהיהעסיסההריםיטפו(ההוא)ההואביוםוהיהשמחהוהיהש

'וגו'יייוסיףההואביוםוהיהמירושלםחייםמיםיבאוד

ידושניתי"ייוסיףמ

'וגוידושניתי"ייוסיףההואביוםוהיהמירושלםחייםמיםיצאו2פ

נ

ידושנית'היוסיףההואביוםוהיהמירושלםחייםמיםיצאוא
ידושנית'היוסיףההואביוםוהיהמירושלםחייםמיםיצאוש

ההואביוםוהיהבקרעגלתאישיחיהההואביוםוהיהד

ההואביוםוהיהאישיחיהההואביוםוהיהמ

ההואביוםוהיהצאןושתיבקרעגלתאישיחיהההואביוםוהיה2פ

נ

ההואביוםוהיהצאןושתיבקרעגלתאישיחיהההואביוםוהיהא
ההואביוםוהיהצאןושתיבקרעגלתאישיחיהההואביוםוהיהש

נלכדהכאשרוהיה'והכתיבציוןהנשארוהיה'וגויתקעד

נלכדהכאשרוהיה'כתוהאבציוןהנשארוהיהגדולבשופריתקעמ

נלכדהכאשרוהיהכתיבוהאבציוןהנשארוהיה'וגוגדולבשופריתקע2פ

נ

נלכדהכאשרוהיה'כתיוהאגדולבשופריתקעא
נלכדהכאשרוהיה'כתיוהאגדולבשופריתקעש

נולדביוםשבושמחהאלאצרהאינההיאאףלהם'אמירושלםד

נולדביוםשבושמחהאלאצרהאינההיאאףלהם'אמירושלםמ

נולדביוםשבושמחהאלאצרהאינההיאאףלהם'אמירושלם2פ

נ

נולדביוםשבושמחהאלאצרהאינההיאאףלהם'אמירושלםא
נולדביוםשבושמחה[א]אלצרהאינההיאאףלהם'אמירושלםש

ברשמואל'ר'דאמעונותיהםעלאפוכיישראלנטלוביוםובומנחםד

'ברשמואל'ר'דאמעוונותיהםעלאפוכיישראלנטלוביוםובומנחםמ

בר]שמואלר"דאמעונותיהםעלאפוכיישראלנטלוביוםובומנחם2פ

נ

ן"דארשבעונותיהםעלאפוניישראלנטלוביוםובומנחםא
בןש"דארעונותיהםעלאפוניישראלנטלוביוםובומנחםש

'המקדביתשחרבביוםעונותיהםעלישראלנטלושלימהאפוכינחמןד

'שנהמקדשביתשנחרבביוםעוונותיהםעלישראלנטלושלימהאפוכינחמןמ

'שנאהמקדשביתשחרבביוםעונותיהםעלישראלנטלושלימהאפוכי[נחמן2פ

נ

'שנאהמקדשביתשחרבביוםעונותיהםעלישראלנטלושלימהאפוניא
'שנאה"בשחרבביוםעונותיהםעלישראלנטלושלימהאפוניש

שמואל'ארהראשוןביוםלהגלותךיוסיףלאציוןבתעונךתםד

שמואל'ר'אמהראשוןביוםלהגלותךיוסיףלאציוןבתעוונךתםמ

שמואלר"אהראשוןביוםלהגלותךיוסיףלאציוןבתעונךתם2פ

נ

א"ארשבהראשוןביוםלהגלותךיוסיףלאציוןבתעונךתםא
א"ארשבהראשוןביוםלהגלותךיוסיףלאציוןבתעונךתםש

העולםאת'הקבהשבראהראשוןהיוםמןהראשוןביוםמהואבאברד

העולםאת'ה'ב'הקשבראהראשוןהיוםמןהראשוןביוםמהואבא'ברמ

העולםאתה"הקבשבראהראשוןהיוםמןהראשוןביוםמהואבאבר2פ

נ

העולםאתה"הקבשבראהראשוןהיוםמןהראשוןביוםמהוא
העולםאתה"הקבשבראהראשוןהיוםמןהראשוןביוםמהוש

ראשוןיוםבבריתכתבהיאךראהבתחתוניםבריותיועםלדורנתאוהד

יוםבבריית'כתוהיאךראהבתחתוניםבריותיועםלדורנתאוהמ

ראשוןיוםבברייתכתיבהיאךראהבתחתוניםבריותיועםלדורנתאוה(נאוו)2פ

נ

ראשוןיוםבבריאת'כתיהיאךראהבתחתוניםבריותיועםלדורנתאוהא
ראשוןיוםבבריאת'כתיהיאךראהבתחתוניםבריותיועםלדורנתאוהש
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ו, יג

יוםאלאאומראינוראשוןיוםאחדיוםבקרויהיערבויהיד

יוםאלא'אומאינוראשוןיוםאחדיוםבוקרויהיערבויהימ

יוםאלאאומראינוראשוןיוםאחדיוםבקרויהיערבויהי2פ

נ

יוםאלא'אומאינוראשוןיוםבקרויהיערבויהיא
יוםאלא'אומאינוראשוןיוםבקרויהיערבויהיש

למהאלאשלשהויוםשניםיוםיאמראחדיום'שאמוכשםאחדד

למהאלאשלשהויוםשניםיוםיאמראחדיום'שאמוכשםאחדמ

למהאלאשלשהויוםשניםיוםיאמראחדיוםשאמרוכשםאחד2פ

נ

למהאלאשלשהויום'שנייוםיאמראחדיום'שאמוכשם'אא
למהאלאשלשהויום'שנייוםיאמראחדיום'שאמוכשםאחדש

בריותיועםלדורנתאוהבעולמויחידיהיה'שהקבהשעדאחדיום'אמד

בריותיועםלדורנתאוהבעולמויחידיהיה'ה'ב'שהקשעדאחדיוםיאמרמ

בריותיועםלדורנתאוהבעולמויחידיהיהה"שהקבשעד'אמ2פ

נ

בריותיועםלדורנתאוהבעולמויחידיה"שהקבשעד['איום]'אמא
בריותיועםלדורנתאוהבעולמויחידיה"שהקבשעד'אמש

שכינתו'הקבהבווהשרההמשכןשהוקםכיוןאלאכןעשהלאבתחתוניםד

שכינתו'ה'ב'הקבווהשרההמשכןשהוקםכיוןאלאעשהלאבתחתוניםמ

שכינתוה"הקבבווהשרההמשכןשהוקםכיוןאלאעשהלאבתחתונים2פ

נ

שכינתוה"הקבוהשרההמשכןשהוקםכיוןאלאכןעשהלאבתחתוניםא
שכינתוה"קבוהשרההמשכןשהוקםכיוןאלאכןעשהלא'בתחתוניש

אחרדברהעולםנבראזהשביוםיכתב'הקבה'אמלהקריבהנשיאיםובאוד

א"דהעולםנבראזהשביוםיכתב'ה'ב'הק'אמלהקריבהנשיאיםובאומ

אחרדברהעולםנבראזהשביוםיכתבה"הקב'אמלהקריבהנשיאיםובאו2פ

נ

א"דהעולםנבראזהשביום'יכתה"הקב'אמלהקריבהנשיאיםובאוא
א"דהעולםנבראזהשביום'יכתה"הקב'אמלהקריב'הנשיאיובאוש

מהוהראשוןביוםאלאכאןאומראינוהמשכןשהוקםביוםהראשוןביוםד

מהוהראשוןביוםאלאכאן'אומאינוהמשכןשהוקםביוםהראשוןביוםמ

מהוהראשוןביוםאלאאומראינוהמשכןשהוקםביוםהראשוןביום2פ

נ

מהוהראשוןביוםאלאאומראינוהמשכןשהוקםביוםהראשוןביוםא
מהוהראשוןביוםאלא'אומאינוהמשכןשהוקםביוםהראשוןביוםש

עשרשנים'אומנמצאתהיהבשבת'שאחמלמדעולםלבריאתהראשוןד

ב"י'אומנמצאתהיהבשבתשבאחדמלמדעולםלבריאתראשוןהראשוןמ

'עשרשתיםאומרנמצאתהיהבשבתשאחדמלמדעולםלבריאתראשוןהראשון2פ

נ

ב"י'אומנמצאתהיהבשבת'שאמלמדעולםלבריאתראשוןהראשוןא
ב"י'אומנמצאתהיהבשבת'שאמלמדעולםלבריאתראשוןהראשוןש

לנשיאותראשוןלכהונהראשוןעולםלבריאתראשוןהיוםאותונטלעטרותד

לנשיאותראשוןלכהונהראשוןעולםלבריאתראשוןהיוםאותונטלעטרותמ

לנשיאותראשוןלכהונהראשוןעולםלבריאת(ה)ראשוןהיוםאותונטלעטרות2פ

נ

לנשיאיםראשוןלכהונהראשוןעולםלבריאתראשוןהיוםאותונטלעטרותא
'לנשיאיראשוןלכהונהראשוןעולםלבריאתראשוןהיוםאותונטלעטרותש

לברכתראשוןלעבודהראשוןבתוכםושכנתימקדשליועשו'דכתילשכינהראשוןד

לברכתראשוןלעבודהראשוןבתוכםושכנתימקדשליועשו'דכתלשכינהראשוןמ

לברכתראשוןלעבודהראשוןבתוכםושכנתימקדשליועשודכתיבלשכינהראשון2פ

נ

לברכתראשוןלעבודהראשוןבתוכםושכנתימקדשליועשו'דכתילשכינהראשוןא
לברכתראשוןלעבודהראשוןבתוכםושכנתימקדשליועשו'דכתילשכינהראשוןש

ראשוןבמהלאיסורראשוןחדשיםלראשיראשוןשכינהמחנהלמחיצתראשוןכהניםד

ראשוןבמהלאיסורראשוןחדשיםלראשיראשוןשכינהמחנהלמחיצתראשוןכהניםמ

ראשוןבמהלאיסורראשוןחדשיםלראשיראשוןשכינהמחנהלמחיצתראשוןכהנים2פ

נ

ראשוןבמהלאיסורראשוןחדשיםלראשיראשוןשכינהמחנהלמחיצתראשוןכהניםא
ראשוןבמהלאיסורראשון'חדשילראשיראשוןשכינהמחנהלמחיצתראשון'כהניש
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מלפניאשותצא'דכתהאשלירידתראשוןקדשיםלאכילתראשוןצפוןלשחיטתד

מלפניאשותצא'דכתהאשלירידתראשוןקדשיםלאכילתראשוןצפוןלשחיטתמ

מלפניאשותצאדכתיבהאשלירידתראשוןקדשיםלאכילתראשוןצפוןלשחיטת2פ

נ

מלפניאשותצא'דכתיהאשלירידתראשוןקדשיםלאכילתראשוןבצפוןלשחיטתא
מלפניאשותצא'דכתיהאשלירידתראשון'קדשילאכילתראשוןבצפוןלשחיטתש

נקראלמהיהודהלמטהעמינדבבןנחשון'וגוהמזבחעלותאכל'ייד

נקראלמהיהודהלמטהעמינדבבןנחשוןהמזבחעלותאכלי"ימ

נקראלמהיהודה'למטעמינדבבןנחשון'וגוהמזבחעלותאכלי"י2פ

נ

נקראלמהיהודהלמטהעמינדבבןנחשוןהמזבחעלותאכל'הא
נקראלמהיהודהלמטהעמינדבבןנחשוןהמזבחעלותאכל'הש

שמעון'ר'אשביםלנחשולתחלהשירדשםעלנחשוןשמוד

שמעון'ר'אמשביםלנחשולתחלהשירדשםעלנחשוןשמומ

שמעוןר"אמשביםלנחשולתחלהשירדשםעלנחשוןשמו2פ

נ

י"ארשביםשללנחשולתחלהשירדש"ענחשוןשמוא
י"ארשביםשללנחשולתחלהשירדש"ענחשוןשמוש

ביםשמיאתשקידשחמילמשה'הקבהלו'אמיוחאיבןד

ביםשמיאתשקידשמילמשה'ה'ב'הקלו'אמיוחאיבןמ

ביםשמיאתשקדשמילמשהה"הקבלו'אמיוחאיבן2פ

נ

היםעלשמישקידשמילמשהה"הקבל"אא
היםעלשמישקדשמילמשהה"הקבל"אש

נחשון'ד'ההעשהוכןנחשוןהיהוזהתחלהיקריבהואד

נחשון'ה'ב'הקעשהוכןנחשוןהיהוזהתחלהיקריבהואמ

נחשוןדכתיבהיאהדאעשהוכןנחשוןהיהוזהתחלהיקדיםהוא2פ

נ

נחשון'דכתיעשהוכךנחשוןהיהוזההמקריבהואתחלהא
נחשון'דכתיעשהוכךנחשוןהיהוזההמקריבהואתחלהש

שבטושםעל'הכתוייחסו'וגונדבעמיבןד

שבטושםעל'הכתיחסועמינדבבןמ

שבטושםעלה"הקבייחסו'וגועמינדבבןנחשון'וגועמינדבבן2פ

נ

שבטוש"עה"הקבייחסועמינדבבןא
שבטוש"עה"הקבייחסועמינדבבןש

שבחד

שבחמ

שבחבךאיןומוםרעיתייפהכולך'דכתהיאהדאנחשוןוקרבנו2פ

נ

שבח(בךאיןומוםרעיתייפהכולךד"הה)נחשוןוקרבנוא
שבחבךאיןומוםרעיתייפהכלךד"ההנחשוןוקרבנוש

זה'ל'תוהביאמשבטושגבהאולשבטושבחלאביושבחלוד

זהל"תוהביאמשבטושגבהאולשבטושבחלאביושבחלומ

זהלומרתלמודוהביאמשבטושגבהאולשבטושבחלאביושבחלו2פ

נ

זהל"תוהביאמשבטושגבהאולשבטוושבחלאביוושבחלוא
זהל"תוהביאמשבטושגבהאולשבטוושבחלאביוושבחלוש

מהאלאוהביאמשבטושגבהולאהביאמשלועמינדבבןנחשוןקרבןד

עמינדבבןנחשוןקרבןמ

מהאלאוהביאמשבטושגבהולאהביאמשלועמינדבבןנחשוןקרבן2פ

נ

ל"מתאלאוהביאמשבטושגבהולאהביאמשלועמינדבבןנחשוןקרבןא
ל"מתאלאוהביאמשבטושגבהולאהביאמשלועמינדבבןנחשוןקרבןש

שבטושםעלהכתבוייחדועמינדבבןנחשון'ל'תד

שבטושםעל'הכתויחסויהודהלמטהמ

שםעל'הכתוייחסויהודהלמטהעמינדבבןנחשוןלומרתלמוד2פ

נ

ש"עייחסויהודהלמטהעמינדבבןנחשוןא
ש"עייחסויהודהלמטהנחשוןש
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איןומוםרעיתייפהכולך'ד'ה'ה'וגוכסףקערתוקרבנוד

איןומוםרעייתייפהכולך'ד'ה'האחתכסףקערתוקרבנומ

איןומוםרעיתייפהכולךדכתיבהיאהדאקרבנו2פ

נ

איןומוםרעיתייפהכלךד"הה['וגו]קרבנוא
איןומוםרעיתייפהכלךד"ההקרבנוש

לפניישראלשעמדובשעהיוחאיבןשמעון'רתניבישראלמדברבךד

לפניישראלשעמדובשעהיוחאיבןשמעון'רתניבישראלמדברבךמ

לפניישראלשעמדובשעהיוחאיבןשמעון'רתניבישראלמדברבך2פ

נ

לפניישראלשעמדובשעהי"רשבתאניבישראלמדברבךא
לפניישראלשעמדובשעהי"רשבתאניבישראלמדברבךש

ולאסומיםלאבהםהיולא'התוראתלקבלסיניהרד

ולאסומיםלאבהםהיולאהתורהאתלקבלסיני(?)הרמ

ולאסומיםבהםהיולאהתורהאתלקבלסיניהר2פ

נ

ולאסומיםבהםהיולאהתורהאתלקבלסיניהרא
ולאסומיםבהםהיולאהתורהאתלקבלסיניהרש

שעהאותהועלחגריםולאפסחיםולאאלמיםולאשוטיםולאחרשיםד

שעהאותהועלחגריםולאפסחיםולאאלמיםולאשוטיםולאחרשיםמ

שעהאותהועלחגריםולאפסחיםולאאלמיםולאשוטיםולאחרשים2פ

נ

שעהאותהועלחגריםולאפסחיםולאאלמיםולאשוטיםולאחרשיםא
שעהאותהועלחגריםולאפסחיםולאאלמיםולאשוטיםולאחרשיםש

בךאיןומוםרעיתייפהכלך'אומהואד

בךאיןומוםרעיתייפהכולך'אומהואמ

קליםימיםשהיולאבךאיןומוםרעיתייפהכולךאומרהוא2פ

נ

רביםימיםעברולאבךאיןומום'אומהואא
רביםימיםעברולאבךאיןומום'אומהואש

משהוירא'דתימכמהומצורעיםזביםבהןבהןונעשובעגלשחטאועדד

משהוירא'דתימה"כמומצורעיםזביםבהןונעשובעגלשחטאועדמ

משהויראשכתובכמוומצורעיםזביםבהםונעשובעגלשחטאועד2פ

נ

משהויראש"כמ'ומצורעיזביםמהםונעשובעגלשחטאועדא
משהויראש"כמ'ומצורעיזביםמהםונעשובעגלשחטאועדש

יהיובגדיוהנגעבואשרוהצרוע'וכת'וגופרועכיהעםאתד

יהיובגדיוהנגעבואשרוהצרוע'וכתהואפרועכיהעםאתמ

יהיובגדיוהנגעבואשרוהצרועוכתיבהואפרועכי[העםאת]2פ

נ

'וגוהנגעבואשרוהצרוע'וכתוהואפרועכיהעםאתא
'וגוהנגעבואשרוהצרוע'וכתוהואפרועכיהעםאתש

מןוישלחואומרהואשעהאותהועלפרועיהיהוראשופרמיםד

מןוישלחו'אומהואשעהאותהועלפרועיהיהוראשופרומיםמ

מןוישלחואומרהואשעהאותהועל'וגופרועיהיהוראשופרומים2פ

נ

מןוישלחואומרהואשעהאותהועלפרועיהיהוראשוא
מןוישלחו'אומהואשעהאותהועלפרועיהיהוראשוש

סיניהרלפניאבלזבוכלצרועכלהמחנהד

סיניהרלפניאבללנפשטמאוכלזבוכלצרועכלהמחנהמ

סיניהרלפניאבל'וגוזהוכלצרועכלהמחנה2פ

נ

סיניהרלפניאבלזבוכלצרועכלהמחנהא
סיניהרלפניאבלזבוכלצרועכלהמחנהש

'א'ד'וגורעיתייפהכולךהויהיושלמיםכולםד

א"דבךאיןומוםרעיתייפהכולךהויהיושלימיןכולןמ

אחרדברבךאיןומוםרעיתייפהכולךהויהיושלמיםכולם2פ

נ

א"דרעיתייפהכלךהויהיושלמיםא
א"דרעיתייפהכלךהויהיושלמיםש
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כולםהיוכיצדתאמרואםבשבטיםמדבררעיתייפהכולךד

כלםהיוצדזהכאיתאמרואםבשבטיםמדבררעיתייפהכולךמ

כולםהיוצדזהכאיתאמרואםבשבטיםמדבררעיתייפהכולך2פ

נ

כלםהיוצדזהכאית"ואבשבטיםמדבררעיתייפהכולךא
כלםהיוצדזהכאית"ואבשבטיםמדבררעיתייפהכלךש

אתהוהיאךולויושמעוןלראובןומקנתרלשבטיםבירךאביהםיעקבשהרייפיםד

אתהוהיאךולויושמעוןלראובןומקנטרלשבטיםברךאביהםיעקבשהרייפיםמ

אתהוהיאךולוישמעוןלראובןומקנתרלשבטיםבירךאביהםיעקבשהרייפים2פ

נ

אתהוהיאךוללוילשמעוןלראובןומקנתרלשבטיםברךאביהםיעקבשהרייפיםא
אתהוהיאךוללוילשמעוןלראובןומקנתר'לשבטיברךאביהםיעקבשהרייפיםש

אתשבירךפיעלאףאלעזר'אררעיתייפהכולך'אומד

אתשברך'פ'ע'אאלעזר'ר'אמרעיתייפהכולך'אוממ

אתשבירך[פיעל]אףאלעזרר"אמרעיתייפהכולךאומר2פ

נ

שברךפ"אע'אלעזר"ארעיתייפהכלך'אומא
שברךפ"אע'אלעזר"ארעיתייפהכלך'אומש

ישראלשבטיאלהכל'שנאמובירכםחזראלאלראשוניםוקינתרהאחרוניםהשבטיםד

ישראלשבטיאלהכל'שנוברכםחזראלאלראשוניםוקנתרהאחרוניםהשבטיםמ

ישראלשבטיאלהכל'שנוברכםחזרלראשוניםוקנתרהאחרוניםהשבטים2פ

נ

ישראלשבטיאלהכל'שנאוברכןחזר'לראשוניוקנתר'לשבטיא
ישראלשבטיאלהכל'שנאוברכןחזרלראשוניםוקנתרלשבטיםש

יונקיםאותהעשה'וגועשרשניםד

יונקיםאותםעשהאותםויברךאביהםלהםדבראשרוזאתעשרשניםמ

יונקיםאותםעשהאותםויברךאביהםלהםדבראשרוזאתעשרשנים2פ

נ

'יונקיאותםעשה]אותםויברךלהםדבראשרוזאתעשרשניםא
אותםויברךלהםדבראשרוזאתב"יש

שברכןמי'וגוכברכתואישאותםויברךמהומזהזהד

שברכןמיאותםברךכברכתואשראישאותםויברךמהומזהזהמ

שבירךמי'וגוכברכתואישאותםויברךמהומזהזה2פ

נ

משבירך[אותםויברךמהומזהזהא
משבירךש

מושלןוהיהבניואתאבינויעקבכשבירךמלמדאלאובירכןחזרד

מושלןהיהבניואתאבינויעקבכשברךמלמדאלאוברכןחזרמ

מושלןהיהבניואתאבינויעקבכשבירךמלמדאלאוברכםחזראותם2פ

נ

מושלןהיולבניואבינויעקבשכשברךמלמדאלאוברכםחזראותםא
מושלןהיהלבניואבינויעקבשכשברךמלמדאלאוברכםחזראותםש

בנחשדןמשליהודהאריהגורבאריהיהודהמשלבחיותד

בנחשדןמשליהודהאריהגורבאריהיהודהמשלבחיותמ

'שנבנחשדןמשליהודהאריהגור'שנאבאריהיהודהמשללחיות2פ

נ

לנחשמשלודןיהודהאריהגורלאריהמשלויהודהלחיותא
לנחשמשלודןיהודהאריהגורלאריהמשלויהודהלחיותש

שלוחהאילהנפתליבאילהנפתלי'וגונחשדןיהיד

שלוחהבאילהנפתלידרךעלינחשדןיהימ

שלוחהאילהנפתלי'שנאבאילהנפתלימשל'וגונחשדןיהי2פ

נ

שלוחהאילהנפתלידרךעלינחשדןיהיא
שלוחהאילהנפתלידרךעלינחשדןיהיש

חזרכן'אעפיטרףזאבבנימןבזאבבנימין'וגוד

חזר'כ'פ'ע'איטרףזאבבנימןבזאבבנימןמ

חזרכןפיעלאףיטרףזאבבנימן'שנבזאבבנימן'וגו2פ

נ

חזרכ"אעפיטרףזאבבנימיןא
חזרכ"אעפיטרףזאבבנימיןש
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כןשהואתדעזאביםכולםאילותכלםנחשיםכולםאריותכולםוקראד

כןשהואתדעזאביםכולןאילותכולןנחשיםכולןאריותכולןוקראמ

כןשהואתדעזאביםכולםאילותכולםנחשיםכולםאריותכולםוקרא2פ

נ

כןשהואתדעזאביםכלםנחשיםכלםאריותכלםוקראםא
כןשהואתדעזאביםכלםנחשיםכלםאריותכלםוקראםש

אריהגורדןאריהוקראוחזרנחששקראודןשהריד

אריהגורדןאריהוקראוחזרנחששקראודןשהרימ

'וגואריהגורדןאריהוקראוחזרנחששקראודןשהרי2פ

נ

אריהגורדן'שנאאריהוקראוחזרנחששקראודןשהריא
אריהגורדן'שנאאריהוקראוחזרנחששקראודןשהריש

לקייםאחיהםבברכותולוישמעוןראובןוכללשחזרלמדתהאד

לקייםאחיהםבברכותולוישמעוןראובןוכללשחזרלמדתהאמ

לקייםאחיהםבברכותולויושמעוןראובןאתוכללשחזרלמדתהא2פ

נ

לקייםאחיהםאחיהםבברכותוללוילשמעוןלראובןוכללשחזרלמדתהאא
לקייםאחיהםבברכותוללוילשמעוןלראובןוכללשחזרלמדתהאש

ומנה'הכתחזרולכך'וגורעיתייפהכולך'שנאמהד

ומנה'הכתוחזרולכך'וגומרעיתייפהכולך'שנמהמ

ומנההכתובחזרולכךבךאיןומוםרעיתייפהכולך'שנאמה2פ

נ

ומנה'הכתוחזרולכךבךאיןומוםרעיתייפהכלך'שנאמהא
ומנה'הכתוחזרולכךבךאיןומוםרעיתייפהכלך'שנאמהש

'ראחריםהשבטיםמנהולאשמותאלהבספרלעצמםולויושמעוןלראובןד

'ראחריםהשבטיםמנהולאשמותאלהבספרלעצמםולויושמעוןלראובןמ

'ראחריםהשבטיםמנהולאשמותאלהבספרלעצמםולויושמעוןלראובן2פ

נ

'רהאחריםהשבטים(ה)מנהולאשמותואלהבספרלעצמםלוי[ו]שמעוןלראובןא
'ר'האחרי'השבטימנהולא'שמוואלהבספרלעצמםולוישמעוןלראובןש

ולויושמעוןראובןמנהלכך'אויהודה'רורבניןנחמיה'וריהודהד

ולוישמעוןמנהלכך'אומיודה'רורבניןנחמיה'וריודהמ

ולוי'שמעוראובןמנהלכך'אומיהודה'ורורבניןנחמיה'וריודה2פ

נ

ולוישמעוןראובןמנהלכךאומריודן'רורבניןנחמן'וריודןא
ולוישמעוןראובןמנהלכך'אומיודן'רורבניןנחמן'וריודןש

יוחסיהםשמרוולויושמעוןוראובןבמצריםיחסיהםשמרולאהשבטיםשכללעצמםד

ייחסיהםשמרולאהשבטיםשכללעצמםמ

יוחסיהםשמרוולויושמעוןוראובןבמצריםיחסיהםשמרולאהשבטיםשכללעצמם2פ

נ

ייחוסיהןשמרוולוישמעוןוראובןבמצריםייחוסיהםשמרולאהשבטיםשכללעצמןא
ייחוסיהןשמרוולוישמעוןוראובן'במצריייחוסיהםשמרולא'השבטישכללעצמןש

השבטיםכל'אומנחמיה'ריחסיהםשםמונההואלכךד

השבטיםכל'אומנחמיה'רמ

השבטיםכלאומרנחמיה'ריוחסיהםשםמונההואלכךבמצרים2פ

נ

כלםהשבטיםכל'אומנחמיה'רייחוסיהםשםמנהלכךבמצריםא
כלם'השבטיכל'או'נחמי'רייחוסיהםשםמנהלכךבמצריםש

עבדולאולויושמעוןראובןושבטבמצרים'עזעובדיהיוד

עבדולאולויושמעוןראובןושבטבמצריםזרהעובדיהיומ

עבדולאולויושמעוןראובןושבט[במצרים]זרהעבודהעובדיהיו2פ

נ

עבדוהשלאלוישמעוןראובןמשבטחוץ[במצרים]ז"עעובדיםהיוא
עבדוהשלאלוישמעוןראובןמשבטחוץ'במצריז"ע'עובדיהיוש

לאהשבטיםכלאמריןורבניןלעצמםלימנותזכוולכן'עזד

לאהשבטיםכל'אמורבניןלעצמםלימנותזכוולכךז"עמ

לאהשבטיםכלאמריןורבניןלעצמםלימנותזכוולכךבמצריםזרהעבודה2פ

נ

לא'השבטיכלאמריורבניןעצמםלמנותזכוולכךא
לא'השבטיכלאמריורבניןעצמםלמנותזכוולכךש
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ראובןמתבמצריםשררההנהיגוולויושמעוןראובןבמצריםשררההנהיגוד

ראובןמתבמצריםשררההנהיגולוישמעוןראובןבמצריםשררההנהיגומ

ראובןמתבמצריםשררהעצמםהנהיגוולויושמעוןראובןבמצריםשררההנהיגו2פ

נ

ראובןמתבמצריםשררההנהיגוולוישמעוןוראובןבמצריםשררההנהיגוא
ראובןמתבמצריםשררההנהיגוולוישמעוןוראובן'במצרישררההנהיגוש

מתללוישררהנתנושמעוןמתלשמעוןשררהנתנוד

מתללוישררהנתנושמעוןמתלשמעוןשררהנתנומ

מתללוישררהנתנושמעוןמתלשמעוןשררהנתנו2פ

נ

מתללוישררהנתנושמעוןמתלשמעוןשררהנתנוא
מתללוישררהנתנושמעוןמתלשמעון(לוימתללוי)שררהנתנוש

אותההניחולהםואמרהקולבתויצאתליהודהשררהלתתבקשולויד

אותההניחולהםואמרהקולבתויצאתליהודהשררהליתןבקשולוימ

אותההניחולהםואמרהקולבתויצאתליהודהשררהליתןבקשולוי2פ

נ

לוהניחוואמרהקולבתיצאתליהודהשררהליתןבקשולויא
לוהניחוואמרהקולבתיצאתליהודהשררהליתןבקשולויש

ויהייהושעשלמיתתולאחרזמנההגיעאימתיזמנהשיגיעעדד

ויהי'שנשליהושעמיתתולאחרזמנההגיעאימתיזמנהשיגיעעדמ

ויהי'שנאיהושעשלמיתתולאחרזמנההגיעאימתיזמנהשיגיע2פ

נ

ויהי'שנאיהושעשלמיתתולאחרזמנוהגיעואימתיזמנהשיגיעעדא
ויהי'שנאיהושעשלמיתתולאחרזמנוהגיעואימתיזמנהשיגיעעדש

יעלהיהודה'ייויאמר'וגווישאלויהושעמותאחריד

יעלהיהודהי"יויאמר'וגומיהושעאתמותאחרימ

יעלהיהודהי"יויאמר'וגוישראלבניוישאלויהושעמותאחרי2פ

נ

יעלהיהודה'הויאמר'וגוישראלבניוישאלויהושעמותאחריא
יעלהיהודה'ה'ויאמ'וגוישראלבניוישאלויהושעמותאחריש

וייחסחזרלכךאמרמנהוןחדחנין'ורלוי'ר'וגוד

וייחסחזרלכך'אממנהוןחדחנין'ורלוי'רמ

חזרלכךמנהוןחדחנין'ורלוי'ר'וגובתחלה2פ

נ

חזרולכך'אממנהוןחדחנין'ורלוי'רבתחלהא
חזרולכך'אממנהוןחדחנין'ורלוי'רבתחלהש

משהאצלשייחסןמפניאמרוחרינאאביהםשקינתרןמפניהשבטיםשלשתאלוד

משהאצלשייחסןמפני'אמוחרינאאביהםשקינתרןמפניהשבטיםשלשתאלומ

משהאצלשיחסןמפני'אמוחרינהאביהםשקינתרןמפניהשבטיםשלשתאלו2פ

נ

משהאצלשייחסןמפניאמרוחדאביהםשקנתרןמפני'שבטי'הגאלוא
משהאצלשייחסןמפני'אמוחדאביהםשקנתרןמפני'שבטי'הגאלוש

מהדאאמרומאןדאאמרמאןידעיןאנןוליתואהרןד

מהמןדא'אמומאןדא'אממאןידעיןאנןוליתואהרןמ

מהמןדאאמרומאןדאאמרמאןידעיןאנןוליתואהרן2פ

נ

מהמןדא'אמומאןדא'אממאןידעיןאנןוליתואהרןא
מןמןדא'אמומאןדא'אממאןידעיןאנןוליתואהרןש

בשםחנין'רבשםסימון'בריודה'רבשםיודן'ר'דאמד

בשםחנין'ורסימון'ברודה(ה)י'רבשםיודן'רדמרמ

בשםחנין'ורסימון'בריודהבשםיודן'רדמר2פ

נ

ל"בשרשבחנין'ורס"ביהודהר"בשיודןר"דאא
ל"בשרשבחנין'ורס"ביהודהר"בשיודן'דמדרש

תליןחכמיםבקרבחייםתוכחתשומעתאוזןיצחקרבברשמואל'רד

תליןחכמיםבקרבחייםתוכחתשומעתאוזןיצחקרבברשמואל'רמ

תליןחכמיםבקרבחייםתוכחותשמעתאזן'יצחרבברשמואל'ר2פ

נ

תליןחכמיםבקרבחייםתוכחתשומעתאוזןא
תלין'חכמיבקרבחיים'תוכחשומעתאזןש
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זכואביהםתוכחתשקבלוולפישקנתרןמפני'דאמחנין'רהואהויד

זכואביהםתוכחתשקבלוולפישקינתרןמפני'דאמחנין'רהואהוימ

זכואביהםתוכחותשקבלוולפישקנתרןמפני'דאמחנין'רהואהוי2פ

נ

זכואביהםתוכחתשקבלוולפישקנתרןמפנידאמרחנין'רהאהויא
זכואביהםתוכחתשקבלוולפישקנתרןמפני'דאמחנין'רהאהויש

'וגורעיתייפהכולך'נאמלכךואהרןמשהבצדלהתיחסד

רעיתייפהכולך'נאמלכךואהרןמשהבצדלהתיחסמ

בךאיןומוםרעיתייפהכולך'נאמלכךואהרןמשהבצדלהתיחס2פ

נ

רעיתייפהכלךנאמרלכךואהרןמשהבצדלהתיחסםא
רעיתייפהכלך'נאמלכךואהרןמשהבצדלהתיחסםש

כסףאומרשירמיהלפי'וגורעיתייפהכולך'א'דד

כסף'אומשירמיהלפירעיתייפהכולךא"דמ

כסףאומרשירמיהלפיבךאיןומוםרעיתייפהכולךאחרדבר2פ

נ

כסף'אמשירמיהלפייפהכלךא"דא
כסף'אמשירמיהלפייפהכלךא"דש

ליהיואדםבןסיגיםאותםקוראויחזקאללהםקראונמאסד

ליהיואדםבןסיגיםאותםקוראויחזקאללהםקראונמאסמ

ליהיואדםבןסיגיםאותםקוראויחזקאללהםקראונמאס2פ

נ

ליהיואדםבן'שנאסיגיםאותםקראויחזקאללהםקראונמאסא
ליהיואדםבן'שנאסיגיםאותםקראויחזקאללהםקראונמאסש

'וגומנורתוהנהראיתי'ואמזכריהבא'וגולסיגישראלביתד

כולהזהבמנורתוהנהראיתי'ואמזכריהבא'וגומלסיגישראלביתמ

כולהזהבמנורתוהנהראיתי'ואמ'וגולסיגישראלבית2פ

נ

כלהזהבמנורתוהנהראיתי'ואומ[זכריהבא]לסיג'ישרביתא
כלהזהבמנורתוהנהראיתי'ואומלסיגישראלביתש

'וגורעיתייפהכולך'שנאממהלקייםכולההיאזהבשלד

'וגורעיתייפהכולך'שנמהלקייםכלההיאשלזהבמ

'וגורעיתייפהכולך'שנמהלקייםכולההיאזהבשל'וגו2פ

נ

רעיתייפהכלך'שנאמהלקייםכלההיאזהבשלא
רעיתייפהכלך'שנאמהלקייםכלההיאזהבשלש

לאהמזבחלחנכתשהקריבובעת'השבטיבנשיאימדבר'וגויפהכולך'א'דד

לאהמזבחלחנכתשהקריבובעתהשבטיםבנשיאימדבררעיתייפהכלךא"דמ

לאהמזבחלחנכתשהקריבובעתהשבטיםבנשיאימדבר2פ

נ

לאהמזבחלחנוכתשהקריבובעתהשבטיםאי[י]ש[נ]במדבררעיתייפהכולךא"דא
לאהמזבחלחנוכתשהקריבובעתהשבטיםבשארמדבררעיתייפהכלךא"דש

נשיא'דתימכמהיומוואחדאחדכלאלאאחדביוםכולםהקריבוד

נשיאמ"דתיה"כמביומוואחדאחדכלאלאאחדביוםכלםהקריבומ

נשיאדתימרכמהיומוואחדאחדכלאלאאחדביוםכולםהקריבו2פ

נ

נשיאא"כדביומואחדכלאלאאחדביוםכלםהקריבוא
נשיאא"כדביומואחדכלאלא'אביוםכלםהקריבוש

היההואראשוןשהקריבמייכולליוםאחדד

היההואלחברוראשוןשהקריבמייכולליוםאחדנשיאליוםאחדמ

היההואלחברוראשוןשהקריבמייכולליוםאחדנשיאליוםאחד2פ

נ

היהלחבירוראשוןשהקריבמייכולליוםאחדא
היהלחבירוראשוןשהקריבמהיכולליום'אש

'ראמרלכךמכולםחביביהיההואתחלהשהקריבויהודהיותרחביבד

'ר'אמלכךמכלםחביבהיההואתחלהשהקריבויהודהממנוחביבמ

ר"אמלכךמכולםחביביהיההואתחלהשהקריבויהודהממנוחביב2פ

נ

ר"אלכךמכלםחביבהיהראשוןשהקריבויהודהיותרחביבא
ר"אלכךמכלםחביבהיהראשוןשהקריבויהודהיותרחביבש
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הואאתמהאוקרבנוכתיביהודהובנשיאקרבנוקרבנו'כתיהשבטיםבכלחלבוד

הואאתמהאוקרבנו'כתיהודהובנשיאקרבנוקרבנו'כתוהשבטיםבכלחלבומ

הואאתמההוקרבנוכתיביהודהובנשיאקרבנוקרבנוכתיבהשבטיםבכלחלבו2פ

נ

הואאתמהאוקרבנו'כתייהודהובנשיאקרבנו'כתיהשבטיםבכלחלבוא
הואאתמהאוקרבנו'כתייהודהובנשיאקרבנו'כתי'השבטיבכלחלבוש

קרבנוהראשוןאלאכן'לומצריךהיהלאוקרבנוואמרראשוןהקריבד

וקרבנוהראשוןאלאכן'לומצריךהיהלאוקרבנו'ואמראשוןהקריבמ

קרבנוהראשוןאלאכןלומרצריךהיהלאוקרבנו'ואמראשוןהקריב2פ

נ

קרבנוהראשוןאלאכן'לומצריךהיהלאוקרבנו'ואמראשוןהקריבא
וקרבנוהראשוןאלאכן'לומצריךהיהלאוקרבנו'ואמראשוןהקריבש

יהודהבשביל'ברהכהןברכיה'ר'אמכןלמהוקרבנווהאחרוניםד

יהודהבשביל'ברהכהןברכיה'ר'אמכןלמהוקרבנווהאחרוניםמ

יהודה(כן)בשבילהכהןברכיהר"אכןלמהוקרבנווהאחרונים2פ

נ

יהודהבשבילהכהןברכיהר"אכןולמהוקרבנווהאחרוניםא
יהודהבשבילהכהןברכיהר"אכןולמהוקרבנו'והאחרוניש

שאנימכם'מכובאניולומראחיועללהתגאותבאשאםראשוןשהקריבד

שאנימכםמכובדאניולומראחיועללהתגאותבאשאםשהקריבמ

שאנימכםמכובדאניולומראחיועללהתגאותבאשאםראשוןשהקריב2פ

נ

שאנימכםמכובדאניאחיועללהתגאותבאשאםראשוןשהקריבא
שאנימכםמכובדאניאחיועללהתגאותבאשאםראשוןשהקריבש

אחרוןשהקרבתהואאתהלו'ואומאותומשיביםהםתחלההקרבתיד

אחרוןשהקרבתהואאתהלוואומריםלו(?)משיביםהםתחלההקרבתימ

אחרוןשהקרבתההואאתהלוואומראותומשיביםהםתחלההקרבתי2פ

נ

אחרוןשהקרבתהואאתלו'ואומרילו'משיביתחלההקרבתיא
אחרוןשהקרבת[הוא]אתלו'ואומרילומשיביןתחלההקרבתיש

'וגויפהכולךהוי'לאחיטפילהאותךעשהוקרבנו'כתשכךד

רעיתייפהכולךהוילאחיךטפילהאותךעשהוקרבנו'כתשכךמ

רעיתייפהכולךהוילאחיךטפלהאותךעשהוקרבנוכתיבשכך2פ

נ

רעיתייפהכלךהויטפילההכתובלךעשהוקרבנו'כתישכןא
רעיתייפהכלךהויטפילה'הכתולךעשהוקרבנו'כתישכןש

העלהיודן'ר'אמוקרבנובראשוןלמה'א'דד

העלהיודן'ר'אמוקרבנובראשוןלמהא"ד'וגוממ

העלהיודןר"אוקרבנובראשוןלמהאחרדברבךאיןומום2פ

נ

העלהיודןר"אוקרבנובראשוןלמהא"ד'וגוא
העלהיודןר"אוקרבנובראשוןלמהא"ד'וגוש

מזהגדולזהשאיןללמדךראשוןביוםהקריבוכולםכאלו'הקבהעליהםד

מזהגדולזהשאיןללמדךראשוןביוםהקריבוכולןכאלו'ה'ב'הקעליהםמ

מזהגדולזהשאיןללמדךראשוןביוםהקריבוכולםכאלוה"הקבעליהם2פ

נ

מזהגדולזהשאיןללמדךראשוןביוםכלםהקריבוכאלוהכתובעליהםא
מזהגדולזהשאיןללמדךראשוןביוםכלםהקריבוכאלו'הכתועליהםש

והלא'וגוהמזבחחנכתזאת'כתד

והלאעשרהשתיםכסףקערותישראלנשיאימאתהמזבחחנכתזאת'כתמ

והלא'וגוהמזבחחנכתזאתכתיב2פ

נ

והלאהמזבחחנוכתזאת'כתיא
והלאהמזבחחנוכתזאת'כתיש

אותוהמשחביוםהיתהאחתוכףהיהאחדומזרקהיתהאחתקערהד

אותוהמשחביוםהיתהאחתוכףהיהאחדומזרקהיתהאחתקערהמ

אותוהמשחביוםהיתהאחתוכףהיהאחדומזרקהיתהאחתקערה2פ

נ

אותוהמשחביוםהיה'אוכףהיה'אומזרקהיתהאחדקערהא
אותוהמשחביוםהיה'אוכףהיה'אומזרקהיתה'אקערהש
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עליהםהעלהאלא'וגועשרהשתיםכסףקערות'ל'תמהד

'ה'ב'הקעליהםהעלהאלא'וגומעשרהשתיםכסףקערותל"תמהמ

ה"הקבעליהםהעלהאלא'וגועשרהשתיםכסףקערותלומרתלמודמה2פ

נ

ה"הקבהעלהאלאעשרהשתיםכסףקערותל"מתא
ה"הקבהעלהאלאעשרהשתיםכסף'קערול"מתש

'דאאחרוןביוםהקריבוכולםכאלוראשוןביוםהקריבוכולםכאלוד

א"דאחרוןביוםהקריבוכולןכאלוראשוןביוםהקריבוכלןכאלומ

דבראחרוןביוםהקריבוכולםכאלוראשוןביוםהקריבוכולםכאלו2פ

נ

א"דאחרוןביוםהקריבוכלםכאלועליהםא
א"דאחרוןביוםהקריבוכלםכאלועליהםש

'כתהנשיאיםקרבנובכללמהיאירבןפנחס'ר'אמוקרבנוד

הנשיאיםהקרבנותבכללמהיאירבןפנחס'ר'אמוקרבנומ

הנשיאיםקרבנותבכללמהיאירבןפנחסר"אמוקרבנואחר2פ

נ

הנשיאיםקרבנותבכללמהיאירבןפינחס'ר'אמוקרבנוא
'הנשיאי'קרבנובכללמהיאירבןפנחסר"אוקרבנוש

יתירה'ולמהוקרבנומלאיםעתודיםוקרבנו'כתיובנחשוןחסרעתדיםקרבנוד

יתירהו"ולמהוקרבנומלאיםעתודיםוקרבנו'כתובנחשוןחסרעתדיםקרבנומ

יתירהו"ואלמהוקרבנומלאיםעתודים'כתיובנחשוןעתדיםקרבנו2פ

נ

יתיראו"ולמהוקרבנומלאעתודיםובנחשוןחסרעתודיםקרבנוא
יתיראו"ולמהוקרבנומלאעתודיםובנחשוןחסר'עתודיקרבנוש

בישראלששרתהלשכינהראשוןבעולםהיוםבאותושנתחדשודברים'וכנגדד

בישראלששרתהלשכינהראשוןבעולםביוםבושנתחדשודבריםששהכנגדמ

בישראלששרתהלשכינהראשוןבעולםהיוםבאותושנתחדשודבריםששהכנגד2פ

נ

בישראלשכינהששרתהראשוןבעולםיוםבאותושנתחדשודברים'וכנגדא
בישראלבישראלשכינהששרתהראשוןבעולםיוםבאותושנתחדשו'דברי'וכנגדש

'שנאכהניםלברכתראשוןלנשיאיםראשוןבתוכםושכנתי'מקדליועשו'שנד

'שנכהניםלברכתראשוןלנשיאיםראשוןבתוכםושכנתימקדשליועשו'שנמ

'שנכהניםלברכתראשוןלנשיאיםראשוןבתוכםושכנתימקדשליועשו'שנ2פ

נ

'שנאכהניםלברכתראשוןלנשיאיםראשוןמקדשליועשו'שנאא
'שנאכהניםלברכתראשוןלנשיאיםראשוןמקדשליועשו'שנאש

ראשוןשכינהמחנהלמחיצתראשוןויברכםהעםאלידיואתאהרןוישאד

ראשוןשכינהמחנהלמחיצתראשוןויברכםהעםאלידיואתאהרןוישאמ

ראשוןשכינהמחנהלמחיצתראשוןויברכםהעםאלידיואתאהרןוישא2פ

נ

[ראשון]שכינהמחנהלמחיצתראשוןויברכםהעםאלידיואתאהרןוישאא
ראשוןשכינהמחנהלמחיצתראשוןויברכםהעםאלידיואתאהרןוישאש

האשלירידתראשון'וגועולותיךתעלהפןלךהשמר'דכתיהבמהלאיסורד

האשלירידתראשוןעולותיךתעלהפןלךהשמר'דכתהבמהלאיסורמ

האשלירידתראשון'וגועולותיךתעלהפןלךהשמר'שנאבמהלאיסור2פ

נ

האשלירידתראשוןעולותיךתעלהפןלךהשמר'שנאבמהלאיסורא
האשלירידתראשוןעולותיךתעלהפןלךהשמר'שנאבמהלאיסורש

בןיבאולכך'וגוהמזבחעלותאכל'יימלפניאשותצא'דכתד

בןיבאובכךהמזבחעלותאכלי"ימלפניאשותצא'דכתמ

בןיבאובכך'וגוהמזבחעלותאכלי"ימלפניאשותצאדכתיב2פ

נ

יבאובכך'המלפניאשותצא'שנאא
יבואובכך'המלפניאשותצא'שנאש

אחדויען'דתי'כמהמקדשביתיסודויבנהשלמיםמדותבששנחשוןד

אחדויען'דתימה"כמהמקדשביתיסודויבנהשלמיםמדותבששנחשוןמ

אחדויעןדתימרכמההמקדשביתיסודויבנהשלמיםמדותבששנחשון2פ

נ

אחדויעןא"כדה"ביסודויבנהשלימיםמדות'בונחשוןא
'אויעןא"כדה"ביסודויבנהשלימיםמדות'בונחשוןש
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יודעחילכבורלשאוליודענגןידע'וגומהנעריםד

יודעחילגבורלשאליודענגןיודע'וגוממהנעריםמ

לשאוליודעחילגבורלשאוליודענגןיודענגןידע'וגומהנערים2פ

נ

יודעחילגבורלשאוליודענגןיודעמהנעריםא
יודעחילגבורלשאוליודענגןיודעמהנעריםש

שמביןדברונבוןתורהשלבמלחמתהוליתןלישאיודעמלחמהאישלהשיבד

שמביןדברונבוןשלתורהבמלחמתהוליתןלישאיודעמלחמהאישלהשיבמ

מביןדברונבוןתורהשלבמלחמתהוליתןלישאיודעמלחמהאישלהשיב2פ

נ

מביןדברונבוןתורהשלבמלחמתהוליתןלישאיודעמלחמהאישלהשיבא
מביןדברונבוןתורהשלבמלחמתהוליתןלישאיודעמלחמהאישלהשיבש

כמותושהלכהעמו'וייבהלכהפניםשמראהתארואישדברמתוךדברד

כמותושהלכהעמוי"ויבהלכהפניםשמראהתארואישדברמתוךדברמ

כמותושהלכהעמוי"ויבהלכהפניםשמראהתארואישדברמתוךדבר2פ

נ

כמותושהלכהעמו'והבהלכהפניםשמראהתארואישדברמתוךדברא
כמותושהלכהעמו'והבהלכהפניםשמראהתארואישדברמתוךדברש

ברכות'בונתברךממנושעמדשדודמלאיםעתודיםולךמקוםבכלד

ברכותבששנתברךממנושעמדשדודמלאיםעתודיםולכךמקוםבכלמ

בששנתברך(ברוך)ממנושעמדשדודמלאעתודיםולכךמקוםבכל2פ

נ

בששנתברךממנושעמדשדודמלאעתודיםולכךמקוםבכלא
בששנתברךממנושעמדשדודמלאעתודיםולכךמקוםבכלש

ועתדהואומרלגליםהתעתדואשר'דתי'כמעמידהלשוןאלאעתודיםואיןד

ועתדה'ואומלגליםהתעתדואשר'דתיממ"כעמידהלשוןאלאעתודיםואיןמ

ועתדהואומרלגליםהתעתדואשרעמידהלשוןאלאעתודיםואין2פ

נ

ועתדה'ואומלגליםהתעתדואשרעמידהלשוןאלאעתודיםואיןא
ועתדה'ואומלגליםהתעתדואשרעמידהלשוןאלאעתודיםואיןש

'וכנגד'ויתרוהואמלאעתודיםלמה'א'דלךבשדהד

'וכנגד'ויתרוהואמלאעתודיםלמהא"דלךבשדהמ

ששהכנגד'ויתרוהואמלאעתודיםלמהאחרדברלךבשדה2פ

נ

'וכנגדו"בווהואמלאעתודיםלמהא"דלךבשדהא
'וכנגד'בוווהואמלאעתודיםלמהא"דלךבשדהש

דניאלומשיחדודהןואלוברכותששבעלימנחשוןשהיהבניםד

דניאלומשיחדודהןואלוברכותששבעלימנחשוןשהיובניםמ

דניאלמשיחדודהןואלוברכותששששבעלימנחשוןשהיובנים2פ

נ

דניאלמשיחדודהןואלוברכותששבעלימנחשוןשהיובניםא
דניאלמשיחדודהןואלוברכותששבעלימנחשוןשהיובניםש

עליוונחה'דכתמשיח'וגונגןיודע'דכתדודועזריהמישאלחנניהד

עליוונחה'דכתימשיחנגןיודע'דכתדודועזריהמישאלחנניהמ

עליוונחהדכתיבמשיחנגןיודעדכתיבד"יוועזריהמישאלחנניה2פ

נ

עליוונחה'דכתימשיח'וגונגןיודע'דכתידודוחביריוחנניהא
עליוונחה'דכתימשיח'וגונגןיודע'דכתידודוחביריוחנניהש

'דהריוגבורהעצהרוחתריןהריובינהחכמהרוח'יירוחד

ארבעהריוגבורהעצהרוחתריןהריובינהחכמהרוחי"ירוחמ

ארבעהריוגבורהעצהרוחתריןהדיןובינהחכמהרוחי"ירוח2פ

נ

'דהריוגבורהעצהרוחתריןהריובינהחכמהרוח'הרוחא
'דהריןוגבורהעצהרוחתריןהריןובינהחכמהרוח'הרוחש

'דכתמניןועזריהמישאלחנניהדניאל'והרי'ייויראתדעתרוחד

'דכתמניןועזריהמישאלחנניהדניאלששהרי'ייויראתדעתרוחמ

דכתיבמניןועזריהמישאלחנניהדניאלששהריי"יויראתדעתרוח2פ

נ

'דכתיוחביריוחנניהדניאלששההרי'הויראתדעתרוחא
'דכתיוחביריוחנניהדניאלששההרי'הויראתדעתרוחש
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איןאשרילדים'וגוחנניהדניאליהודהמבניבהםויהיד

איןאשרילדיםועזריהמישאלניה'חנדניאליהודהמבניבהםויהימ

איןאשרילדיםועזריהמישאלחנניהדניאליהודהמבניבהםויהי2פ

נ

איןאשרילדים'וגודניאליהודהמבני(דניאל)בהםויהיא
איןאשרילדים'וגודניאליהודהמבניבהםויהיש

וקרבנו'א'ד'וגוחכמהבכלומשכיליםמוםכלבהםד

וקרבנוא"ד'וגוממוםכלבהםמ

וקרבנואחרדבר'וגוומשכיליםמראהוטובימוםכלבהם2פ

נ

וקרבנוא"ד'וגומראהוטובימוםכלבהםא
וקרבנוא"ד'וגומראהוטובימוםכלבהםש

כנגדשיתהראובן'רבשםביבי'ריתירה'וולמהד

כנגדששהו"וראובן'רבשםביבי'ריתירהו"ולמהמ

כנגדשיתה'וראובן'רבשםביבי'ריתרה'ולמה2פ

נ

כנגד'אומר"בשביבי'רו"בולמהא
כנגד'אומר"בשביבי'רו"בולמהש

הואנחשוןבןידיעללחזור'ועתידיהראשוןמאדםשניטלודברים'וד

הואנחשוןבןידעללחזורועתידיןהראשוןמאדםשניטלודבריםששהמ

הואנחשון[בן]ידעללחזורועתידיםהראשוןמאדםשנטלודבריםששה2פ

נ

הראשוןמאדםשניטלודברים'וא
הראשוןמאדםשניטלודברים'וש

ופירותוקומתווחייוזיווהראשוןמאדםשניטלודברים'והןאלומשיחד

ופירותוקומתווחייוזיווהראשוןמאדםשניטלודבריםששההןאלומשיחמ

ופירותוקומתווחייוזיווהראשוןמאדםשנטלודבריםששההןאלומשיח2פ

נ

ופירותוקומתווחייוזיווא
ופירותוקומתווחייוזיווש

האילןופירותהארץד

חייוותשלחהופניומשנהזיווומאורות(וקומתו)האילןופירותהארץמ

חייוותשלחהופניומשנה'שנזיווומאורותהאילןופירותהארץ2פ

נ

מניןחייוותשלחהופניומשנה'דכתיזיווומאורותהאילןופירותהארץא
מניןחייוותשלחהופניומשנה'דכתיזווומאורותהאילןופירותהארץש

ד

'אמואשתוהאדםויתחבאקומתותשובעפרואלאתהעפרכימ

ר"אואשתואדםויתחבאקומתותשובעפרואלאתהעפרכי2פ

נ

ר"אואשתוהאדםויתחבאקומתותשובעפרואלאתהעפרכי'דכתיא
ר"אואשתוהאדםויתחבאקומתותשובעפרואלאתהעפרכי'דכתיש

ד

האילןופירותהארץפירותאמהשלמאהונעשתקומתוגרעהיודן'רמ

האילןופירותהארץפירותאמהמאהשלונעשיתקומתוגדועהיודן2פ

נ

האילןופירותהארץפירותאמהמאהשלונעשיתקומתוגודעהיודןא
האילןופירותהארץ'פירואמהמאהשלונעשיתקומתוגורעהיודןש

הלבנהוחפרהמאורות'וגובעבורךהאדמהארורהד

הלבנהוחפרהמניןמאורותבעבורךהאדמהארורהמ

הלבנהוחפרהמאורותחייךימיכלתאכלהבעצבוןבעבורךהאדמהארורה2פ

נ

הלבנהוחפרהמאורותבעבורךהאדמהארורהא
הלבנהוחפרהמאורותבעבורךהאדמהארורהש

'וגוהחמהובושהד

החמהובושהמ

כבודזקניוונגדובירושלםציוןבהרצבאותי"ימלךכיהחמהובושה2פ

נ

החמהובושהא
החמהובושהש
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יב, יג

לימותלחזורשעתידומנין'וגואורםמרשעיםוימנע'דכתשגנזםומניןד

לימותלחזורשעתידיןומניןאורםשעים[ר]מוימנע'דכתשגנזןומניןמ

לימותלחזורשעתידיןומניןאורםמרשעיםוימנעדכתיבשגנזןומנין2פ

נ

לימותלחזורשעתידיןומניןאורםמרשעיםוימנע'שנאה"הקבשגנזןומניןא
לימותלחזורשעתידיןומניןאורם'מרשעיוימנע'שנאה"הקבשגנזןומניןש

חייובגבורתוהשמשכצאתואהביו'שנאמניןזיוהמשיחד

מניןחייובגבורתוהשמשכצאתואוהביו'דכתימניןזיווהמשיחמ

'דכתימניןחייובגבורתוהשמשכצאתואוהביודכתיבמניןזיווהמשיח2פ

נ

'שנאממניןחייובגבורתוהשמשכצאתואוהביו'דכתיזיווכלםהמשיחא
'שנאמניןחייובגבורתוהשמשכצאתואוהביו'דכתיזיווכלםהמשיחש

עץאיןיוחאיבןשמעון'רתניעמיימיהעץכימיד

עץאיןיוחאיבןשמעון'רתניעמיימיהעץכימיכימ

עץאיןשמעון'רתניעמיימיהעץכימיכי2פ

נ

עץאיןש"רתניעמיימיהעץכימיכיא
עץאיןש"רתניעמיימיהעץכימיש

אתכםואולךקומתובהלמחזיקיםהיאחייםעץ'דכתתורהאלאד

אתכםואולךקומתובהלמחזיקיםהיאחייםחייםעץ'דכתתורהאלאמ

אתכםואולךקומתובהלמחזיקיםהיאחייםעץ'דכתיתורהאלא2פ

נ

אתכםואולךקומתוחייםעץ'שנאתורהאלאא
אתכםואולךקומתוחייםעץ'שנאתורהאלאש

שמעון'רברייהמכליראיםואיןזקופהבקומהחייא'רתניקוממיותד

שמעון'רבריהמכליריאיםואיןזקופהבקומהחייא'רתניקוממיותמ

שמעון'רבריהמכליראיםואיןזקופהבקומהחייא'רתניקוממיות2פ

נ

ש"רבריהמכליריאיםואיןזקופהבקומהחייא'רתניקוממיותא
ש"רבריהמכליראיםואיןזקופהבקומהחייא'רתניקוממיותש

'אומיהודה'רמיותשלקומהקוממיותאמהמאתים'אוד

'אומיהודה'רשלמיותקומהקוממיותאמהמאתים'אוממ

'רמאתיםאומריהודה'רשלמיותקומהקוממיותאמהמאתים'אמ2פ

נ

'רמאתיםאומריהודה'רמיותשלקומהקוממיותאמהמאתים'אומא
'רמאתים'אומיהודה'רמיותשלקומהקוממיותאמהמאתים'אומש

מאות'ג'אומשמעון'בראלעזר'רהראשוןכאדםאמה'קד

מאותשלש'אומשמעון'בראלעזר'רהראשוןכאדםאמהמאהמ

מאותשלש'אומשמעוןבראלעזר'רהראשוןבאדםאמהמאה'אמ2פ

נ

אמות'ש'אמש"בראלעזר'רהראשוןכאדםאמותמאה'אמא
אמות'ש'אמש"בראלעזר'רהראשוןכאדםאמותמאה'אמש

אומראבהו'רמאתיםמיותמאהקוףקוממיות'שנאמהד

'אמאבהוא'רמאתיםמיותמאהקוףקוממיות'שנאמהמ

'אמ'רמאתיםת"מיומאהף"קוקוממיות'שנא'אמ2פ

נ

'אמ'ר'שהרימאתיםמיותמאהקומהקוממיות'שנאא
'אמ'ר'שהרימאתיםמיותמאהקומהקוממיות'שנאש

'דכתאבהו'דר'טעמדוסא'רבשםהונא'ראמהמאות?ט?ד

'דכתאבהוא'דרטעמיהדוסא'רבשםהונא'ראמהמאותתשעמ

'דכתיאבהו'דרטעמיהדוסא'רבשםהונא'ראמהמאותתשע2פ

נ

'דכתי['דרטעמיה]דוסאר"בשהונאר"אק"תתא
'דכתידוסאר"בשהונאר"אק"תתש

מאות'ובארץעושהשקמהשלוסדןעמיימיהעץכימיכיד

מאותששבארץעושהשלשקמהוסדןעמיימיהעץכימיכימ

מאותששבארץששהשקמהשלוסדןעמיימיהעץכימיכי2פ

נ

מאותששבארץשששקמהשלוסדןעמיימיהעץכימיא
מאותששבארץש"ששקמהשלוסדןעמיימיהעץכימיש
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יג, יג- יב , יג

אמהוחשובצאגדומהאמהאמוממעייוצאהזהוהולדשנהד

אמהוחשובצאגרומהאמהאמוממעייוצאהזהוהולדשנהמ

אמהוחשובצאגרומהאמהאמוממעייוצאהזהוהולדשנה2פ

נ

אמהוחשובצאגרומהאמהאמוממעייוצאהזהוהולד[שנה](אמה)א
אמהוחשובצאגרומהאמהאמוממעייוצאהזהוהולדאמהש

האילןופירותהארץפירותאמותמאות'טמוצאואתשנהלכלומחצהד

האילןופירותהארץפירותאמה'ק'ת'תמוצאואתשנהלכלומחצהמ

האילןופירותהארץפירותאמהמאותתשעמוצאואתשנהלכלומחצה2פ

נ

האילןופירותהארץפירותאמהק"תתמוצאואתשנהלכלומחצהא
האילןופירותהארץפירותאמהק"תתמוצאואתשנהלכלומחצהש

מאורות'וגוהגפןהשלוםזרעכי'דכתמניןד

מאורותפריהתתןהגפןהשלוםזרעכי'דכתמניןמ

מאורות'וגוהגפןהשלוםזרעכידכתיבמנין2פ

נ

מאורותיבולהתתןוהארץפריהתתןהגפןשלוםזרעכי'דכתימניןא
מאורותיבולהתתןוהארץפריהתתןהגפןשלוםזרעכי'דכתימניןש

תניאחתכסףקערתוקרבנוהחמהכאורהלבנהאורוהיהמניןד

תניאחתכסףקערתוקרבנוהחמהכאורהלבנהאורוהיה'דכתמניןמ

תניאחתכסףקערתוקרבנוהחמהכאורהלבנהאורוהיהדכתיבמנין2פ

נ

אחתכסףקערתוקרבנוהחמהכאורהלבנהאורוהיה'דכתיא
אחתכסףקערתוקרבנוהחמהכאורהלבנהאורוהיה'דכתיש

שבעיםכסףאחדמזרקקרבנושםעלאלאמתחלהנעשושלאמגידד

שבעיםכסףאחדמזרקקרבנושםעלאלאמתחלהנעשושלא[מגיד]מ

שבעיםכסףאחדמזרקקרבנושםעלאלאמתחלהנעשושלאמגיד2פ

נ

כסף'אמזרקקרבנוש"עאלאתחלהנעשושלאמגידא
כסף'אמזרקקרבנוש"עאלאתחלהנעשושלאמגידש

קערההקדשבשקלבושנתפרשמזרקאלאליאיןהקדשבשקלשקלד

קערההקדשבשקלבושנתפרשמזרקאלאליאיןהקדשבשקלשקלמ

קערההקדשבשקלבושנתפרשמזרקאלאליאיןהקדשבשקלשקל2פ

נ

קערההקדשבשקלבושנתפרשמזרקאלאליאיןא
קערההקדשבשקלבושנתפרשמזרקאלאליאיןש

זהאףהקדשבשקלזהמהסלתמלאיםשניהם'ל'תמניןד

זהאףהקדשבשקלזהמהסלתמלאיםשניהםל"תמניןמ

זהאףהקדשבשקלזהמהמלאיםשניהם'לומתלמודמנין2פ

נ

זהאףהקדשבשקלזהמהמלאיםשניהםל"תמניןא
זהאףהקדשבשקלזהמהמלאיםשניהםל"תמניןש

שהריצריךאיןאומריהושע'ראחיבןחנניה'רהקדשבשקלד

שהריצריךאין'אומיהושע'ראחיבןחנניא'רהקדשבשקלמ

שהריצריךאיןאומריהושע'ראחיבןחנניה'רהקדשבשקל2פ

נ

שכברצריךאין'אומיהושע'ראחיבןחנניה'רהקדשבשקלא
שכברצריךאין'אומיהושע'ראחיבןחנניה'רהקדשבשקלש

'ל'תמההקדשבשקלמאותוארבעאלפיםהכליםכסףכל'נאמכברד

ל"תמההקדשבשקלמאותוארבעאלפיםהכליםכסףכל'נאמכברמ

תלמודמההקדשבשקלמאותוארבעאלפיםהכליםכסףכלנאמרכבר2פ

נ

ל"מתהקדשבשקלמאות'ודאלפיםהכליםכסףכל'אומהואא
ל"מתהקדשבשקלמאות'ודאלפיםהכליםכסףכל'אומהואש

מלאיםשניהםד

אנישומעמשקלהומאהשלשים'אומשהואלפימלאיםשניהםמ

אנישומעמשקלהמאה'ומאשלשיםאומרשהואלפימלאיםשניהםלומר2פ

נ

אנישומעמשקלהל"ק'שהאלפימלאיםשניהםא
אנישומעמשקלהל"ק'שהאלפימלאיםשניהםש
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ד

שניהםל"תבמדהלותשוהלאבמשקללושוהולאהואילמ

שניהם'לומתלמודבמדהלותשוהלאבמשקללושוהולאהואיל2פ

נ

שניהםל"תבמדהלותשוהלאבמשקללושוהולאהואילא
שניהםל"תבמדהלותשוהלאבמשקללושוהולאהואילש

גילדהקערהלמזרקקערהביןהפרשומהבמדהשויםשהיוד

גלדהקערהלמזרקקערהביןהפרשומהבמדהשויםשהיומלאיםמ

גילדהקערהלמזרקקערהביןישהפרשומהבמדהשויםשהיומלאים2פ

נ

גלדהקערהלמזרקקערהביןהפרשומהבמדהשויםשהיומלאיםא
גלדהקערהלמזרקקערהביןהפרשומהבמדהשויםשהיומלאיםש

כףהנדבהמןזובשמןבלולהסלתרךגילדומזרקעבהד

כףהנדבהמןזוהמשחהבשמןבלולהסלתרךגלדומזרקעבהמ

כףהנדבהמןזולמנחהבשמןבלולהסלתרךגלדומזרקעבה2פ

נ

כףהנדבהמןזולמנחהבשמןבלולהסולתדקגלדומזרקעבהא
כףהנדבהמןזולמנחהבשמןבלולהסולתדקגלדומזרקעבהש

שבכףמהכלשעושהחנין'אר'וגוזהבעשרהאחתד

שבכףמהכלשעושהחנין'ר'אמאחתמ

שבכףמהכלשעושהחניןר"א'וגומלאהזהבעשרהאחת2פ

נ

שבכףמהכלשעושהחניןר"אזהבעשרהאחתא
שבכףמהכלשעושהחניןר"אזהבעשרהאחתש

יוםטבולנגעשאםליטמאשבתוכומהמצרףהקדששכליאחתד

יוםטבולנגעשאםליטמאשבתוכומהמצרףהקדששכליאחתמ

יוםטבולנגעשאםליטמאשבתוכומהכלמצרףהקדששכליאחת2פ

נ

<...><....>נגעשאם<.....><.....>שמהכל]לצרףכלוליטמאאחתא
לצרףכלוליטמאאחתש

זהבשלהיאזהבעשרהכולואתפסלשבתוכומהבמקצתד

שלזהבהיאזהבעשרהכולואתפסלשבתוכומהבמקצתמ

זהבשלהיאזהב'עשרכולואתפסלשבתוכומהאובמקצת2פ

נ

זהבשלהיאזהבעשרה[<....>אתפסל<.....><..>במקצתא
זהבשלהיאזהבעשרהש

כסףשלומשקלהזהבשלהיאכן'אואתכסףשלומשקלהד

כסףשלומשקלהמ

כסףשלומשקלהזהבשלהיאכןאומראתהכסףשלומשקלה2פ

נ

כסףשלומשקלהזהבשלהיאכן'אומאתהכסףשלומשקלהא
כסףשלומשקלהזהבשלהיאכן'אומאתהכסףשלומשקלהש

הכפותזהבכל'ל'תזהבשלומשקלהכסףשלהיאאוד

הכפותזהבכלל"תזהבשלומשקלהכסףשלהיאאומ

הכפותזהבכללומרתלמודזהבשלומשקלהכסףשלהיאאו2פ

נ

הכפותכסףכלל"תזהבשלומשקלהכסףשלהיאאוא
הכפותכסףכלל"תזהבשלומשקלהכסףשלהיאאוש

הראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשוןלומרעליךאיןהא'ל'קד

היאהראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשוןלומרעליךאיןהאומאהעשריםמ

היאהראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשוןלומרעליךאיןהאומאהעשרים2פ

נ

היאהראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשוןלומרעליךאיןהריכ"קא
היאהראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשון'לומעליךאיןהריכ"קש

אחדפרנדבהקטרתזוקטרתמלאהכסףשלומשקלזהבשלד

אחדפרנדבהקטרתזוקטרתמלאהשלכסףומשקלהשלזהבמ

אחדפרנדבהקטרתזוקטרתמלאהכסףשלומשקלהזהבשל2פ

נ

אחדפרנדבהקטורתזוקטורתמלאהכסףשלומשקלהזהבשלא
'אפרנדבהקטורתזוקטרתמלאהכסףשלומשקלהזהבשלש
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יג, יג

כמהובעדרוהיהשלאאחדאילכמוהובעדרוהיהשלאבקרבןד

כמהובעדרוהיהשלאאחדאילכמהובעדרוהיהשלאבקרבןמ

כמוהובעדרוהיהשלאאחדאילכמוהובעדרוהיהשלאבקרבן2פ

נ

כמוהובעדרוהיהשלאבקרבןא
כמוהובעדרוהיהשלאבקרבןש

ולאעצמושלשנהשנתובןד

ולאשנתובןכמהובעדרוהיהשלאאחדכבשמ

ולאעצמושלשנהשנתובןכמוהובעדרוהיהשלאאחדכבש2פ

נ

ולאעצמושלשנהשנתובןכמוהובעדרוהיהשלא'אכבשא
ולאעצמושלשנהשנתובןכמוהובעדרוהיהשלאאחדכבשש

כבשאולעולםכשרושכלםמגידלעולהעולםלמניןשנהד

כבשאולעולהכשרושכלןמגידלעולהעולםלמניןשנהמ

כבשאולעולהכשרושכולםמגידלעולהעולם(עצמו)למניןשנה2פ

נ

כבשאולעולהכשרושכלםמגידלעולםעולםמניןשלשנהא
כבשאולעולהכשרושבכלםמגידלעולהעולםמניןשלשנהש

פר'ל'תלעולההוכשרולאכולםושארלעולהכשרבושנתפרשד

מ

פרלומרתלמודלעולההוכשרולאכולםושארלעולהכשרבושנתפרש2פ

נ

פרל"תלעולההוכשרולאכלןושארלעולהכשרבו'שנתפרא
פרל"תלעולההוכשרולאכלןושארלעולהכשרבו'שנתפרש

אחדעזיםשעירלעולהכשרושכולםמגידאחדכבשאחדאילאחדד

אחדעזיםשעירלעולהכשרושכלןמגידאחדמ

אחדעזיםשעירלעולהכשרושכולםמגידאחדכבשאחדאילאחד2פ

נ

אחדעזיםשעירלעולהכשרושכלןמגידאחדכבשאחדאילאחדא
'אעזיםשעירלעולהכשרושכלןמגיד'אכבש'אאילאחדש

'השלמיולזבחהתהוםקברעללכפרלחטאתד

'וגומשניםבקרהשלמיםולזבחהתהוםקברעללכפרלחטאתמ

'וגוחמשהאליםשניםבקרהשלמיםולזבחהתהוםקברעללכפרלחטאת2פ

נ

'וגוהשלמיםולזבחהתהוםקברעללכפרלחטאתא
'וגוהשלמיםולזבחהתהוםקברעללכפרלחטאתש

השלמיםלזבחכשרבושנתפרשבקראוהשלמיםלזבחכשרושכולםמגידד

השלמיםלזבחכשרבושנתפרשבקראוהשלמיםלזבחכשרושכלםמגידמ

השלמיםלזבחכשרבושנתפרשבקראוהשלמיםלזבחכשרושכולםמגיד2פ

נ

השלמיםלזבחכשרבושנתפרשבקראוהשלמיםלזבחכשרושכלםמגידא
'השלמילזבחכשרבושנתפרשבקראו'השלמילזבחכשרושכלםמגידש

'וגוהשלמיםולזבח'ל'ת'השלמילזבחהוכשרולאוכולםד

השלמיםולזבחל"תהשלמיםלזבחהוכשרולאוכולןמ

שניםבקר[השלמיםולזבח]לומרתלמוד[השלמיםלזבחהוכשרולאוכולן]2פ

נ

שניםבקרהשלמיםולזבחל"תהשלמיםלזבחהוכשרולאוכולןא
שניםבקר'השלמי(ול)ולזבחל"ת'השלמילזבחהוכשרולאוכולןש

משלועמינדבבןנחשוןקרבןזההשלמיםלזבחכשרושכולםמגידד

משלועמינדבבןנחשוןקרבןזההשלמיםלזבחכשרושכלןמגידמ

משלועמינדבבןנחשוןקרבןזההשלמיםלזבחכשרושכולםמגיד'וגו2פ

נ

משלועמינדבבןנחשוןקרבןזההשלמיםלזבחכשרושכלםמגידא
משלועמינדבבןנחשוןקרבןזה'השלמילזבחכשרושכלםמגידש

ואיןנדבהקטרתהביאזהקרבןזהוהביאמשבטושגבהולאהביאד

ואיןנדבהקרבןהביאזהקרבןזהוהביאמשבטושגבהולאהביאמ

ואיןנדבהקרבןהביאזהקרבןזהוהביאמשבטוגבה[ש]ולאהביא2פ

נ

ואיןנדבהקרבןהביאזהקרבןזהוהביאמשבטושגבהולאהביאא
ואיןנדבהקרבןהביאזהקרבןזהוהביאמשבטושגבהולאהביאש
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יד, יג- יג , יג

היחידואיןחטאשלאחטאתמביאזהנדבהקטרתמביאהיחידד

היחידואיןחטאשלאחטאתמביאזהנדבהקטרתמביאהיחידמ

היחידואיןחטאשלאחטאתמביאזהנדבהקטרתמביאהיחיד2פ

נ

היחידואיןחטא[על]שלאחטאתמביאזהנדבהקטרתמביאהיחידא
היחידואיןחטאשלאחטאתמביאזהנדבהקטרתמביאהיחידש

יחידקרבןואיןהשבתאתדוחהקרבןזהחטאשלאחטאתמביאד

יחידקרבןואיןהשבתאתדוחהקרבןזהחטאשלאחטאתמביאמ

יחידקרבןואיןהשבתאתדוחהקרבןזהחטאשלאחטאתמביא2פ

נ

יחידקרבןואיןהשבתאתדוחהקרבןזהחטאשלאחטאתמביאא
יחידקרבןואיןהשבתאתדוחהקרבןזהחטאשלאחטאתמביאש

להקריב'הנשיאיראומה'וגווקרבנו'א'דהשבתאתדוחהד

להקריבהנשיאיםראומהאחתכסףקערתוקרבנוא"דהשבתאתדוחהמ

להקריבהנשיאיםראומה'אחכסףקערתוקרבנוהשבתאתדוחה2פ

נ

להקריבהנשיאיםראומהאחתכסףקערתוקרבנוהשבתאתדוחהא
להקריבהנשיאיםראומהאחתכסףקערתוקרבנוהשבתאתדוחהש

כולםהקריבושוהשקרבן'אעפיאמריןרבניןהזהכעניןקרבנותד

כולןהקריבושוהשקרבן'פ'ע'אאמריןרבניןהזהכעניןקרבנותמ

כולםהקריבושוהשקרבןפיעלאףאמריןרבניןהזהכעניןקרבנות2פ

נ

כלםהקריבושוהשקרבןפ"אעאמרירבניןהזהבעניןקרבנותא
כלםהקריבושוהשקרבןפ"אעאמרירבניןהזהבעניןקרבנותש

נחשוןהתחילדעתולפיהקריבוואחד'אוכלהקריבוגדוליםדבריםעלד

נחשוןהתחילדעתולפיהקריבוואחדאחדוכלהקריבוהגדוליםדבריםעלמ

נחשוןהתחילדעתולפיהקריבוואחדאחדוכלהקריבוםגדוליםדבריםעל2פ

נ

נחשוןהתחילדעתולפיהקריב'וא'אוכלהקריבוםגדוליםדבריםעלא
נחשוןהתחילדעתולפיהקריב'וא'אוכלהקריבוםגדוליםדבריםעלש

יהודה'דת'כמאחיועלאביושהמליכוכמההמלוכהסדרעלוהקריבד

יהודהמ"דתימ"כאחיועלאביושהמליכובמההמלוכהסדרעלוהקריבמ

יהודהדתימרכמהאחיועלאביושהמליכובמההמלוכהסדרעלוהתחיל2פ

נ

יהודהא"כדאחיועלאביושהמליכובמההמלוכהסדרעלוהקריבא
יהודהא"כדאחיועלאביושהמליכובמההמלוכהסדרעלוהתחילש

כי'אוהואוכן'וגויהודהאריהגוראחיךיודוךאתהד

כי'אומהואוכןיהודהאריהגוראחיךיודוךאתהמ

כיאומרהואוכן'וגויהודהאריהגור'וגואחיךיודוךאתה2פ

נ

כיא"וכהיהודהאריהגוראחיךיודוךאתהא
כיא"וכהיהודהאריהגוראחיךיודוךאתהש

יהודהשבטבידמסורתוהיהוגוממנוולנגידבאחיוגבריהודהד

יהודהשבטבידמסורתוהיהליוסףוהבכורהממנוולנגידבאחיוגבריהודהמ

יהודהשבטבידמסורתוהיה'וגוממנוולנגידבאחיוגבריהודה2פ

נ

יהודהשבטבידמסורתוהיהממנוולנגידבאחיוגבריהודהא
יהודהשבטבידמסורתוהיהממנוולנגידבאחיוגבריהודהש

שבטלכללידעשעתידמהכלאבינויעקבמןוגדוליהםחכמיהםבידד

שבטלכללירעשעתידמהכלאבינויעקבמןוגדוליהםחכמיהםבידמ

שבטלכללידעשעתידמהכלאבינויעקבמןוגדוליהםחכמיהםביד2פ

נ

שבטלכללאירעשעתידמהכלאבינויעקבמןוגדוליהםחכמיהםבידא
שבטלכללאירעשעתידמהכלאבינויעקבמןוגדוליהםחכמיהםבידש

כלמסורתושבטשבטכלבידהיהוכןהמשיחימותועדד

כלמסורתושבטשבטכלבידהיהוכןהמשיחימותועדמ

המשיחימותעד2פ

נ

המשיחימותעדושבטא
המשיחימותעדושבטש
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יד, יג

'וגווקרבנואביהםיעקבמןהמשיחימותעדלושידעמהד

קערתוקרבנוא"דאבינומיעקבהמשיחימותעדלושאירעמהמ

קערתוקרבנואביהםיעקבמן2פ

נ

קערתוקרבנואביהםמיעקבא
קערתוקרבנואביהםמיעקבש

לעמוד'שעתידידודביתמלכיכנגדהקריבוהמזרקהקערהד

לעמודשעתידיםדודביתמלכותכנגדהקריבוהמזרקהקערהאחתכסףמ

לעמדשעתידיםדודביתמלכיכנגדהקריבוהמזרקהקערה'וגואחתכסף2פ

נ

לעמודשעתידיןדודביתמלכותכנגדהקריבוהמזרקהקערהאחתכסףא
לעמודשעתידיןדודביתמלכותכנגדהקריבוהמזרקהקערהאחתכסףש

'דכתמניןשלמההמשיחומלךשלמהכגוןוביבשהביםבכיפהשמלכוממנוד

'דכתמניןשלמההמשיחומלךשלמהכגוןוביבשהביםבכיפהשמלכוממנומ

דכתיבמניןשלמההמשיחומלךשלמהכגוןוביבשהביםבכיפהשמלכוממנו2פ

נ

'דכתישלמההמשיחומלךשלמהכגוןוביבשהביםבכיפהשמלכוממנוא
'דכתישלמההמשיחומלךשלמהכגוןוביבשהביםבכיפהשמלכוממנוש

חדושמואלרבעזהועדמתפסחהנהרעברבכלרודההואכיד

חדושמואלרבעזהועדמתפסחהנהרעברבכלרודההואכימ

חדושמואלרבעזהועדמתפסחהנהרעברבכלרודההואכי2פ

נ

חדושמואלרבעזהועדמתפסחהנהרעברבכלרודההואכיא
חדושמואלרבעזהועדמתפסחהנהרעברבכלרודההואכיש

הווהדדיגבי'אמוחדהעולםבסוףועזההעולםבסוףתפסח'אמד

הווהדדיגבי'אמוחדהעולםבסוףועזההעולםבסוףתפסח'אממ

הדדיגבי'אמוחדהעולםבסוףועזההעולםבסוףתפסח'אמ2פ

נ

הדדיגבי'אמוחדהעולםבסוףועזההעולםבסוףתפסחאמרא
הדדיגבי'אמוחדהעולםבסוףועזההעולםבסוףתפסח'אמש

העולםעלמלךכךעזהועדתפסחעדשמלךוכשםקיימיד

העולםבכלמלךכךועזהתפסחעלשמלךוכשםקיימימ

העולםכלעלמלךכךעזהועלתפסחעלשמלךוכשםקיימי2פ

נ

העולםבכלמלךכךועזהתפסחעלשמלךוכשםקיימיא
העולםבכלמלךכךועזהתפסחעלשמלךוכשםקיימיש

אתלשמועשלמהפניאתמבקשיםהארץוכל'ואוכולוד

'וגומשלמההמלךפניאתמבקשיםהארץוכל'ואומכולומ

אתלשמעשלמהפניאת'מבקשיהארץוכלואומרכלו2פ

נ

אתלשמועשלמהפניאתמבקשיןהארץוכל'ואומואומרא
אתלשמועשלמהפניאת'מבקשיהארץוכל'ואומש

ומנין'וגומנחתואישמביאיםוהמה'וגוחכמתוד

ומנין'וגוממנחתואישמביאיםוהמהמ

ומנין'וגוזהבוכליכסףכלימנחתואישמביאיםוהמהחכמתו2פ

נ

ומניןכסףוכליזהבכלימנחתואישמביאיםוהםחכמתוא
ומניןכסףוכליזהבכלימנחתואישמביאיםוהםחכמתוש

'וגומאופירזהבנשאאשרחירםאניוגם'דכתביםשולטשהיהד

'וגוממאופירזהבנשא[אשר]חירםאניוגם'דכתביםשולטשהיהמ

תביאמאופירזהבנשאאשרחירםאניוגםדכתיבביםשולטשהיה2פ

נ

הביאמאופירזהבנשאאשרחירםאניוגם'דכתיביםשולטשהיהא
הביאמאופירזהבנשאאשרחירםאניוגם'דכתיביםשולטשהיהש

עםביםלמלךתרשישאניכיד

'וגומביםלמלךתרשישאניכימ

עםביםלמלךתרשישאניכי'וגומאדהרבהאלמוגיםעצימאופיר2פ

נ

'וגותרשישאניכימאדהרבהאלמוגיםעצימאופירא
'וגותרשישאניכימאדהרבהאלמוגיםעצימאופירש
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יד, יג

'וגושניםלשלושאחתחירםאניד

מ

וקופיםשנהביםוכסףזהבנשאתאניתבאשניםלשלשאחתחירםאני2פ

נ

א
ש

וירד'דכתמניןהמשיחמלךימינוובנהרותידוביםושמתי'ואומד

וירד'דכתמניןהמשיחמלךימינוובנהרותידוביםושמתי'ואוממ

וירדדכתיב[מנין]המשיחמלךימינוובנהרותידוביםושמתיואומרותוכים2פ

נ

וירד'דכתיהמשיחמלךימינוובנהרותידוביםושמתי'ואומא
וירד'דכתיהמשיחמלךימינוובנהרותידוביםושמתי'ואומש

לווישתחוו'דכתמניןבארץארץאפסיעדומנהריםועדמיםד

לווישתחוו'דכתמניןבארץארץאפסיועדומנהריםעדמיםמ

לווישתחוומניןבארץארץאפסיעדומנהריםועדמים2פ

נ

לווישתחוו'דכתיבארץארץאפסיעדומנהריםעדמיםא
לווישתחוו'דכתיבארץארץאפסיעדומנהריםעדמיםש

וליה'וגושמיאענניוארו'ואויעבדוהוגויםכלמלכיםכלד

וליה'וגומשמיאענניעםוארו'ואומ'וגוממלכיםכלמ

וליה'וגושמיאענניעםוארו'ואויעבדוהוגויםכלמלכיםכל2פ

נ

וליה'וגושמיאענניעםוארו'וכתימלכיםכלא
וליה'וגושמיאענניעםוארו'וכתימלכיםכלש

לטורהותלצלמאמחתדיואבנא'וגושלטןיהיבד

'וגומלצלמאמחתדיואבנא'וגומומלכוויקרשלטןיהיבמ

לטורהותלצלמאמחתדיואבנא'וגושולטןיהיב2פ

נ

לטורהותלצלמאמחתדיואבנאויקר'וגושלטןיהיבא
לטורהותלצלמאמחתדיואבנאויקרשלטןיהיבש

אתמקיףשהואהיםכנגדקערתהקריבולכךארעאכלומלתרבד

אתמקיףשהואהיםכנגדקערההקריבולכךמ

אתמקיףשהואהיםכנגדקערתהקריבוולכךארעאכלומלאתרב2פ

נ

אתמקיףשהואהיםכנגדקערההקריבולכךארעאכלומלתרבא
אתמקיףשהואהיםכנגדקערההקריבולכךארעאכלומלתרבש

כשהקוהלפימשקלהומאהשלשיםהיהלמהלקערהודומהכולוהעולםד

כשהקוהלפימשקלהומאהשלשיםהיהלמהלקערהודומהכולוהעולםכלמ

שהקוהלפימשקלהומאהשלשיםהיהלמהלקערהודומהכלוהעולם2פ

נ

שהקוהלפימשקלהל"קהיהלמהלקערהודומההעולםכלא
שהקוהלפימשקלהל"ק"היהלמהלקערהודומההעולםכלש

ימיםקראןאחדלמקוםהמיםכלהעולםיצירתשלהשלישיביום'הבהד

ימיםקראןאחדלמקוםהמיםכלהעולםשליצירתהשלישיביום'ה'ב'הקמ

ימיםוקראןאחדלמקוםהימיםכלהעולםיצירתשלהשלישיביוםה"הקב2פ

נ

'אלמקוםהמיםכלהעולםיצירתשל'הגביוםה"הקבא
'אלמקוםהמיםכלהעולםיצירתשל'הגביוםה"הקבש

יודיודמאההואמטריאבגיאוימיםימיםקראהמיםולמקוה'שנד

ד"יוד"יומאההואבגימטריאוימיםימיםקראהמיםולמקוה'שנמ

ד"יוד"יומאההואמטריאבגיאוימיםימיםקראהמיםולמקוה'שנא2פ

נ

הוו'ק'בגמימיםימיםקראהמיםולמקוה'שנאא
הוו'קמ"בגימיםימיםקראהמיםולמקוה'שנאש

למלאכתאחדיוםוהוסיףשלמהבאמאההרישמוניםמםמםעשריםד

למלאכתאחדיוםוהוסיףשלמהבאמאההרי'פמםמם'כמ

למלאכתאחדיםוהוסיףשלמהבאמאההרישמניםם"מם"מעשרים2פ

נ

למלאכתאחדיםוהוסיףשלמהבאא
למלאכת'איםוהוסיףשלמהבאש
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באמהעפרמוצקהיםאתויעש'דתי'כמ'הכהניבולטבולהמקדשד

באמהעשרמוצקהיםאתויעשמ"דתיה"כמהכהניםבולטבולהמקדשמ

באמהעשרמוצקהיםאתויעש'דתימכמההכהניםבולטבולהמקדש2פ

נ

באמה'ימוצקהיםאתויעשא"כדהכהניםבולטבולהמקדשא
באמה'ימוצקהיםאתויעשא"כדהכהניםבולטבולהמקדשש

'וגושפתואלמשפתוד

יסבבאמהשלשיםוקו'וגוממ

יסובבאמהשלשיםוקוקומתובאמהוחמשסביבעגולשפתואלמשפתו2פ

נ

יסובבאמה'לוקוקומתובאמה'והסביבעגולשפתועלמשפתוא
יסובבאמה'לוקוקומתובאמה'והסביבעגולשפתועלמשפתוש

סביבשלמהשעשההיםקושהיהאמה'גאותןוכנגדד

סביבסביבשלמהשעשההיםקושהיהאמה'לאותווכנגד'וגוממ

סביבשלמהשעשההיםקושהיהאמהשלשיםאותןכנגדאותו2פ

נ

סביבשלמהשעשההיםקושהיהאמה'לאותןכנגדאותוא
סביבשלמהשעשההיםקושהיהאמה'לאותןכנגדאותוש

שקל'ל'קהרישלמהשללשנהשלשיםהקערהמשקלעלהוסיףד

שקלל"קהרישלשלמהלשבח'להקערהמשקלעלהוסיףמ

שקלושלשיםמאההרישלמהשללשבחשלשיםהקערהמשקלעלהוסיף2פ

נ

שקלל"קהרישלמהשללשבחשלשיםהקערהמשקלעלהוסיףא
שקלל"קהרישלמהשללשבחשלשיםהקערהמשקלעלהוסיףש

העולםכנגדכסףאחדמזרקשלמהשלויםהימיםכנגד'הקערמשקלד

העולםכנגדכסףאחדמזרקשלשלמהויםהימיםכנגדהקערהמשקלמ

העולםכנגדכסףאחדמזרקשלמהויםהימיםכנגדהקערהמשקל2פ

נ

העולםכנגדכסףאחדמזרקשלמהויםהימיםכנגדהקערהמשקלא
העולםכנגדכסף'אמזרקשלמהויםהימיםכנגדהקערהמשקלש

שקל'עמשקלולמהלידמידהנזרקככדורעשוישהואד

שקלשבעיםמשקלולמהלידמידהנזרקככדורעשוישהואמ

שקלשבעיםמשקלולמהלידמידהנזרקככדורעשוישהוא2פ

נ

ש"עשקל'עמשקלולמהכףאלמכףהנזרקככדורעשוישהואא
ש"עשקל'עמשקלולמהכףאלמכףהנזרקככדורעשוישהואש

שהיםומניןסופוועדהעולםמסוףשהםאומות'עעלשניהםששלטוד

שהיםומניןסופוועדהעולםמסוףשהםאומותשבעיםעלשניהםששלטומ

שהיםומניןסופוועדהעולםמסוףשהםאומותשבעיםעלשניהםששלטו2פ

נ

שהיםומניןסופוועדהעולםמסוףשהםאומות'עעלשניהםששלטוא
שהיםומניןסופוועדהעולםמסוףשהם'אומו'עעלשניהםששלטוש

אסואינו'אומ'וחכמידתנינןכההיאככדורעשויוהעולםקערהדוגמתעשויד

אסוראינו'אומוחכמיםדתנינןכההיאככדורעשויוהעולםקערהדוגמתעשוימ

אסוראינואומריםוחכמיםדתנינןכההיאככדורעשויוהעולםקערהדוגמתעשוי2פ

נ

אסוראינו'אומרי'וחכמידתניאכההיאככדורעשויוהעולםקערה'דוגמעשויא
אסוראינו'אומרי'וחכמידתניאכההיאככדורעשויוהעולםקערה'דוגמעשויש

וסייףקערהכדוראוצפוראומקלבידושישכלאלאד

וסיףקערהכדוראוצפוראומקלבידושישכלאלאמ

וסייףקערהור(ר)כדאוצפוראומקלבידושישכלאלא2פ

נ

וסיףקערהכדוראומקלאוצפורבידושישמיכלאלאא
וסיףקערהכדוראומקלאוצפורבידושישמיכלאלאש

ידיכקןותמצאצפורהעולםאתבורודהשהואמקלוטבעתועטרהד

ידיכקןותמצאצפורהעולםמןבורודהשהואמקלוטבעתועטרהמ

ידיכקןותמצאצפורהעולםאתבורודהשהואמקלוטבעתועטרה2פ

נ

ידיכקןותמצאצפורבעולםבורודהשהואמקלוטבעתועטרהא
ידיכקןותמצאצפורבעולםבורודהשהואמקלוטבעתועטרהש
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מקדנוסאלכסנדרוסיונה'ארככדורעשוישהעולםכדורהעמיםלחילד

מקדוןאלכסנדרוסיונה'ר'אמככדורעשוישהעולםכדורהעמיםלחילמ

מקדוןאלכסנדרוסיונהר"אמככדורעשוישהעולםקערהכדורהעמיםלחיל2פ

נ

מוקדוןאליסכנדרוסיונהר"אככדורעשוישהעולםקערהכדורהעמיםלחילא
מוקדוןאליסכנדרוסיונהר"אככדורעשוישהעולםקערהכדורהעמיםלחילש

אתוראהסליקוסליקסליקהוהלעילמיסקבעאכדד

אתשראהעדוסליקסליקוסליקסליקהוהלעיללמיסקבעאכדמ

אתשראהעדוסליקסליקוסליקסליקהוהלעילמיסקבעאכד2פ

נ

שראהעדוסליקסליקהוהלעיל[סליק]בעאכדא
שראהעדוסליקסליקהוהלעילבעאכדש

ויצוריניהבידיהכדוראליהציירןכןבגיןכקערההיםואתככדורהעולםד

ויצורוניהבידיהכדוראליהצייריןכןבגיןכקערההיםואתככדורהעולםמ

ויצוריניהבידיהככדוראליהצייריןכןבגיןכקערההיםואתככדורהעולם2פ

נ

וצייריניהבידיהככדוראליהצייריןכןבגיןכקערהוהיםככדורהעולםא
וצייריניהבידיהככדוראליהצייריןכןבגיןכקערהוהיםככדורהעולםש

היבשהמןומצילהיםמןמצילביבשהושליטביםשליטבידיהקערהד

היבשהמןומצילהיםמןמצילביבשהושליטביםשליטבידיהקערהמ

היבשהמןומצילהיםמןמצילביבשהושליטביםשליטבידיהקערה2פ

נ

היבשהמןומצילהיםמןמצילביבשהושליטביםשליטבידיהקערהא
היבשהמןומצילהיםמןמצילביבשהושליטביםשליטבידיהקערהש

שלשלמהמלאיםשניהםהיבשהכנגדומזרקהיםכנגדקערההביאוולכךד

שלשלמהסלתמלאיםשניהםהיבשהכנגדומזרקהיםכנגדקערההביאוולכךמ

שלמלאיםשניהםהיבשהכנגדומזרקהיםכנגדקערההביאוולכך2פ

נ

שלשלמהמלאיםשניהםהיבשהכנגדומזרקהיםכנגדקערההביאוולכךא
שלשלמהמלאיםשניהםהיבשהכנגדומזרקהיםכנגדקערההביאוולכךש

אנשי'דתימ'כמהמשיחלמלךלהביא'עתידיוכןמנחותהאומותהביאוד

אנשימ"דתימ"כהמשיחלמלךלהביאעתידיםוכןמנחותהאומותהביאומ

מלכידתימרכמההמשיחלמלךעתידיםוכןמנחותהאומותהביאושלמה2פ

נ

מלכיא"כדהמשיחלמלךעתידיןוכןמנחותהאומותהביאוא
מלכיא"כדלמלךעתידיןוכןמנחותהאומותהביאוש

וימלאום'דתי'כמדורוןלשוןאלאמלאיםואיןיקריבואשכרוסבאשבאד

וימלאוםמ"דתיה"כמדורוןלשוןאלאמלאיםואיןיקריבואשכרוסבאשבאמ

וימלאוםדתימרכמהדרוןלשוןאלאמלאיםואיןיקריבואשכרוסבאשבא2פ

נ

וימלאוםא"כדדורוןלשוןאלאמלאיםואיןיקריבואשכרוסבאשבאא
וימלאוםא"כדדורוןלשוןאלאמלאיםואיןיקריבואשכרוסבאשבאש

שםטוב'דתימכמהבשמןבלולהבפזהמסולאים'דתיכמהסלתלמלךד

שםטוב'דתיממ"כבשמןבלולהבפזהמסלאיםמ"דתיה"כמסלתלמלךמ

שםטובדתימרכמהבשמןבלולהבפזהמסולאיםדתימרכמהסלתלמלך2פ

נ

שםטובא"כדבשמןבלולהבפזהמסולאיםא"כדסלתלמלךא
שםטובא"כדבשמןבלולהבפזהמסולאיםא"כדסלתלמלךש

העולםבכליוצאהטובשמםשהיהשמךתורקשמן'ואוטובמשמןד

העולםבכליוצאהטובשמםשהיהשמךתורקשמן'ואומטובמשמןמ

העולםבכליוצאהטובשמםשהיהשמךתורקשמןואומרטובמשמן2פ

נ

העולםבכליוצאהטובשמםשהיהשמךתורקשמן'ואומטובמשמןא
העולםבכליוצאהטובשמםשהיהשמךתורקשמן'ואומטובמשמןש

כףצדיקלשוןנבחרכסף'דתי'כמכסףשלהיולמהד

כףצדיקלשוןנבחרכסףמ"דתיה"כמשלכסףהיולמהכולומ

כףצדיקלשוןנבחרכסףדתימרכמהכסףשלהיולמה2פ

נ

כףצדיקלשוןנבחרכסףא"כדכסףשלהיולמהא
כףצדיקלשוןנבחרכסףא"כדכסףשלהיולמהש
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ואלה'שנדודועדפרץמןדורות'יכנגדזהבעשרהאחתד

ואלה'שנדודועדפרץמןדורותעשרהכנגדזהבעשרהאחתמ

ואלה'שנדודועדפרץמןדורותעשרהכנגדזהבעשרהאחת2פ

נ

זהבעשרהאחתא
זהבעשרהאחתש

נחשוןאתהולידועמינדב'וגוהולידוחצרון'וגותולדותד

נחשוןאתהולידועמינדב'וגומרםאתהולידוחצרון'וגומפרץתולדותמ

נחשוןאתהולידועמינדב'וגורםאתהוליד'וגופרץתולדות2פ

נ

א
ש

וישי'וגוהולידועובד'וגוד

וישיישיאתהולידועובד'וגומבועזאתהולידושלמון'וגוממ

וישי'וגוישיאתהולידועובד'וגובועזאתהולידושלמון'וגו2פ

נ

א
ש

כולםאחתידשהיואחתכף'וגודודאתהולידד

כלםאחתידשהיואחתכףדודאתהולידמ

כולםאחתידשהיוזהבעשרהאחתכףדודאתהוליד2פ

נ

כולםאחדידשהיוא
כלם'אידשהיוש

אחדפרהקטרתכריחנעימיםהיושמעשיהםסולתמלאההויגמוריםצדיקיםד

אחדפרקטרתכריחנעימיםהיושמעשיהםקטרתמליאההויגמוריםצדיקיםמ

אחדפרהקטרתכריחנעימיםהיושמעשיהםקטרתמלאההויגמוריםצדיקים2פ

נ

אחדפרהקטורתכריחנעימיםשמעשיהםקטורתמלאיםהויגמוריםצדיקיםא
אחדפרהקטרתכריחנעימיםשמעשיהםקטורתמלאיםהויגמוריםצדיקיםש

הבקרואל'נאשעליוהיחסעיקרשהיהאברהםכנגדבקרבןד

הבקרואלנאמרשעליוהיחס(רד)עיקרשהיהאברהםכנגדבקרבןמ

הבקרואלנאמרשעליוהיחסעיקרשהיהאברהםכנגדבקרבן2פ

נ

הבקרואלנאמרשעליוהיחסעיקרשהיהאברהםכנגדבקרבןא
הבקרואלנאמרשעליוהיחסעיקרשהיהאברהםכנגדבקרבןש

אתויקחבו'שניצחקכנגדאחדאילאברהםרץד

אתויקחבו'שכתויצחקכנגדאחדאילאברהםרץמ

אתויקחבושנאמריצחקכנגדאחדאילאברהםרץ2פ

נ

אתויקחאברהםוילךבו'שנאיצחקכנגדאחדאילאברהםרץא
אתויקחאברהםוילךבו'שנאיצחקכנגדאחדאילאברהםרץש

והכשביםבו'שניעקבכנגדאחדכבשבנותחתלעולהויעלהוהאילד

והכשביםבו'שניעקבכנגדאחדכבשבנותחתלעולהויעלהוהאילמ

והכשבים'שנאיעקבכנגדאחדכבשבנותחתלעולהויעלהוהאיל2פ

נ

והכשביםבו'שנאיעקבכנגד'אכבשבנותחתלעולהויעלהוהאילא
והכשביםבו'שנאמיעקבכנגדאחדכבשבנותחתלעולהויעלהוהאילש

לאביוהביאשהואיהודהכנגדלחטאתאחדעזיםשעיריעקבהפרידד

לאביוהביאשהואיהודהכנגדלחטאתאחדעזיםשעיריעקבהפרידמ

לאביושהביאיהודהכנגד'לחטאאחדעזיםושעיר'וגויעקבהפריד2פ

נ

לאביושהביאיהודהכנגדלחטאת'אשעיריעקבהפרידא
לאביושהביאיהודהכנגדלחטאתאחדשעיריעקבהפרידש

עזיםשעירוישחטו'שנהשעירבדםשהטבילוהויוסףשלהפסיםכתנתד

עזיםשעירוישחטו'שנהשעירבדםשהטבילושליוסףהפסים[כתנת](כנגד)מ

עזיםשעירוישחטו'שנאמהשעירבדםשהטבילויוסףשלהפסיםכתנת2פ

נ

עזיםשעירוישחטו'שנאשעירבדםשהטבילויוסףשלהפסיםכתנתא
עזיםשעירוישחטו'שנאמשעירבדםשהטבילויוסףשלהפסיםכתנתש



53

במדבר רבה פרשה יג

יד, יג

בנךהכתנתנאהכר'ואמלאביוהביאהויהודה'וגוד

בנךהכתנתנאהכר'ואמלאביוהביאהויהודהבדםהכתנתאתויטבלומ

בנךהכתנתנאהכרואמרלאביוהביאהויהודהבדםהכתנתאתויטבלו2פ

נ

בנךהכתנת'ואמלאביוהביאויהודהא
בנךהכתנת'ואמלאביוהביאויהודהש

נאהכרתמרלושאמרהמדהבאותהלונמדדלכך'וגוד

נאהכרלו'שאממדהבאותהלונמדדלכךמ"וגומ

נאהכרתמרשאמרהמדהבאותהלונמדדלכך'וגו2פ

נ

נאהכרתמר'שאמרהמדהבאותהלונמדדולכךא
נאהכרתמרשאמרהשאמרההמדהבאותהלונמדדולכךש

עליוכפרהשהביאוהוהחטאתבזה'נאמולכךוהפתיליםהחותמתלמיד

עליוכפרהשהביאוהוחטאתבזה'נאמולכךהאלהוהמטהוהפתיליםהחותמתלמימ

עליוכפרהשהביאוהוהחטאתבזהנאמרולכךוהמטהוהפתילים'החתמלמי2פ

נ

עליוכפרהשהביאוהוחטאתבזהנאמרולכך'וגוהחותמתלמיא
עליוכפרהשהביאוהוחטאתבזה'נאמולכך'וגוהחותמתלמיש

שהםושלמהדודאלו'וגוהשלמיםולזבחאביואתשציערועלד

שהןושלמהדודאלושניםבקרהשלמיםולזבחאביואתשציערעלמ

שהםושלמהדודאלושניםבקרהשלמיםולזבחאביואתשצערעל2פ

נ

שהםושלמהדודאלושניםבקרהשלמיםולזבחלאביושציערעלא
שהםושלמהדודאלושניםבקרהשלמיםולזבחלאביושציערעלש

וחלבבקרחמאת'דתי'כממלכותלשוןאלאבקרשאיןבמלכותהתחילוד

וחלבבקרחמאתמ"דתיה"כממלכותלשוןאלאבקרשאיןבמלכותהתחילומ

'וגובקראת?מ?חדתימרכמהמלכותלשוןאלאבקרשאיןבמלכותהתחילו2פ

נ

בקרחמאתא"כדמלכותאלאבקרשאיןבמלכותהתחילוא
בקרחמאתא"כדמלכותאלאבקרשאין'במלכוהתחילוש

והיוגמוריםצדיקיםשהיושלמיםמלכיהוןבזיתלהוןיהב'ומתרגמי'וגוצאןד

והיוגמוריםצדיקיםשהיוהשלמיםמלכיהוןבזתלהוןיהב'ומתרגמינצאןמ

והיוגמוריםצדיקיםשהיושלמיםמלכיהוןביזתלהוןיהבומתרגמינן2פ

נ

והיוצדיקיםשהיושלמיםמלכיהוןביזתלהוןיהב'ומתרגמיא
והיוצדיקיםשהיושלמיםמלכיהוןביזתלהוןיהב'ומתרגמיש

עלשלמהוישב'שנאמשלימההמלכותהיהשלמהובימיבימיהםישראלד

עלשלמהוישב'שנשלימההמלכותהיהשלמהובימיבימיהםבשלוםישראלמ

עלשלמהוישב'שנאשלימההמלכותהיהשלמהובימיבימיהןבשלוםישראל2פ

נ

עלשלמהוישב'שנאשלימההמלכותהיתהשלמהובימיבימיהםבשלום'ישרא
עלשלמהוישב'שנאשלימההמלכותהיתהשלמהובימיבימיהםבשלוםישראלש

בנאוושלמההיסודעשהדודהמקדשביתבנוושניהם'ייכסאד

בנאוושלמההיסודעשהדודהמקדשביתבנוושניהםי"יכסאמ

בנאוושלמההיסודעשהדודהמקדשביתבנוושניהם'וגוי"יכסא2פ

נ

בנאוושלמההיסודותעשהדודהמקדשביתבנוושניהםלמלך'הכסאא
בנאוושלמההיסודותעשהדודה"בבנוושניהםלמלך'הכסאש

כנגד'ו'טהריחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאיליםד

כנגדו"טהריחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאיליםמ

כנגדעשרחמשההריחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאלים2פ

נ

ו"טהרי'וגו'האיליםא
ו"טהרי'וגו'האליםש

מהםמלךבןמלךצדקיהוועדרחבעםמןשהיומלכים'ו'טד

מהםמלךבןמלךצדקיהוועדרחבעםמןשהיומלכיםו"טמ

מהםמלךבןמלךצדקיהוועדרחבעםמןשהיומלכיםעשרחמשה2פ

נ

מהםמלךבןמלךצדקיהועדמרחבעםשהיומלכיםא
מהםמלךבןמלךצדקיהועדמרחבעםשהיומלכיםש
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בןנחשוןקרבןזהגמוריםרשעיםמהםבינוניםמהםגמוריםצדיקיםהיוד

בןנחשוןקרבןזהגמוריםרשעיםמהםבינוניםמהםגמוריםצדיקיםהיומ

נחשוןקרבןזהגמורים'רשעימהםבינונייםמהםגמוריםצדיקיםהיו2פ

נ

נחשוןקרבןזהגמוריםרשעיםומהםבינונייםומהםגמוריםצדיקיםא
נחשוןקרבןזהגמוריםרשעיםומהםבינונייםומהם'גמורי'צדיקיש

מקלסהתחילהמלוכהושלשלתהאבותסדרעלשהקריב'הקבהשראהכיוןעמינדבד

מקלסהתחילהמלוכהושלשלתהאבותסדרעלשהקריב'ה'ב'הקשראהכיוןעמינדבמ

מקלסהתחילהמלוכהושלשלתהאבותסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיון2פ

נ

מקלסהתחילהמלוכהושלשלתהאבותסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיוןא
מקלסהתחילהמלוכהושלשלתהאבותסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיוןש

הקריבהשניביוםעמינדבבןנחשוןקרבןזהקרבנואתד

הקריבהשניביוםעמינדבבןנחשוןקרבןזהקרבנואתמ

הקריבהשניביוםנחשוןקרבנו(נחשון)זהקרבנואת2פ

נ

הקריבהשניביוםעמינדבבןנחשוןקרבןזה'ואמקרבנואתא
הקריבהשניביוםעמינדבבןנחשוןקרבןזה'ואמקרבנואתש

ראובןשבאלפיהקריבבו'נאמלמה'וגונתנאלד

ראובןשבאלפיהקריבבו'נאמלמהישכרנשיאצוערבןנתנאלמ

ראובןשבאלפיהקריבבונאמרלמה'וגונתנאל2פ

נ

ראובןשבאלפיהקריבבונאמרלמהיששכרנשיאצוערבןנתנאלא
ראובןשבאלפיהקריבבו'נאמלמהיששכרנשיאצוערבןנתנאלש

נזףלתולדותאניאקריבלמסעותיהודהשקדמנידייאמרוערערד

נזףלתולדותאניאקריבלמסעותיהודהשקדמנידיי'אמוערערמ

נזףלתולדותאניאקריב'אמלמסעותיהודהשקדמנידיי'אמוערער2פ

נ

נזףלתולדותאניאקריבאמרלמסעותיהודהשקדמנילידי'ואמוערערא
ואטףלתולדותאניהקריב'אמלמסעותיהודהשקדמנילידי'ואמוערערש

'הבהמפילו'ואממשהבוד

הקריב'שנלמסעותיקריבולי'נאמ'ה'ב'הקמפילו'ואממשהבומ

הקריב'שנאלמסעותיקריבולי'נאמה"הקבמפילו'ואממשהבו2פ

נ

הקריב'שנאלמסעותשיקריבולינאמרה"הקבמפיליה'ואממשהבוא
הקריב'שנאלמסעותשיקריבולי'נאמה"הקבמפיליהואמרמשהבוש

?ו?הקריב'א'דלמסעותהקריבד

הקריבוא"דלמסעותהקריב'ה'ב'הקמפילו'שנאמאלאהקריבאיןמ

הקריבאחרדברלמסעותהקריבהבהמפילושנאמראלאהקריבאין2פ

נ

הקריבא"ד]למסעותהקרבהגבורהמפילו'שנאמלאהקריבואיןא
הקריבלמסעותהקריבהגבורהמפילו'שנאאלאהקריבואיןש

הקריבכאלוהקריב'א'דראובןשלכרחובעלמשההקריבוד

תחלהכאלועשאוהקריבא"דשלראובןכרחובעלמשההקריבומ

תחלהכאלועשאוהקריבאחרדברראובןשלכרחובעלמשההקריבו2פ

נ

תחלהכאלועשאוהקריבא"ד[ראובןשלכרחובעלמשההקריבוא
תחלהכאלוש

הואכאלו'הכתעליוהעלהנשיאיםבעצתשזכהלפיכןלמהתחלהד

הואכאלו'הכתועליוהעלהנשיאיםבעצתשזכהלפיכןלמההקריבמ

כאלוהכתובעליוהעלההנשיאיםבעצתשזכהלפיכןלמההקריב2פ

נ

כאלו'הכתועליוהעלההנשיאיםבעצתשזכהלפיכןלמההקריבא
כאלוהכתובעליוהעלההנשיאיםבעצתשזכהלפיכןלמההקריבש

העלהבבינהשזכהלפיאליעזר'רמשום'אוחנןאבאתחלההקריבד

העלהבבינהשזכהלפיאלעזר'רמשום'אומחניןאבאתחלההקריבמ

תחלההקריב2פ

נ

תחלההקריבא
תחלההקריבש
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ומבני'שנבשבטובינהשניתןזכהתחלההקריבהואכאלו'הכתעליוד

ומבני'שנאמבשבטובינהשניתןזכהתחלההקריבהואכאלו'הכתועליומ

ומבני'שנאבשבטובינהשניתןזכה2פ

נ

ומבני'שנאבשבטובינהשניתןזכהא
ומבני'שנאבשבטובינהשניתןזכהש

'וגודבורהעםביששכרושרי'שנלעתיםבינהיודעייששכרד

ברקכןוישכרדבורה?ם?עבישכרושרי'ואומלעתיםבינהיודעיישכרמ

'וגודבורהעםביששכרושריואומרלעתיםבינהיודעייששכר2פ

נ

ביששכרושרי'ואומלעתיםבינהיודעייששכרא
ביששכרושרי'ואומלעתיםבינהיודעייששכרש

ואיןהישובימשפחתלישוב'שנאבמצריםדיניןבבתיבשבחומספר'הכתוכןד

ואיןהישובימשפחתלישוב'שנבמצריםדיניןבבתימשבחו'הכתווכןמ

'שנאדיניןבבתימשבחוהכתובוכן2פ

נ

ואיןהישובימשפחתלישוב'שנא]דיניןבבתימשבחוה"הקבוכןא
'שנאדיניןבבתימשבחוה"הקבוכןש

'וגולפניךוישבועםכמבואאליךויבאו'שנדיניןבתיאלאישובד

עמילפניךוישבועםכמבואאליךויבאו'שנדיניןבתיאלאישובמ

'וגולפניךוישבועםכמבואאליךויבאו2פ

נ

לפניךוישבועםכמבואאליךויבואו'שנא[דיניןבתיאלאישובא
לפניךוישבועםכמבואאליךויבואוש

'וגוקרבנואתהקריבבאהליךויששכר'ואואהליםיושבתםאישויעקבד

קרבנואתהקרבבאהליךוישכר'ואומאהליםיושבתםאישויעקבמ

קרבנואתהקריבבאהליךויששכרואומראהליםיושבתםאישויעקב2פ

נ

קרבנואתהקריבבאהליךויששכר'ואומאהליםיושבתםאישויעקבא
קרבנואתהקריבבאהליךויששכר'ואומאהליםיושבתםאישויעקבש

כנגדאלאיודוחסרהקרבהוסיףלמהיאירבןפנחס'ארד

כנגדאלאד"יווחסרהקרבהוסיףלמהיאירבןפנחס'ר'אממ

כנגדאלאד"יוחסרהקרבהוסיףלמהפנחסר"א2פ

נ

כנגדאלאד"יוחסרהקרבהוסיףלמהיצחקר"אא
כנגדאלאד"יוחסרהקרבהוסיףלמהיצחקר"אש

יודחסרהקריבהוסיףלכךהיוםבאותושעשואדומהפרהד

יודוחסרהקריבהוסיףלכךהיוםבאותושעשואדומהפרהמ

ד"יוחסרולכךהקריב'הוסילכךהיוםבאותושעשואדומהפרה2פ

נ

ד"יוחסרולכךהקריבהוסיףלכךהיוםבאותושעשואדומהפרהא
ד"יוחסרולכךהקריבהוסיף(הקריב)לכךהיוםבאותושעשואדומהפרהש

אדומהצריכהפרהשהיתהדברים'דכנגדאותיות'דעלהתבהוהעמידד

אדומהצריכהפרהשהיתהדבריםארבעהכנגדאותיותארבעעלהתיבהוהעמידמ

אדומהצריכהפרהשהיהדבריםארבעהכנגדאותיותארבעעלהתיבהוהעמיד2פ

נ

אדומהפרהצריכהשהיתהדברים'דכנגדאותיות'דעלהתיבהוהעמידא
אדומהפרהצריכהשהיתהדברים'דכנגדאותיות'דעלהתיבהוהעמידש

אדומהפרהאליךויקחו'דתי'כמעולנשיאותבלאמוםבלאתמימהד

אדומהפרהאליךויקחומ"דתיה"כמעולנשיאתבלאמוםבלאתמימהמ

אדומהפרהאליךויקחודתימרכמהעולנשיאותבלאמוםבלאתמימה2פ

נ

אדומהפרהאליךויקחוא"כדעולנשיאותבלאמוםבלאתמימהא
אדומהפרהאליךויקחוא"כדעולנשיאותבלאמוםבלאתמימהש

קערת'וגותמימהד

קערת'וגוממוםבהאיןאשרמ

קערתקרבנועולעליהעלהלאאשרמוםבהאיןאשרתמימה2פ

נ

'וגוקרבנועולעליהעלהלאאשרמוםבהאיןאשרתמימהא
'וגוקרבנועולעליהעלהלאאשרמוםבהאיןאשרתמימהש
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שהםלפיהתורהשםעלוהקריביששכרנשיאבאאחתכסףד

שהםלפיהתורהשםעלוהקריבישכרנשיאבאאחתכסףמ

שהםלפילפיהתורהשםעלוהקריביששכרנשיאבאאחתכסף2פ

נ

שהםלפיהתורהש"עוהקריביששכרנשיאבאא
שהםלפיהתורהש"עוהקריביששכרנשיאבאש

בינהיודעייששכרומבני'שנאהשבטיםמכליותרהתורהאתאהבוד

בינהיודעייששכרומבני'שנהשבטיםמכליותרהתורהאתאהבומ

בינהיודעייששכרומבני'שנאהשבטיםאחדמכליותרהתורהאתאהבו2פ

נ

בינהיודעייששכרומבני'שנאהשבטיםשארמכלהתורהאתאהבוא
בינהיודעייששכרומבני'שנאהשבטיםשארמכלהתורהאתאהבוש

לעבודים'אומיוסי'רלקדשם'אמתנחומא'רלעתיםמהו'וגולעתיםד

לעיבורין'אמיוסי'רלקרסין'אמתנחומא'רלעתיםמהולעתיםמ

לעיבורים'אמיוסי'רלקרסם'אמתנחומא'רלעתיםמהולעתים2פ

נ

לעיבורין'אומיוסי'רלקרסם'אומתנחום'רלעתיםמהולעתיםא
לעיבורין'אומיוסי'רלקרסםאומרתנחום'רלעתיםמהולעתיםש

אלומאתיםראשיהםמועדיםיעשויוםזהבאיישראליעשהמהלדעתד

אלומאתיםראשיהםמועדיםיעשויוםבאיזהישראליעשהמהלדעתמ

אלומאתיםראשיהםמועדיםיעשויוםזובאיישראליעשהמהלדעת2פ

נ

אלומאתיםראשיהםמועדיםיעשויוםבאיזהישראליעשהמהלדעתא
אלומאתיםראשיהםמועדיםיעשויוםבאיזהישראליעשהמהלדעתש

פיהםעלאחיהםוכלמעמידיששכרשבטשהיהסנהדריותראשימאתיםד

פיהםעלאחיהםוכלמעמידיששכרשבטשהיהסנהדריותראשימאתיםמ

פיהםעלאחיהםוכלמעמידיששכרשבטשהיהסנדראותראשימאתים2פ

נ

פיהםעלאחיהםוכלמעמידיששכר(ישראל)בשבטשהיהסנהדראותראשימאתיםא
פיהםעלאחיהםוכלמעמידיששכרבשבטשהיהסנהדראותראשימאתיםש

לסבולשכמוויט'ואופיהםעלהלכהמסכימיםשהיוד

לסבולשכמוויט'ואומפיהםעלהלכהמסכימיםשהיומלמדמ

לסבול(ש)שכמוויטואומרפיהםעלהלכהמסכימיםישראלשהיומלמד2פ

נ

לסבולשכמוויט'ואומפיהםעלההלכהמסכימיםישראלשהיומלמדא
לסבולשכמוויט'ואומפיהםעלההלכהמסכימיםישראלשהיומלמדש

טועהשהיהמישכלעובדלמסויהיתורהעולסובליםשהיוויהיד

טועהשהיהמישכלעובדלמסויהיתורהעולסובליםשהיומ

טועהשהיהמישכלעובדלמסויהיתורהעולסובליםשהיו2פ

נ

טועהשהיהמיעובדלמסויהיתורהעולסובליםשהיוא
טועהשהיהמיעובדלמסויהיתורהעולסובליםשהיוש

כסףקערתלהםאותהמבואריםוהםיששכרלשבטאותהשואליםהיובהלכהד

כסףקערתלהםאותהמבאריםוהםיששכרלשבטאותהשואליםהיובהלכהמ

כסףקערתלהםאותהמבאריםוהםיששכרלשבטאותהשואליםהיובהלכה2פ

כסףקערתנ

כסףקערתלהםאותה'מבאריוהיויששכרלשבטאותהשואליןהיובהלכהא
כסףקערתלהםאותה'מבאריוהיויששכרלשבטאותהשואליןהיובהלכהש

בלחם'ונאבלחמילחמולכו'שנלחםקרואהשהיאהתורהכנגדד

בלחםונאמרבלחמילחמולכו'שנלהםקרואהשהיאהתורהכנגדאחתמ

בלחםונאמרבלחמילחמולכו'שנאלחםשהיאהתורהכנגד2פ

בלחם'ונאבלחמילחמולכו'שנלחםקרואהשהיאהתורהכנגדנ

בלחם'ונאמבלחמילחמולכו'שנאלחםשהיאהתורהכנגדא
בלחם'ונאבלחמילחמולכו'שנאלחםשהיאהתורהכנגדש

הפניםלחםעושיםשהיודפוסיואלוקערותיוותנינןוכפותיוקערותיוועשיתההפניםד

הפניםלחםעושיםשהיודפוסיןאלוקערותיוותנינןוכפותיוקערותיוועשיתהפניםמ

הפניםלחםעושיןשהיודפוסיואלוקערותיוותנינןוכפותיוקערותיוועשיתהפנים2פ

'הפנילחם'עושישיהיודפוסיןאלוקערותיוותנינןוכפותיוקערותיוועשיתהפניםנ

הפניםלחםעושיןשהיודפוסיותאלוקערותיוותנינןוכפותיוקערותיוועשיתהפניםא
הפניםלחםעושיןשהיודפוסיותאלוקערותיוותנינןוכפותיוקערותיוועשיתהפניםש
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שבכתבתורהשל'ספרי'ד'כוחשובצאמשקלהומאהשלשיםבדפוסיםד

שבכתבשלתורהספריםד"כוחשובצאמשקלהומאהשלשיםבדפוסיםמ

שבכתבתורהשלספריםועשריםארבעהוחשובצאמשקלהומאהשלשהבדפוסים2פ

שבכתבשבתורהספריםד"כוחשובצאמשקלהומאהשלשים'בדפוסינ

תורהשלספריםד"כוחשובצאמשקלהל"קבדפוסיןא
תורהשלספריםד"כוחשובצאמשקלהל"קבדפוסיןש

ומסיימת'וכושמעאתקוריןמאימתיבמםשמתחלתמשנהמן'ושמוניד

ומסיימתשמעאתקוריןמאימתיבמםשמתחילותהמשנהמןושמניםמ

ומסיימת'וכובערביןשמעאתקוריןמאימתיבמםשמתחלתהמשנהמןושמנים2פ

ומסיימותאתקוריןמאימתים"במשמתחילותמשנהמןושמניםנ

ומסייםשמעאתקוריןמאימתים"מ[ב]שמתחלתמשנהשל'ופא
ומסייםשמעאתקוריןמאימתים"משמתחלתמשנהשל'ופש

הריבשלוםעמואתיברך'ייבמםד

הריבשלוםעמואתיברךי"יבמםמ

הריבשלוםעמואתיברךי"י'שנם"במ2פ

הרי'וגויתןלעמועוז'יים"במנ

הריבשלוםעמואתיברך'היתןלעמועוז'הם"במא
הריבשלוםעמואתיברך'היתןלעמועוז'הם"במש

מניינםשעולים'ד'קהרישמוניםהריארבעיםומםארבעיםמםשמוניםד

מנינםשעוליםד"קהרי'פהריארבעיםומםארבעיםם"מ'פמ

מנינםשעוליםוארבעהמאההריארבעיםם"ומארבעיםם"משמנים2פ

מניינםשעוליןד"קהרי'פהרימ"וממ"מ'שמונינ

מנינםשעוליםד"קא
מנינםשעוליםד"קש

סדריששהשראשי'א'דפהשבעלותורהשבכתבתורהשלד

סדרי'ושראשיא"דפהשבעלותורהשבכתבשלתורהמ

סדריששהשראשיאחרדברפהשבעלותורהשבכתבתורהשל2פ

סדרישיתאשראשיא"דפ"שבעותורה'שבכתתורהשלנ

סדרישראשיא"דפ"שבעתורהושלשבכתבתורהשלא
סדרישראשיא"דפ"שבעתורהושלשבכתבתורהשלש

שלמאימתימן'מוחשובצאשמוניםעוליםאותיותיהןראשיחשבוןמשנהד

שלסדרמאימתימןמםוחשובצא'פעוליםאותיותיהןראשיחשבוןמשנהמ

שלמאימתימןם"מוחשובצאשמניםעוליםאותיותיהןראשיחשבוןמשנה2פ

שלמאימתימן'מוחשובצא'פעוליןאותיותיהןראשיחשבוןמשנהנ

מאימתימןם"מוחשובצא'פעוליםאותיותיהםחשבוןמשנהא
מאימתימןם"מוחשובצא'פעוליםאותיותיהםחשבוןמשנהש

מן'חמועדסדרשלשבתיציאותמן'יזרעיםסדרד

מן'חמועדשלסדרשבתיציאותמן'יזרעיםמ

מןת"חימועדסדרשלשבתיציאותמן(של)ד"יוזרעיםסדר2פ

מן'חמועדסדרשלהשבתיציאותמןד"יו'זרעיסדרנ

מן'חמועדשסדרהשבתמיציאתד"יוזרעיםסדרא
מן'חמועדשסדרהשבתמיציאתד"יו'זרעיסדרש

מןנזיקיןאבותמן'אנשיםסדרמןנשיםעשרהחמשד

מןנזיקיןאבותמן'אנשיםסדרמןנשיםו"טמ

מןנזיקיןאבותמןף"אלנשיםסדרשלנשיםעשרהחמש2פ

מןנזיקיןאבותמן'אנשיםסדרמןנשיםעשרהחמשנ

שלנזיקיןאבותמן'א(אלף)נשיםסדרשלנשיםעשרהחמשא
של'נזיקיאבותמן'אנשיםסדרשלנשיםעשרהחמשש

אבותמן'אקדשיםסדרמןהזבחיםכלמן'כישועותסדרד

אבותמן'אקדשיםסדרמןהזבחיםכלמן'כישועותסדרמ

אבותמןף"אלקדשיםסדרמןהזבחיםכלמןף"כישועותסדר2פ

אבותמן'א'קדשיסדרמן'הזבחיכלמן'כישועותסדרנ

אבותמןף"אלקדשיםסדרשלהזבחיםכלמןף"כישועותסדרא
אבותמן'א'קדשיסדרשל'הזבחיכלמןף"כ'ישועוסדרש

שבעלותורהשבכתבתורהשעוליםמיכןשמוניםהריטהרותסדרמןטמאותד

שבעלותורהשבכתבתורהשעוליםמכאן'פהריטהרותסדרמןטמאותמ

שבעלותורהשבכתבתורהשעוליםמכאןשמניםהריטהרותסדרמןטמאות2פ

פ"שבעותורה'שבכתתורהשעוליןמכאן'פהריטהרותסדרמןטמאותנ

פ"שבעותורהשבכתבתורהשעוליןמכאן'פהריטהרותסדרשלטומאותא
פ"שבעותורה'שבכתתורהשעוליןמכאן'פהריטהרותסדרשל'טומאוש
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ועדמאדםשהיו'ו'לכוניתנה'ד'קלמניןפהד

ועדהראשוןמאדםשהיודורותו"לכוניתנהד"קלמניןפהמ

ועדהראשוןמאדםשהיודורותוששהלעשריםונתנהוארבעהמאהלמניןפה2פ

ועדמאדםשהיהדורותו"לכוניתנה'ד'קלמניןנ

ועדהראשוןמאדםשהיודורותו"לכוניתנהד"קלמניןא
ועדהראשוןמאדםשהיודורותו"לכוניתנהד"קלמניןש

הקערהמשקלהיהלכך'ל'קהריידועלתורהשניתנהמשהד

הקערהמשקלהיהלכךל"קהריידועלתורהשניתנהמשהמ

הקערהמשקלהיהלכךושלשיםמאההריידועלתורהשנתנהמשה2פ

הקערהמשקלהיהלכךל"קהריידועלתורהשניתנהמשהנ

הקערהמשקלהיהלכךל"קהריידועלשניתנהמשהא
הקערהמשקלהיהלכךל"קהריידועלשניתנהמשהש

בייןושתו'שנבייןהמשולההתורהכנגדכסףאחדמזרק'ל'קד

בייןושתו'שנבייןהמשולההתורהכנגדכסףאחדמזרקל"קמ

בייןושתו'שנאבייןהמשולההתורהכנגדכסףאחדמזרקומאהשלשים2פ

בייןושתו'שנאלייןשנמשלההתורהכנגדכסףאחדמזרקל"קנ

בייןושתו'שנאבייןהמשולההתורהכנגדכסף'אמזרקל"קא
בייןושתו'שנאבייןהמשולההתורהכנגדכסף'אמזרקל"קש

לכךייןבמזרקיהשותים'דתיכמהבמזרקלשתותהייןשדרךולפימסכתיד

לכךייןמזרקי[ב]השותים'מ"דתימ"כבמזרקלשתותהייןשדרךולפימסכתימ

לכךייןבמזרקיהשותיםדתימרכמהבמזרקלשתותהייןשדרךולפימסכתי2פ

לכךייןבמזרקיהשותיםא"כמדבמזרקלשתותוהייןשדרךולפימסכתינ

לכךייןבמזרקיהשותים'שנאבמזרקלשתותוהייןשדרךולפימסכתיא
לכךייןבמזרקיהשותים'שנאבמזרקלשתותוהייןשדרךולפימסכתיש

כךשבעיםחשבונושייןכשםלמההקדשבשקלשקלשבעיםמזרקהביאד

כך'עשחשבונוכשםלמההקדשבשקלשקלשבעיםמזרקהביאמ

כךשבעיםחשבונושייןכשםלמההקדשבשקלשקלשבעיםמזרקהביא2פ

כך'עחשבונושייןכשםלמההקדשבשקלשקלשבעיםמזרקהביאנ

כךשבעיםחשבונושייןכשםלמההקדשבשקלשקל'עמזרקהביאא
כך'שבעיחשבונושייןכשםלמההקדשבשקלשקל'עמזרקהביאש

להיותהצריכה'התורכנגדהאחתבקערה'נאלמהבתורהפניםשבעיםישד

להיותהצריכההתורהכנגדאחתבקערה'נאמלמהבתורהפנים'עישמ

להיותהצריכההתורהכנגדאחתבקערהלמהבתורהפניםשבעיםיש2פ

להיותהצריכההתורהכנגדאחתבקערה'נאמלמהבתורהפנים'עישנ

להיותהצריכההתורהכנגד'אבקערה'נאמולמהבתורהפנים'עישא
להיותהצריכההתורהכנגד'אבקערה'נאמולמהבתורהפנים'עישש

'נאלמהלכםיהיהאחתתורה'דתי'כמאחתד

'נאמלמהלכםיהיהאחתתורהמ"דתימ"כאחתמ

נאמרלמהלכםיהיהאחתתורהדתימרכמהאחת2פ

'נאמלמהלכםיהיהאחתתורהא"כמדאחתנ

נאמרלמהבתוככםהגרולגרלכםיהיהאחתתורהא"כד'אא
'נאמלמהבתוככםהגרולגרלכםיהיהאחתתורהא"כד'אש

מרועהנתנוכולםפהשבעלתורהודברישבכתבתורהשדבריבמזרקד

מרועהנתנוכולםפהשבעלתורהודברישבכתבתורהשדבריבמזרקמ

מרועהנתנוכולםפהשבעלתורהודברישבכתבתורהשדבריאחד2פ

מרועהנתנוכולםפ"שבעת"וד'שבכתת"שדבמזרקנ

מרועהניתנוכלםפ"שבעותורהשבכתבשתורה'אבמזרקא
מרועהניתנוכלםפ"שבעותורהשבכתבשתורה'אבמזרקש

כנגדכסףשלהיולמהמסינילמשהאמרןאחדאלכולםאחדד

כנגדשלכסףהיולמהבסינילמשהאמרןאחדאלכלןאחדמ

כנגדכסףשלהיולמהבסינילמשהאמרןאחדאלכולםאחד2פ

כנגדכסףשלהיולמהמסינילמשהאמרןאחדאלכולם'אנ

כנגדכסףשלהיולמהבסינילמשהאמרן'אאלכלןאחדא
כנגדכסףשלהיולמהבסינילמשהאמרןאחדאלכלן'אש

'וגובעלילצרוףכסףטהורותאמרות'ייאמרותבה'שנהתורהד

'וגומצרוףכסףטהורותאמרותי"יאמרותבה'שנאמהתורהמ

לארץבעלילצרוףכסף'וגוטהורותאמרותי"יאמרותבהשנאמרהתורה2פ

צרוףכסףטהורותאמרותי"יאמרותבה'שנהתורהנ

לארץבעלילצרוףכסףבה'שנאהתורהא
לארץבעלילצרוףכסףבה'שנאמהתורהש
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מהםאחדשאיןהםמלאיםוהמשנההמקראסלתמלאיםשניהםד

אחדשאיןהםמלאיםוהמשנההמקראמלאיםשניהםמ

אחדשאיןהםמלאיםוהמשנההמקראמלאיםשניהםשבעתיםמזוקק2פ

'אשאיןהםמלאיםוהמשנההמקראסלתמלאיםשניהםנ

'אשאיןהםמלאיםוהמשנההמקראמלאיםשניהםא
'אשאיןהםמלאיםוהמשנההמקראמלאיםשניהםש

גביעלשצפהכסלתצופיםונפת'דתי'כמסלתחבירועלסותרד

גביעלשצפהכסלתצופיםונפתמ"דתימ"כסלתחברועלסותרמ

גביעלשצפהכסלתצופיםונופתדתימרכמהסלתחבירועלסותר2פ

ג"עשצפהכסלתצופיםונופתא"כמדסלתחבירועלסותרנ

פניעלשצפהכסלתצופיםונופתא"כדסלתחבירועלסותרא
פניעלשצפהכסלתצופיםונופתא"כדסלתחבירועלסותרש

יפהדתניניןכההיאטוביםבמעשיםלכלולשצריכההתורהזובשמןבלולהנפהד

יפהדתנינןכההיאהטוביםבמעשיםלבלולשצריכההתורהזובשמןבלולהנפהמ

יפהדתנינןכההיאטוביםבמעשיםלבללשצריכההתורהזובשמןבלולהנפה2פ

יפהדתניניןכההיאטובים'במעשילבלולשצריכההתורהזובשמןבלולהנפהנ

יפהדתניאכההיאט"במלבלולשצריכההתורהזובשמןבלולהנפהא
יפהדתניאכההיאט"במלבלולשצריכההתורהזובשמןבלולהנפהש

למנחההויעוןמשכחתשניהםשיגיעתארץדרךעםתורהתלמודד

למנחהעוןמשכחתשניהםשיגיעתארץדרךעםתורהתלמודמ

למנחההויעוןמשכחת'שניהשיגיעתארץדרךעםתורהתלמוד2פ

למנחה'וגוארץדרךעםתורהתלמודנ

בלולהלמנחההויארץדרךעםתורהתלמודא
בלולהלמנחההויארץדרךעםתורה'תלמוש

תורהבתלמודעוסקשאדםבזמןליוצרורוחנחתנשואהואשעהשאותהד

תורהבתלמודעוסקשאדםבזמןליוצרורוחנחתנושאהואשעהשאותהמ

תורהבתלמודעוסקשאדםבזמןליוצרורוחנחתעושההיהשעהשאותה2פ

ת"בתעוסקשאדםבזמןליוצרורוחנחתנושאהואשעהשאותהנ

ת"בתעוסקשאדםבזמןליוצרורוחנחתעושההואשעהשאותהא
ת"בתעוסקשאדםבזמןליוצרורוחנחתעושההואשעהשאותהש

הלוחותכנגדאחתכףהחטאמןעצמוושומרטוביםמעשיםבעלוהואד

הלוחותכנגדאחתכףהחטאמןעצמוושומרטוביםמעשיםבעלוהואמ

הלוחותכנגדאחתכףהחטאמןעצמוושומרטוביםמעשיםבעלוהוא2פ

הלוחותכנגדאחתכףהחטאמןעצמוושומר'טובי'מעשיבעלוהואנ

הלוחותכנגדאחתכףהחטאמןנפשוושומרטוביםמעשיםבעלוהואא
הלוחותכנגדאחתכףהחטאמןנפשוושומרטובים'מעשיבעלוהואש

אלהיםמכתבוהמכתבהמהאלהיםמעשה'והלוחו'דתי'כמ'הבהמידשנכתבוד

המהאלהיםמעשהוהלוחותמ"דתיה"כמ'ה'ב'הקמידשנכתבומ

אלהיםמכתבוהמכתבהמהאלהיםמעשהוהלוחותדתימרכמהה"הקבמידשנכתבו2פ

'וגומכתבוהמכתבהמהם"אלימעשהוהלוחותא"כמדה"הבמידשנכתבונ

המהאלהיםמעשהוהלוחות'שנאה"הקבמידשנכתבוא
המהאלהיםמעשה'והלוחו'שנאה"הקבמידשנכתבוש

בלוחותכתוביםשהיושהיוםהדברותעשרתאלוזהבעשרה'וגוד

בלוחותכתוביםשהיוהדברותעשרתאלוזהבעשרהמ

בלוחותכתוביםשהיוהדברותעשרתכנגדזהבעשרה'וגוחרותהוא2פ

בלוחות'כתובישהיוהדברותעשרתאלוזהבעשרהנ

בלוחותכתוביםהדברות'יאלועשרהא
בלוחות'כתוביהדברות'יאלועשרהש

'וגוהראשוןבמכתבהלוחותעלויכתב'דתי'כמד

'וגומהראשוןכמכתבהלוחותעלויכתוב(המהאלהיםמעשהוהלוחות)מ"דתיה"כממ

אתהראשוןכמכתבהלוחותעלויכתובדתימרכמה2פ

אתהראשוןכמכתבהלוחותעלויכתב(והלוחות)א"כמדנ

אתהראשוןכמכתבהלוחותעלויכתובא"כדא
אתהראשוןכמכתב'הלוחועל'ויכתוא"כדש

'דתימ'כמזהבד

'מ"דתיה"כמזהבמ

דתימרכמהזהבהאשמתוךבהראליכםי"ידבראשרהדבריםעשרת2פ

א"כמדזהב'וגוי"ידבראשרהדבריםעשרתנ

א"כדזהבהדבריםעשרתא
א"כדזהבהדבריםעשרתש
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'שתריגקטרתמלאה'וגומזהבהנחמדים'ואוזהבגליליידיוד

'ג'י'שתרקטרתמלאהרבומפזמזהבהנחמדים'ואומזהבגליליידיומ

שששקטרתמלאה'וגומזהבהנחמדיםואומרזהבגליליידיו2פ

ג"שתריקטרתמלאה'וגומזהב'הנחמדי'ואו'וגוזהבגליליידיונ

ג"שתריקטורתמלאהרבומפזמזהבהנחמדים'ואומזהבגליליידיוא
ג"שתריקטרתמלאהרבומפזמזהבהנחמדים'ואומזהבגליליידיוש

ג'י'תרמוצאאתוכןבהןבלולותמצותד

'ג'י'תרמוצאאתוכןבהןבלולותמצותמ

ושלשמאותששמוצאאתוכןבהןבלולותמצותעשרהושלשמאות2פ

ג"תרימוצאאתוכןבהןכלולותמצותנ

ג"תרימוצאאתוכןבהןכלולותמצותא
ג"תרימוצאאתוכןבהןכלולותמצותש

ג'י'תרכנגדלרעךאשרעדאנכימןישאותיותד

'ג'י'תרכנגדלרעךאשרעדאנכימןישאותיותמ

מאותששלרעךאשרעדאנכימןישאותיותעשרה2פ

ג'י'תרכנגדלרעךאשרעדאנכימןישאותיותנ

ג"תריכנגדלרעךאשרוכלעדאנכימןאותיותא
ג"תריכנגדלרעךאשרוכלעדאנכימןאותיותש

ללמדךבראשיתימי'זכנגדיתירות'וזמצותד

ללמדךבראשיתימישבעתכנגדיתרותאותיותוהשבעהמצותמ

ללמדךבראשיתימישבעתכנגדיתרותאותיותושבעמצותעשרהושלש2פ

ללמדך'בראשיימי(א)'זכנגדיתירותאותיות'וזמצותנ

ללמדךבראשיתימי'זכנגדיתירותאותיות'והזמצותא
ללמדך'בראשיימי'זכנגדיתירותאותיות'והזמצותש

'קשכןקטורתמלאההויהתורהבזכותאלאנבראלאהעולםשכלד

'קשכןקטרתמלאההויהתורהבזכותאלאנבראלאהעולםשכלמ

מתחלפתשכןקטרתמלאההויהתורהבזכותאלאנבראלאהעולםשכל2פ

'קשכןקטרתמלאההויהתורהבזכותאלאנבראלא'העושכלנ

ף"קושכןקטרתמלאההויהתורהבזכותאלאנבראלאהעולםשכלא
ף"קושכןקטרתמלאההויהתורה'בזכואלאנבראלאהעולםשכלש

ג'י'תרלמנייןכןאחרהתיבהחשבוןועולהדקגר'בדמתחלפתד

'ג'י'תרלמניןכןאחרהתיבהחשבוןועולה'ק'ד'ר'ג'בדמתחלפתמ

מאותששלמניןכןאחרהתיבהחשבוןועולהק"דר"גת"בדלף"קו2פ

ג'י'תרלמניןכןאחרהתיבהחשבוןועולהדקגר'בדמתחלפתנ

ג"תרילמניןכ"אחהתיבהחשבון(ב)ועולהק"דר"ג[דלית]במתחלפתא
ג"תרילמניןכ"אחהתיבהחשבוןועולהק"גרדש"ברימתחלפתש

כתוביםשהיוודיבורדיבורכלשביןקטרתמלאה'א'דד

כתוביםשהיוודיבורדיבורכלשביןקטרתמליאהא"דמ

כתובשהיהודבורדבורכלשביןקטרתמלאהאחרדברעשרהושלש2פ

'כתושהיהודיבורדיבורכלשביןקטרתמלאהא"דנ

כתובשהיהודיבורדיבורכלשביןקטרתמלאהא"דא
'כתושהיהודיבורדיבורכלשביןקטרתמלאהא"דש

'דאמכההיאואתייא'כתוביהיותורהשלודקדוקיהפרשיותיהבלחותד

'ר'דאמכההיאואתייאכתוביםהיותורהשלודקדוקיהאפרשיותיהבלוחותמ

ר"דאכההיאואתיאכתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשיותיהבלוחות2פ

'דאמכההיאואתיא'כתוביהיותורהשלודקדוקיהפרשיותיהבלוחותנ

ר"דאכההיאואתיאכתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשיותיההלוחותעלא
ר"דאכההיאואתיא'כתוביהיותורהשלודקדוקיהפרשיותיההלוחותעלש

הבריתלוחותאלוזהבגליליידיויהושע'ראחיבןחנניהד

הבריתלוחותשניאלוזהבגליליידיויהושע'ראחיבןחנניאמ

הבריתלוחותשניאלוזהבגליליידיויהושע'ראחיבןחנניה2פ

הבריתלוחות'באלוזהבגליליידיויהושע'ראחיבן'חננינ

הבריתלוחותשניאלוזהבגליליידיויהושעיהושעא
הבריתלוחותשניאלוזהבגליליידיויהושעש

גלביןהללוהגליםמהזהבגליליאלהיםבאצבעכתוביםעליהן'שכתוד

גלביןהללוהגליםמהזהבגליליאלהיםבאצבעכתוביםעליהן'שכתומ

גלביןהללוהגליםמהזהבגליליאלהיםבאצבעכתוביםעליהם'שכתו2פ

גלביןהללוהגליםמהזהבגלילים"אליבאצבע'כתובישעליהןנ

גלביןהללוגליםמהזהבגליליאלהיםבאצבעכתוביםבהם'שכתוא
גלביןהללוגליםמהזהבגליליאלהיםבאצבע'כתוביבהם'שכתוש
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שלפרשיותיהודבורדבורכלביןכךקטניםגליםגדוללגלגדולד

שלתורהפרשיותיהודיבורדיבורכלביןכךקטניםגליםגדוללגלגדולמ

שלפרשיותיהודבורדבורכלביןכךקטניםגליםגדוללגלגדול2פ

שלפרשיותיהודיבורדיבורכלביןכךקטניםגליםגדוללגלגדולנ

שלפרשיותיהודיבורדיבורכל[בין]כךקטניםגליםגדוללגלגדולא
שלפרשיותיהודיבורדיבורכלביןכך'קטניגליםגדוללגלגדולש

אילכהניםכנגדבקרבןאחדפרודקדוקיהכתוביםהיותורהד

אילכהניםכנגדבקרבןאחדפרודקדוקיהכתוביםהיומ

אילכהניםכנגדבקרבןאחדפרודקדוקיהכתוביםהיותורה2פ

אילכהניםכנגדבקרבןאחדפרודקדוקיהכתוביןהיותורהנ

אילכהניםכנגדבקרבן'אפרודקדוקיהןפרטיהןכתוביםהיותורהא
איל'כהניכנגדבקרבן'אפרודקדוקיהןפרטיהן'כתוביהיותורהש

קבלושכולםישראלכנגדאחדכבשלויםכנגדאחדד

קבלושכלםישראלכנגדלעולהשנתובןאחדכבשלויםכנגדאחדמ

קבלושכולםישראלכנגדאחדכבשלוייםכנגדאחד2פ

קבלושכולם'ישכנגדאחד'כבשילויםכנגדאחדנ

קבלושכלםישראלכנגדאחדכבשלוייםכנגדאחדא
קבלושכלםישראלכנגד'אכבשלוייםכנגד'אש

ושהיולהתגיירשעתידיםהגריםכנגדלחטאתאחדעזיםשעירבסיניהתורהאתד

ושהיולהתגיירשעתידיםהגריםכנגדלחטאתאחדעיזיםשעירבסיניהתורהאתמ

ושהיולהתגיירשעתידיןהגריםכנגדלחטאתאחדעזיםושעירבסיניהתורהאת2פ

ושהיולהתגיירשעתידיןהגריםכנגדלחטאתאחדעזיםושעירבסיניהתורהאתנ

ושהיולהתגיירשעתידיןהגריםכנגדלחטאתאחדעזיםשעירבסיניהתורהאתא
ושהיולהתגייר'שעתידיהגריםכנגדלחטאת'אעזיםשעירבסיניהתורהאתש

כהניםבהםוחיהאדםאותםיעשהאשר'שנראוייםשכולםשםד

כהניםבהםוחיהאדםאותםיעשהאשר'שנראויםשכולןשםמ

כהניםבהםוחיהאדםאותםיעשהאשר'שנאלתורהראוייםשכולםשם2פ

'כהניבהםוחיהאדםאותםיעשהאשר'שנראוייםשכולםשםנ

כהניםבהםוחיהאדםאותםיעשהאשר'שנאלתורהראוייןשכלםשםא
'כהניבהםוחיהאדםאותםיעשהאשר'שנאלתורהראוייןשכלםשםש

בתורהועוסקהמתגיירגוי'שאפימלמדהאדםאלא'נאמלאוישראללוייםד

בתורהועוסקהמתגיירגוי'שאפימלמדהאדםאלאנאמרלאוישראללוייםמ

בתורהועוסקהמתגיירגוישאפלומלמדאלאנאמרלאוישראללויים2פ

בתורהועוסקהמתגיירגוי'שאפימלמדהאדםאלא'נאמלא'וישלויםנ

בתורהועוסקהמתגיירגוי'שאפימלמדהאדםאלאנאמרלאוישראללוייםא
בתורהועוסקהמתגיירגוי'שאפימלמדהאדםאלא'נאמלאוישראללוייםש

המקראתורותשתיכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחגדולככהןהואהריד

המקראתורותשתיכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחגדולככהןהואהרימ

המקראתורותשתיכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחגדולככהןהואהרי2פ

המקראתורות'בכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחג"ככהואהרינ

המקראתורות'בכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחג"ככהואהריא
המקראתורותשניכנגדשניםבקר'השלמיולזבחג"ככהואהריש

הואבהן'הכתוככללעשותיצרווזובחשמבקרמישכלוהמשנהד

הואבהן'הכתככללעשותיצרווזובחשמבקרםמישכלוהמשנהמ

הואבהן'הכתוככללעשותיצרווזובחשמבקרםמישכלוהמשנה2פ

הואבהן'שכתומהככללעשותיצרווזובחשמבקרםמישכלוהמשנהנ

בהםהכתובככללעשותיצרווזובחשמבקרםמיוכלוהמשנהא
בהם'הכתוככללעשותיצרווזובחשמבקרםמיוכלוהמשנהש

במעזייחזקאו'שנלמטהושלוםלמעלהשלוםשלומות'בעושהד

במעוזייחזקאו'שנלמטהושלוםלמעלהשלוםשבעולםשלומותשניעושהמ

במעוזייחזיקאו'שנאלמטהושלוםלמעלהשלוםשבעולםשלומותשניעושה2פ

במעוזייחזקאו'שנלמטהשלוםלמעלהשלוםבעולםשלומות'בעושהנ

במעוזייחזקאו'שנאלמטהושלוםלמעלהשלוםבעולםשלומותשניעושהא
במעוזייחזקאו'שנאלמטהושלוםלמעלהשלוםבעולםשלומותשניעושהש

בניכבתשיםחמשהעתודיםחמשהאיליםלייעשהשלוםלישלוםיעשהד

'וגומחמשהאליםלייעשהשלוםלישלוםיעשהמ

בניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאליםלייעשהשלוםלישלוםיעשה2פ

בני'כבשי'העתודיםחמשהאלים'גושלוםלישלוםיעשהנ

'וגו'העתודים'האליםלייעשהשלוםלישלוםיעשהא
'וגו'העתודים'האליםלייעשהשלוםלישלוםיעשהש
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סדרישבהםהתורהעלפסוקים'וכנגדחמשהשנהד

סדריששהשבהםתורה(ב)[ה][על]האמוריםשלשהפסוקיםכנגדמ

סדריששהשבהםהתורהעלהאמוריםשלשהפסוקיםכנגדחמשהשנה2פ

סדרישבהןהתורהעלהאמורים'ג'פסוקיכנגד'השנהנ

סדרי'ושבהםהתורהעלהאמורים'פסוקי'גכנגדא
סדרי'ושבהםהתורהעלהאמורים'פסוקי'גכנגדש

'המןופסקהפסקהוכלפסקותשתיםשתיםשתיםמןוהןמשנהד

חמשמןופסקהפסקאוכלפסקותשתיםשתיםמןוהןמשנהמ

חמשמןופסקהפסקהוכלפסקותשנימןוהםמשנה2פ

'המןופסקהפסקהוכלפסקותשתיםשתיםמןוהםמשנהנ

'המןופסקהפסקהלכלפסקות'ב'במןוהםמשנהא
'המןופסקהפסקהלכלפסקות'ב'במןוהםמשנהש

פקודי'וגו'ייעדותנפשמשיבתתמימה'ייתורתהםואלותיבותד

פקודי'וגומתמימהי"יתורתהןואלותיבותמ

נפשמשיבתתמימהי"יתורתהןואלותיבות2פ

פקודי'גוי"יעדותנפשמשיבתתמימהי"יתורתהןואלותיבותנ

פקודי'וגותמימה'התורתהןואלותיבותא
פקודי'וגותמימה'התורתהןואלותיבותש

'וגו'יייראת'וגו'יימצות'וגו'ייד

'וגומטהורהי"ייראת'וגומישריםי"ימ

לעדעומדתטהורהי"ייראת2פ

'וגוי"ייראת'וגוי"ימצות'וגוי"ינ

לעדעומדתטהורה'היראתלבמשמחיישרים'הא
לעדעומדתטהורה'היראתלבמשמחיישרים'הש

אלוקרבנותמיני'גלשלמיםהקריבולכך'וגו'יימשפטיד

אלוקרבנותמיני'גלשלמיםהקריבולכךמ

אלוקרבנותמינישלשהלשלמיםהקריבולכךיחדוצדקואמתי"ימשפטי2פ

אלוקרבנותמיני'ג'לשלמיהקריבולכך'וגוי"ימשפטינ

אלוקרבנותמיני'גלשלמיםהקריבוולכךא
אלוקרבנותמיני'גלשלמיםהקריבוולכךש

תנחומא'דארכההיאאתיאמשנהסדרי'ושבהןפסוקים'הגכנגדד

תנחומא'ר'דאמכההיאאתיאמשנהסדריששהשבהןפסוקיםשלשה[ה]כנגדמ

תנחומאר"דאמכההיאאתיאמשנהסדריששהשבהןפסוקים'השלשכנגד2פ

'תנחומר"דאכההיאאתיאמשנהסדרי'ושהם'פסוקי'הגכנגדנ

חניןר"דאההיא[כ]אתיאמשנהסדרי[ו]הם[ב]שפסוקים'הגכנגדא
חניןר"דאההיאאתיאמשנהסדרישהם'פסוקי'הגכנגדש

האדםעלשמזהירנשיםסדרזה'וגותמימה'ייתורתד

האדםאתשמזהירנשיםסדרזהנפשמשיבתתמימהי"יתורתמ

האדםאתשמזהירנשיםסדרזהנפשמשיבתתמימהי"יתורת2פ

האדםעלשמזהירנשיםסדרזהנפשנפשמשיבתתמימהי"יתורתנ

האדםאתשמזהירנשיםסדרזהתמימה'התורתא
האדםאתשמזהירנשיםסדרזהתמימה'התורתש

יורדותרגליה'דתי'כמהמיתהמןלהצילוכדיהערוהמןלפרושד

יורדותרגליהמ"דתיה"כמהמיתהמןלהצילוכדיהערוהמןלפרושמ

יורדותרגליהדתימרכמההמיתהמןלהצילוכדיהערוהמןלפרוש2פ

יורדותרגליהא"כמדהמיתהמןלהצילוכדיהערוהמןלפרושנ

אליורדותרגליהא"כדהמיתהמןלהצילוכדיהערוהמןלפרושא
אליורדותרגליהא"כדהמיתהמןלהצילוכדיהערוהמןלפרושש

'ואומחייםארחותישיגוולאישיבוןלאבאיהכל'ואו'וגומותד

'ואומ'וגומישובוןלאבאיהכל'ואוממותמ

ואומרחייםארחותישיגוולא'ישובולאבאיהכלואומרמות2פ

'ואו'וגוישיבוןלאבאיהכל'ואו'וגומותנ

'ואומ'וגוישובוןלאבאיהכל'ואומ'וגומותא
'ואומ'וגוישובוןלאבאיהכל'ואומ'וגומותש

שאדםזרעיםסדרזה'וגו'ייעדות'וגוזרהמאשהלהצילךד

שאדםזרעיםסדרזהנאמנהי"יעדות'וגומזרהמאשהלהצילךמ

שאדםזרעיםסדרזה'וגונאמנהי"יעדות'וגוזרהמאשהלהצילך2פ

שאדם'זרעיסדרזהנאמנהי"יעדות'וגוזרהמאשהלהצילךנ

שאדםזרעיםסדרזהנאמנה'העדותזרהמאשהלהצילךא
שאדם'זרעיסדרזהנאמנה'העדותזרהמאשהלהצילךש
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שהואטהרותסדרזהטהורה'יייראתוזורעעולםשלבחייומאמיןד

שהואטהרותסדרזהטהורהי"ייראתוזורעשלעולםבחייומאמיןמ

שהואטהרותסדרזהטהורהי"ייראתוזורעעולםשלבחייומאמין2פ

שהואטהרותסדרזהטהורהי"ייראתוזורעעולםשלבחייומאמיןנ

טהרותסדרזוטהורה'היראתוזורעאדםשלבחייומאמיןא
טהרותסדרזוטהורה'היראתוזורעאדםשלבחייומאמיןש

מועדסדרזה'וגו'ייפקודילטהרהטומאהביןמפרישד

מועדסדרזהלבמשמחיישריםי"יפקודילטהרהטומאהביןמפרישמ

מועדסדרזה'וגוישריםי"יפקודילטהרהטומאהביןמפריש2פ

מועדסדרזהלבמשמחיישריםי"יפקודילטהרהטומאהביןמפרישנ

מועדסדרזהלבמשמחיישרים'הפקודיא
מועדסדרזהלבמשמחיישרים'הפקודיש

'וגו'יימצותבחגךושמחתבהן'שכתהמועדותכלבושישד

'וגומברהי"ימצותבחגךושמחתבהן'שכתוהמועדותכלבושישמ

ברהי"ימצותבחגךושמחתבהן'שכתוהמועדותכלבושיש2פ

מאירתברהי"ימצותבחגךושמחתבהן'שכתוהמועדותכלבושישנ

ברה'המצות['וגוושמחת??שעדות<...>עלבהן'כתו<.>]א
ברה'המצותש

'וגו'יימשפטילקדשיםעיניםמאירשהואקדשיםסדרזהד

צדקואמתי"ימשפטילקדשיםעיניםמאירשהואקדשיםסדרזהמ

צדקואמתי"ימשפטילקדושיםעיניםמאירשהואקדשיםסדרזה2פ

'וגואמתי"ימשפטי'עינימאירשהוא'קדשיסדרזהעיניםנ

אמת'המשפטילקדושיםעיניםשמאירקדשיםסדרזהא
אמת'המשפטי'לקדושיעיניםשמאיר'קדשיסדרזהש

מיןמכלהקריבוולכךהדיניםרובבושישנזיקיןסדרזהד

מיןמכלהקריבוולכךהדיניםרובבושישנזיקיןסדרזהיחדיומ

מיןמכלהקריבוולכךהדייניםרובבושישנזיקיןסדרזהיחדו2פ

מיןמכלהקריבולכךהדיניןרובבושישנזיקיןסדרזהנ

הקריבוולכךהדיניןרובשבונזיקיןסדרזהא
הקריבוולכךהדיניןרובשבונזיקיןסדרזהש

ולמהוסדרסדרכלעלהכתובותתיבות'הכנגדחמשהחמשהומיןד

ולמהוסדרסדרכלעלהכתובותתיבות'הכנגד'ה'הומיןמ

ולמהוסדרסדרכלעלהכתובותתיבותחמשהכנגדחמשהחמשהומין2פ

וסדרסדרכלעלהכתובותתיבות'הכנגד'הומיןנ

ולמהוסדרסדרכלעלהכתוביםתיבות'הכנגד'ה'הא
ולמהוסדרסדרכלעל'הכתוביתיבות'הכנגד'ה'הש

ספרים'השהיאהתורהכנגדוסדרסדרכלעלתיבות'הנכתבוד

ספריםחמשהשהיאהתורהכנגדוסדרסדרכלעלתיבותחמשנכתבומ

ספריםחמשהשהיאהתורהכנגדוסדרסדרכלעלתיבותחמשנכתבו2פ

ספרים'השהיאהתורהכנגדנ

ספרים'השהםהתורהכנגדוסדרסדרכלעלתיבות'הנכתבוא
'ספרי'השהםהתורהכנגדוסדרסדרכלעלתיבות'הנכתבוש

בכלכתובברוךהקדושהשםלמהתורהגופישהםללמדךד

בכל'כתוהואברוךהקדושהשםלמהתורהגופישהםללמדךמ

תורהגופישהןללמדך2פ

בכל'כתוה"הבהשםלמהתורהגופישהםללמדךנ

כלעל'כתוה"הקבשםלמהתורהגופישהםללמדךא
כלעל'כתוה"הקבשםלמהתורהגופישהםללמדךש

'שאמכשםלמשהאמרןשמפיועליהןמעידשהואוסדרסדרד

'שאמכשםלמשהאמרןשמפיועליהןמעידשהואוסדרסדרמ

2פ

'שאמכשםלמשהאמרןשמפיועליהםמעידשהואוסדרסדרנ

'שנאכשםלמשהאמרן[שמפיועליהםעיד<.>]שהואהתורהכנגדוסדרסדרא
'שנאכשםלמשהאמרןשהואהתורהכנגדוסדרסדרש

'הקבהשראהכיון'וגונתנאלקרבןזהתורהספרי'הד

'ה'ב'הקשראהכיוןנתנאלקרבןזהתורהספריחמשהמ

ה"הקבשראהכיוןצוערבןנתנאלקרבןזה2פ

ה"הבשראהכיון'וגונתנאלקרבןזהתורהספרי'הנ

ה"הקבשראהכיוןנתנאלקרבןזהתורהספרי'הלוא
ה"הקבשראהכיוןנתנאלקרבןזהתורהספרי'הלוש
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בןנתנאלקרבןזהקרבנואתמשבחהתחילהתורהסדרעלשהקריבד

בןנתנאלקרבןזהקרבנואתמשבחהתחילהתורהסדרעלשהקריבמ

בןנתנאלקרבןזהקרבנואתמשבחהתחילהתורהסדרעלשהקריב2פ

בןנתנאלקרבןזהקרבנומשבחהתחילהתורהסדרעלשהקריבנ

בןנתנאלקרבןזהקרבנומשבחהתחילהתורהסדרעלשהקריבא
בןנתנאלקרבןזהקרבנומשבחהתחילהתורהסדרעלשהקריבש

הנשיאיםכפללמהחלוןבןאליאבזבולוןלבנינשיאהשלישיביוםצוערד

הנשיאיםבכללמהחלוןבןאליאבזבולןלבנינשיאהשלישיביוםצוערמ

הנשיאיםבכללמהחילוןבןאליאבזבולוןלבנינשיאהשלישיביוםצוער2פ

הנשיאיםבכללמה'וגוזבולוןלבנינשיאהשלישיביוםצוערנ

הנשיאיםלמהזבולוןלבנינשיא'הגביוםצוערא
הנשיאיםלמהזבולוןלבניא[י]נש'הגביוםצוערש

תחלהנשיאיהםשםמזכירויששכרוביהודהשמותםמזכירכךואחרשבטםמזכירד

תחלהנשיאיהםשםמזכירובישכרוביהודהשמותםמזכירכךואחרשבטםמזכירמ

תחלהנשיאיהםשםמזכירוביששכרוביהודהשמותםמזכירכךואחרשבטםמזכיר2פ

תחלהנשיאיהםשםמזכירויששכרוביהודהשמותםמזכירכ"ואחשבטםמזכירנ

תחלהנשיאותםשםוביששכרוביהודהשמםמזכירכ"ואחשבטםמזכירא
תחלהנשיאותםשםוביששכרוביהודהשמםמזכירכ"ואחשבטםמזכירש

ונתנאלמלךהיהשנחשוןלפישמותםמזכירכךואחרד

ונתנאלמלךהיהשנחשוןלפישמותםמזכירכךואחרמ

ונתנאלתחלהמלך'הוהיהשנחשוןלפישמותםמזכירכךואחר2פ

ונתנאלמלךהיהשנחשוןלפישמותםמזכירכ"ואחנ

ונתנאלמלךשנחשוןלפי[שמם](שבטם)מזכירכ"ואחא
ונתנאלמלךשנחשוןלפישבטםמזכירכךואחרש

המלךמקוםובכלימלכומלכיםבי'דתי'כמתורהשלמלכההיהד

המלךמקוםובכלימלוכומלכיםבימ"דתימ"כשלתורהמלכההיהמ

המלךמקוםובכלימלוכומלכיםבידתימרכמהתורהשלמלכה2פ

המלךמ"ובכימלוכומלכיםביא"כמדתורהשלמלכההיהנ

המלךמקוםובכלימלוכו'מלכיביא"כדתורהשלמלכההיהא
המלךמקוםובכלימלוכומלכיםביא"כדתורהשלמלכההיהש

עבדומשפטלעשות'וגולפניהםמלכםויעבר'שנאלעמומקדיםד

עבדומשפטלעשות'ואומבראשםי"וילפניהםמלכםויעבר'שנלעמומקדיםמ

[עבדו](ו)משפטלעשות'וגולפניהםמלכםויעבר'שנאלעמומקדים2פ

עבדומשפטלעשות'לפניהמלכםויעבורא"כמדלעמומקדיםנ

עבדומשפטלעשותוכןלפניהםמלכםויעבורד"ההלעמומקדיםא
עבדומשפטלעשותוכןלפניהםמלכםויעבורד"ההלעמומקדיםש

'כתהנשיאיםבכללמהביומויוםדברישראלעמוומשפטכךואחרד

'כתוהנשיאיםבכללמהביומויוםדברישראלעמוומשפטכךואחרמ

הנשיאיםבכללמהביומויוםדברישראלעמוומשפטכךואחר2פ

'כת'הנשיאיבכללמהביומויוםדבר'ישעמוומשפטכ"ואחנ

כתובהנשיאיםבכללמהישראלעמוומשפטא
כתובהנשיאיםבכללמהישראלעמוומשפטש

להתגאותבאשאםתחלהשהקריבלפינשיאקרויאינוונחשוןנשיאשםד

להתגאותבאשאםתחלהשהקריבלפינשיאקרויאינוונחשוןנשיאשםמ

להתגאותבאשאםתחלהשהקריבלפינשיאקרויאינוונחשוןנשיאשם2פ

להתגאותבאשאםתחלהשהקריבלפינשיאקרויאינונחשוןנשיאשםנ

להתגאותבאשאםתחלהשהקריבלפינשיאקרויאינוונחשוןנשיאשםא
להתגאותבאשאםתחלהשהקריבלפינשיאקרויאינוונחשוןנשיאשםש

יאמרוהםתחלההקרבתישאניעליכםמלךשאני'לומהאחריםהנשיאיםעלד

יאמרוהםתחלההקרבתישאניעליכםמלךשאנילומרהאחריםהנשיאיםעלמ

יאמרוהםתחלההקרבתישאניעליכםמלךשאנילומראחריםהנשיאיםעל2פ

יאמרוהםתחלההקרבתישאניעליכםמלךאני'לומ'האחרי'הנשיאיעלנ

יאמרוהםתחלההקרבתישאניעליהםשימלוך'לומהאחריםהנשיאיםעלא
יאמרוהםתחלההקרבתישאניעליהםשימלוך'לומהאחרים'הנשיאיעלש

ואתהנשיאנשיאקרואיםשכולםהדיוטאלאאתהאיןלוד

ואתהנשיאנשיאקרואיםשכולןהדיוטאלאאתהאיןלומ

ואתהנשיאנשיאקרואיםשכולםשבכולםהדיוטאלאנשיאאתהאיןלו2פ

ואתהנשיאנשיאקרוייןשכולםהדיוטאלאאתהאיןלונ

ואתהנשיאיםקרוייםשכלםהדיוטאלאאתהאיןלוא
ואתהנשיאיםקרוייםשכלםהדיוטאלאאתהאיןלוש
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'וגולבגבהכל'ייתועבת'שנמהלקייםנשיאנקראתלאד

'וגומלבגבהכלי"יתועבת'שנמהלקייםנשיאנקראתלאמ

לבגבהכלי"יתועבתשנאמרמהלקייםנשיאנקראתלא2פ

לבגבהכלי"יתועבת'שנמהלקייםנשיאנקראתלאנ

לבגבהכל'התועבת'שנאמהלקייםנשיאנקראתלאא
לבגבהכל'התועבת'שנאמהלקייםנשיאנקראתלאש

זבולוןזכהלמהיידעממרחקוגבוהיראהושפל'יירםכי'ואומד

זבולןזכהלמהיידעממרחקוגבוהיראהושפלי"ירםכי'ואוממ

זבולוןזכהלמהיידעממרחקוגבוהיראהושפלי"ירםכיואומר2פ

זבולוןזכהלמהיידעממרחקוגבוהיראהושפלי"ירםכי'ואונ

זבולוןזכהלמה'וגויראהושפל'הרםכי'ואומא
זבולוןזכהלמה'וגויראהושפל'הרםכיואומרש

כדיליששכרממונולפזרידיווהרחיבהתורהאתשחיבבלפישלישילהקריבד

כדיליששכרממונולפזרידיווהרחיבהתורהאתשחבבלפישלישילהקריבמ

כדיליששכרממונולפזרידיווהרחיבהתורהאתשחיבבלפישלישילהקריב2פ

כדיליששכרממונולפזרידיווהרחיבהתורהאתשחבבלפי'גלהקריבנ

כדיליששכרממונולפזרידיווהרחיבהתורהשחבבלפישלישילהקריבא
כדיליששכרממונולפזרידיווהרחיבהתורהשחבבלפישלישילהקריבש

זבולוןזכהלפיכךבתורהמלעסוקיתבטלולאלפרנסהיששכרשבטיצטרךשלאד

זבולןזכהלפיכךבתורהמלעסוקיתבטלולאלפרנסהיששכרשבטיצטרךשלאמ

זבולןזכהלפיכךבתורהמלעסוקיתבטלולא'לפרנסיששכרשבטיצטרךשלא2פ

זבולוןזכה'לפיבתורהמלעסוקיתבטל[לא]ולפרנסהיששכרשבטיצטרךשלאנ

זבולון[זכה]'ולפיבתורהמלעסוקיתבטלולאלפרנסהיששכרשבטיצטרךשלאא
זבולוןזכה'ולפיבתורהמלעסוקיתבטלולאלפרנסהיששכרשבטיצטרךשלאש

יהודהואחראחריהקריבולכךיששכרשלחבירווהיהלתורהשותףלהיותד

יהודהואחריואחריוהקריבולכךשלישכרחברווהיהלתורהשותףלהיותמ

יהודהואחריאחריוהקריבולכךיששכרשלחברווהיהלתורהשותףלהיות2פ

יהודהואחריואחריוהקריבולכךיששכרשלחברווהיהלתורהשותףלהיותנ

יהודהואחריאחריוהקריב'ולפייששכרשלחברווהיהלתורהשותףלהיותא
יהודהואחריאחריוהקריב'ולפייששכרשלחברווהיהלתורהשותףלהיותש

קערתקרבנוינחנוגדוליםולפנילוירחיבאדםמתן'שנאממהלקייםד

קערתקרבנוינחנוגדוליםולפנילוירחיבאדםמתן'שנמהלקייםמ

קערתקרבנוינחנוגדוליםולפנילוירחיבאדםמתןשנאמרמהלקיים2פ

קערתקרבנוינחנוגדוליםולפנילוירחיבאדםמתן'שנמהלקייםנ

קערתקרבנו'וגולוירחיבאדםמתן'שנאמהלקייםא
קערתקרבנו'וגולוירחיבאדםמתן'שנאמהלקייםש

לושהיההשותפותעלקרבנווהקריבזבולוןנשיאבאאחתכסףד

לושהיההשותפותסדרעלקרבנווהקריבזבולןנשיאבאאחתכסףמ

לושהיההשותפותעלקרבנווהקריבזבולוןנשיאבאאחתכסף2פ

לושהיההשותפותעלקרבנווהקריבזבולוןנשיאבאאחתכסףנ

ל"שהשותפותעלקרבנווהקריבזבולוןנשיאבאאחתכסףא
ל"שה'שותפועלקרבנווהקריבזבולוןנשיאבאאחתכסףש

בתורהעוסקהיהיששכר'שותפיויששכרזבולוןשהיהלפיאחיויששכרעםד

בתורהעוסקהיהיששכרשותפיםוישכרזבולןשהיולפיאחיוישכרעםמ

בתורהעוסקהיהיששכרשותפיםויששכרזבולוןשהיהלפיאחיויששכרעם2פ

בתורהעוסקהיהיששכר'שותפיויששכרזבולוןשהיולפיאחיויששכרעםנ

בתורהעוסקיששכרשותפיןויששכרזבולוןשהיולפיאחיויששכרעםא
בתורהעוסקיששכר'שותפיויששכרזבולוןשהיולפיאחיויששכרעםש

יששכרשלפיולתוךונותןזבולוןטורחוהיהבפרקמטיאעוסקהיהוזבולוןד

שליששכרפיולתוךונותןזבולןטורחוהיהבפרקמטיאעוסקהיהוזבולןמ

יששכרשלפיולתוךונותןזבולוןטורחוהיהבפרקמטיאעוסקהיהוזבולון2פ

יששכרשלפיולתוךונותןזבולוןטורחוהיהבפרקמטיאעוסקהיהוזבולוןנ

יששכרשלפיולתוךונותןבפרקמטיאוזבולוןא
יששכרשלפיולתוךונותןבפרקמטיאוזבולוןש

כקערהעשוישהואהיםכנגדכסףקערתקרבנוהיהזהועלד

כקערהעשוישהואהיםכנגדכסףקערתקרבנוהיהזהועלמ

כקערהעשוישהואהיםכנגדאחתכסףקערתהיהזהועל2פ

כקערהעשוישהואהיםכנגדכסףקערתקרבנוהיהזהועלנ

כקערההעשויהיםכנגדאחתכסףקערתקרבנוהיהזהועלא
כקערההעשויהיםכנגדאחתכסףקערתקרבנוהיהזהועלש
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כנגדכסףאחדמזרקישכןימיםלחוףזבולון'שנזבולוןחלקשהיהד

כנגדכסףאחדמזרקישכוןימיםלחףזבולן'שנזבולןחלקשהיהמ

כנגדכסףאחדמזרקישכוןימיםלחוףזבולון'שנאזבולוןחלקשהיה2פ

כנגדכסףאחדמזרקישכוןימיםלחוףזבולון'שנזבולוןחלקשהיהנ

כנגדכסףאחדמזרקישכוןימיםלחוףזבולון'שנאזבולוןחלקשהיאא
כנגדכסף'אמזרקישכוןימיםלחוףזבולון'שנאזבולוןחלקשהיאש

טובכימנוחהוירא'שניששכרחלקשהיתהככדורעשויהשהיאהארץד

טובכימנוחהוירא'שניששכרחלקשהיתהככדורעשויהשהיאהארץמ

טובכימנוחהויראשנאמריששכרחלקשהיתהככדורהעשויההארץ2פ

טובכימנוחהוירא'שניששכרחלקשהיתהככדורעשויהשהיאהארץנ

טובכימנוחהוירא'שנאיששכרחלקשהיתהככדורהעשויהארץא
טובכימנוחהוירא'שנאיששכרחלקשהיתהככדורהעשויהארץש

מזרקמשקלהומאהשלשים'וגוד

משקלהומאהשלשיםנעמהכיהארץואתמ

מזרקמשקלהומאהשלשים'וגולסבולשכמוויטנעמהכיהארץואת2פ

משקלהומאהשלשים'וגוהארץואתנ

משקלהל"קא
משקלהל"קש

בשבטשהיוסנהדריותראשיםמאתיםכנגדמאתיםהרי'וגואחדד

בשבטשהיוסנהדריותראשימאתיםכנגד'רהרישקלושבעיםמ

בשבטשהיוסנהדריותראשימאתיםכנגדמאתיםהרישקלשבעיםכסףאחד2פ

בשבטשהיו'סנהדראוראשי'מאתיכנגדמאתיםהרישקל'ושבעינ

משבטשהיוסנהדראותראשיק"קכנגדק"קהרישקל'ועא
משבטשהיו'סנהדראוראשיק"קכנגדק"קהרישקל'ועש

הגדולחשבוןתלהולכךראשיהם'שנאיששכרד

הגדולחשבוןתלהולכךמאתיםראשיהם'שנישכרמ

הגדולחשבוןתלהולכךפיהםעלאחיהםוכלראשיהם'שנאיששכר2פ

גדולחשבוןתלהולכךראשיהם'שניששכרנ

הגדולחשבוןתלהולכךמאתיםראשיהם'שנאיששכרא
הגדולחשבוןתלהולכךמאתיםראשיהם'שנאיששכרש

היהלאזבולוןשלוליהעושהמןיותרמעשהשגדוללפיבזבולוןד

(עושה)היהלאזבולןשאילוליהעושהמןיותרהמעשהשגדוללפיבזבולןמ

היהלאזבולוןשאלוליהעושהמןיותרהמעשהשגדוללפיבזבולון2פ

היהלאזבולוןשלוליהעושהמןיותרהמעשהשגדוללפיבזבולוןנ

היהלאזבולוןשאלוליהעושהמןיותרהמעשהשגדוללפיבזבולוןא
יכולהיהלאזבולוןשאלוליהעושהמןיותרהמעשהשגדוללפיבזבולוןש

'א'דפיולתוךונותןמאכילוהיהשהואבתורהלעסוקיכוליששכרד

א"דפיולתוךונותןמאכילוהיהשהואבתורהלעסוקיכולישכרמ

אחרדברפיולתוךונותןמאכילוהיהשהואבתורהלעסוקיכוליששכר2פ

א"דפיולתוךונותןמאכילוהיהשהואבתורהלעסוקיכוליששכרנ

א"דמאכילוהיהשהואבתורהלעסוקיכוליששכרא
א"דמאכילוהיהשהואבתורהלעסוקיששכרש

היוולמהמשקהושהיההייןכנגדמזרקמאכילושהיהלחםכנגדקערהד

היוולמהמשקהושהיההייןכנגדמזרקמאכילושהיהלחםכנגדקערהמ

היוולמהמשקהושהיההייןכנגדמזרקמאכילושהיהלחםכנגדקערה2פ

היוולמהמשקהושהיההייןכנגדמזרקמאכילושהיהלחםכנגדקערהנ

היוולמהמשקהושהיהייןכנגדמזרקמאכילושהיהלחםכנגדקערהא
היוולמהמשקהושהיהייןכנגדמזרקמאכילושהיהלחםכנגדקערהש

'דתי'כמצרכוכללעשותלונותןהיהכסףשגםכסףשלד

'דתימה"כמצרכוכללעשותלונותןהיהכסףשגםשלכסףמ

דתימרכמהצרכוכללעשותלונותןהיהכסףשגםכסףשל2פ

א"כמדצרכוכללעשותלונותןהיהכסףשגםכסףשלנ

א"כדצורכוכללעשותלונותןהיהכסףשגםכסףשלא
א"כדצרכיוכללעשותלונותןהיהכסףשגםכסףשלש

שניהםהכלאתיענהוהכסףחייםישמחוייןלחם'עושילשחוקד

שניהם'וגומלחםעושיםלשחוקמ

שניהםהכלאתיענהוהכסףחייםישמחוייןלחםעושיםלשחוק2פ

שניהםהכלאתיענהוהכסףחייםישמחוייןוייןלחם'עושילשחוקנ

שניהםהכלאתיענהוהכסףחייםישמחוייןלחם'עושילשחוקא
שניהםהכלאתיענהוהכסףחייםישמחוייןלחם'עושילשחוקש
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ושניהםביחדתורהשכרנוטליןהיוטשניהםויששכרזבולון'וגוסלתמלאיםד

ושניהםביחדדידהנוטליםהיווישכרזבולן'וגומסלתמלאיםמ

ושניהםביחדתורהשכרנוטליןהיושניהםויששכרזבולון'וגוסלתמלאים2פ

ושניהםביחדתורהשכרנוטליןהיושניהםויששכרזבולון'וגוסלתמלאיםנ

ושניהםביחדהתורהשכרנוטליןהיושניהםויששכרזבולוןסולתמלאיםא
ושניהםביחדהתורהשכרנוטליןהיושניהםויששכרזבולוןסלתמלאיםש

זבולוןאביושבירכוזבולוןשלברכתוזואחתכףביחדמתפרנסיןהיוד

זבולןאביושברכושלזבולןברכתוזואחתכףביחדמתפרנסיםהיומ

זבולוןאביושברכוזבולוןשלברכתוזואחתכףביחדמתפרנסיםהיו2פ

זבולוןאביושברכוזבולוןשלברכתוזואחתכףביחד'מפרנסיהיונ

זבולוןאביושברכוזבולוןשלברכתוזואחתכףביחד'מתפרנסיהיוא
זבולוןאביושברכוזבולוןשלברכתוזואחתכףביחד'מתפרנסיהיוש

כףימחאוונהרות'דתי'כמחףאלאכףואיןישכןימיםלחוףד

כףימחאוונהרות'דתימה"כמחףאלאכףואיןישכוןימיםלחוףמ

כףימחאוונהרותדתימרכמהחוףאלאכףואיןישכוןימיםלחוף2פ

כףימחאוונהרותא"כמדחףאלאכףואיןישכוןימיםלחוףנ

כףימחאונהרות'שנאחוףאלאכףואיןישכוןימיםלחוףא
כףימחאונהרות'שנאחוףאלאכףואיןישכוןימיםלחוףש

'ד'ה'הזבולוןבברכתשישתיבות'יכנגדקטרתמלאהזהבעשרהד

'ד'ה'הזבולןבברכתשישתיבותעשרכנגדקטרתמליאהזהבעשרהמ

הדאזבולוןבברכתשישתיבותעשרכנגדקטרתמלאהזהבעשרה2פ

ד"ההזבולוןבברכתשישתיבותעשרכנגדקטרתמלאהזהבעשרהנ

זבולוןשבברכתתיבות'יכנגדקטרתמלאהזהבעשרה'וגוא
זבולוןשבברכתתיבות'יכנגדקטרתמלאהזהבעשרה'וגוש

'וגוימיםלחוףזבולוןד

צידוןעלוירכתואניותלחוףוהואישכןימיםלחוףזבולןמ

צידוןעדוירכתואניותלחוףוהואישכןימיםלחוףזבולןדכתיבהיא2פ

צידוןעלוירכתואניותלחוףוהואישכוןימיםלחוףזבולוןנ

א
ש

יינקוימיםשפעכימשהשבירכןהברכהכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחד

יינקוימיםשפעכימשהשברכןהברכהכנגד'וגומהשלמיםולזבחמ

יינקוימיםשפעכימשהשברכםהברכהכנגדשניםבקרהשלמיםולזבח2פ

יינקוימיםשפעכימשהשברכןהברכהכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחנ

יינקוימיםשפעכימשהשברכןהברכהכנגדשניםבקר'השלמיולזבחא
יינקוימיםשפעכימשהשברכןהברכהכנגדשניםבקר'השלמיולזבחש

'וגובקרבןאחדפרחולטמוניושפוניד

בקרבןאחדפרימיםשנימ

'וגואחדאילבקרבןאחדפרימיםשני2פ

'וגובקרבןאחדפרימיםשניחולטמוניושפונינ

בקרבן'אפרא
בקרבן'אפרש

שעירמצינושלאלחטאתשהיהשעירלבדעולה'המינימכלשםהזכירד

שעירמצינושלאלחטאתשהיהשעירלבדעולההמיניםמכלשםהזכירמ

שעירמצאנושלאלחטאתשהיהשעירלבדעולההמיניםמכלשםהזכיר2פ

שעירמצינושלאלחטאתשהיהשעירלבדעולההמיניןמכלשםהזכירנ

שעירמצינושלאלחטאתשעירשהיהלבדעולההמיניםמכלשםהזכירא
שעירמצינושלאלחטאתשעירשהיהלבדעולההמיניםמכלשםהזכירש

יקראוהרעמים'שנהקרבןלעניןשניהםשבירכןמשהברכתכנגדלעולהד

יקראוהרעמים'שנהקרבןלעניןשניהםשברכןמשהברכתכנגדלעולהמ

יקראוהרעמים'שנאהקרבןלעניןשניהםשבירכםמשהברכותכנגדלעולה2פ

יקראוהרעמים'שנהקרבןלעניןשניהםשברכןמשהברכתכנגדלעולהנ

יקראוהרעמים'שנאהקרבןלעניןשניהםשברכןמשהברכתכנגדלעולהא
יקראוהרעמים'שנאהקרבןלעניןשניהםשברכןמשהברכתכנגדלעולהש

חטאעלבאהשאינהצדקזבחיהיאוהעולהצדקזבחייזבחושםד

חטאעלבאהשאינהצדקזבחיהיאוהעולהצדקזבחייזבחושםמ

החטאעלבאהשאינהצדקזבחיהיאוהעולהצדקזבחייזבחושם2פ

חטאעלבאהשאינהצדקזבחיהיאוהעולהצדקזבחייזבחושםנ

חטאתעלבאהשאינהצדקזבחי[היא]והעולה'וגוא
חטאעלבאהשאינהצדקזבחיוהעולה'וגוש
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הקרבנותהיוצדקוזבחיביחדמקריביםהיושניהםויששכרשזבולון'א'דד

הקרבנותהיוצדקוזבחיביחדמקריביםהיושניהםוישכרשזבולןא"דמ

הקרבנותהיוצדקוזבחיביחדמקריביןוהיושניהםויששכרשזבולוןאחרדבר2פ

הקרבנותהיוצדקוזבחיביחדמקריביןהיושניהםויששכרשזבולוןא"דנ

הקרבנותהיוצדקוזבחיביחדמקריביןהיוויששכרשזבולוןא"דא
הקרבנותהיוצדקוזבחיביחדמקריביןהיוויששכרשזבולוןא"דש

שלבממונוחלקליששכרהיהכךתורתובשכרחלקלזבולוןשהיהשכשםד

שלבממונוחלקלישכרהיהכךתורתובישכרלזבולןחלקשהיהשכשםמ

שלבממונוחלקליששכרהיהכךתורתובשכרחלקלזבולוןשהיהשכשם2פ

שלבממונוחלקליששכרהיהכךתורתובשכרחלקלזבולוןשהיהשכשםנ

שלבממונוחלקליששכרהיהכךתורתובשכרחלקלזבולוןשהיהשכשםא
שלבממונוחלקליששכרהיהכךתורתובשכרחלקלזבולוןשהיהשכשםש

ימיםשפעכימשהשבירכןמהכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחזבולוןד

ימיםשפעכימשהשברכןמהכנגדהשלמיםולזבחזבולןמ

ימיםשפעכימשהשברכםמהכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחזבולון2פ

ימיםשפעכימשהשברכןמהכנגדשניםבקר'השלמיולזבחזבולוןנ

ימיםשפעכימשהשברכןמהכנגד]שניםבקרהשלמיםולזבחזבולוןא
שניםבקר'השלמיולזבחזבולוןש

הקריבחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאליםימיםשנייינקוד

הקריב'וגומם"חת"עמ"חל"אימיםשנייינקומ

הקריבחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאיליםימיםשנייינקו2פ

הקריב'השנהבניכבשיםחמשה'החמשהאליםימיםשנייינקונ

הקריב['וכ'האיליםימים'ביינקוא
הקריבש

זהספוניחולטמוניוספונימשהשבירכןדברים'גכנגדמינין'גד

זהספוניחולטמוניוספונימשהשברכןדבריםשלשהכנגדמיניםשלשהמ

זהספוניחולטמוניוספונימשהשברכםדבריםשלשהכנגדמינין'שלש2פ

זהספוניחולטמוניוספונימשהשברכן'דברי'גכנגדמינים'גנ

זהשפוניחולטמוניושפונימשהשברכןמינים'גכנגדמינים'גא
זהשפוניחולטמוניושפונימשהשברכןמינים'גכנגדמינים'גש

מכלחמשההיולמהלבנהזכוכיתזוחולטריתזוטמוניחלזוןד

מכלחמשההיולמהלבנהזכוכיתזוחולטריתזהטמוניחלזוןמ

מכלחמשההיולמהלבנהזכוכיתזוחולטריתזוטמוניחלזון2פ

מכל'ההיולמהלבנהזכוכיתזוחולטריתזהטמוניחלזוןנ

מכל'ההיוולמהלבנהזכוכיתזהחולטריתזהטמוניחלזוןא
מכל'ההיוולמהלבנהזכוכיתזהחולטריתזהטמוניחלזוןש

'שנשותפותםמשהשבירךבפסוקשהיותיבות'הכנגדומיןמיןד

'שנשותפותםמשהשברךבפסוקשהיותיבותחמשכנגדומיןמיןמ

ולזבולון'שנאשותפותםמשהשברךבפסוקשהיותיבותחמשכנגדומיןמין2פ

'שנשותפותםמשהשבירךבפסוקשהיותיבות'הכנגדומיןמיןנ

'שנאשותפותםמשהשברךבפסוקשהיותיבות'הכנגדומיןמיןא
'שנאשותפותםמשהשברךבפסוקשהיותיבות'הכנגדומיןמיןש

כיון'וגואליאבקרבןזהבאהליךויששכרבצאתךזבולוןשמחד

כיוןחילוןבןאליאבקרבןזה'וגומבצאתךזבולןשמחמ

כיון'וגואליאבקרבןזהבאהליךויששכרבצאתךזבולוןשמחאמר2פ

כיון'וגואליאבקרבןזהבאהליךויששכרבצאתךזבולוןשמחנ

כיוןאליאבקרבןזה'וגוזבולוןשמחא
כיוןאליאבקרבןזה'וגוזבולוןשמחש

זהקרבנומשבחהתחילהתורהשותפותעלאליאבשהקריב'הקבהשראהד

זהקרבנומשבחהתחילהתורהשותפותעלאליאבשהקריב'ה'ב'הקשראהמ

(קרבנו)זהקרבנומשבחהתחילהתורהשותפותעלאליאבשהקריבה"הקבשראה2פ

זהקרבנומשבחהתחילהתורהשותפותעלאליאבשהקריבה"הבשראהנ

זהקרבנומשבחהתחילהתורהשותפותעלשהקריבה"הקבשראהא
זהקרבנומשבחהתחילהתורהשותפותעלשהקריבה"הקבשראהש

בהלמחזיקיםהיאחייםעץ'שנמהלקייםאליאבקרבןד

בהלמחזיקיםהיאחייםעץשנאמרמהלקייםאליאבקרבןמ

בהלמחזיקיםהיאחייםעץשנאמרמהלקייםחילוןבןאליאבקרבן2פ

בה'למחזיקיהיאחייםעץ'שנמהלקייםאליאבקרבןנ

בהלמחזיקיםהיאחייםעץ'שנאמהלקייםאליאבקרבןא
בה'למחזיקיהיאחייםעץ'שנאמהלקייםאליאבקרבןש
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לבנינשיאהרביעיביוםזבולוןשבטזהמאושרותומכיהיששכרשבטזהד

לבנינשיאהרביעיביוםזבולןשבטזהמאושרותומכיהיששכרשבטזהמ

לבנינשיאהרביעיביוםזבולוןשבטזהמאושרותמכיהיששכרשבט2פ

לבנינשיאהרביעיביוםזבולוןשבטזהמאושרותומכיהיששכרשבטזהנ

לבנינשיאהרביעיביוםזבולוןשבטזהמאושרותומכיהיששכרשבטזהא
לבנינשיאהרביעיביוםזבולוןשבטזהמאושרותומכיהיששכרשבטזהש

להקריב'ראובנשיאהתחיליהודהדגלשגמר'כיו'וגוראובןד

להקריבראובןנשיאהתחיליהודהדגלשגמרכיוןשדיאורבןאליצורראובןמ

להקריבראובןנשיאהתחיליהודהדגלשגמרכיוןשדיאורבןאליצורראובן2פ

להקריבראובןהתחיליהודהדגלשגמרכיון'וגוראובןנ

להקריבראובןנשיאהתחיליהודהדגלשגמרכיוןראובןא
להקריבראובןנשיאהתחיליהודהדגלשגמרכיוןראובןש

אחתכסףקערתקרבנוראובןשלשבחועלקרבנווהקריבבכורשהיהד

אחתכסףקערתקרבנושלראובןשבחועלקרבנווהקריבבכורשהיהמ

אחתכסףקערתקרבנוראובןשלשבחועלקרבנווהקריבבכורשהיה2פ

אחתכסףקערתקרבנוראובןשלשבחועלקרבנווהקריבבכורשהיהנ

אחתכסףקערתקרבנוראובןשלשבחועלקרבנווהקריבבכורשהיהא
אחתכסף'קערקרבנוראובןשלשבחועלקרבנווהקריבבכורשהיהש

הצלהעוקרהיהשהואראובןזהעקרתאלאקערתתיקריאלד

הצלהעיקרהיהשהואראובןזהעקירתאלאקערתתיקריאלמ

ההצלהעיקרהיהשהואראובןזהעקרתאלאקערתתקריאל2פ

הצלהעיקרהיהשהואראובןזהעקרתאלאקערתתקריאלנ

ההצלהעיקרהיהשהואראובןהיהזהעקרתאלאקערתתיקריאלא
ההצלהעיקרהיהשהואראובןהיהזהעקרתאלאקערתתיקריאלש

מידםויצילהוראובןוישמע'ד'ה'התחלהבהצלהפתחשהואד

מידםויצילהוראובןוישמע'ד'ה'התחלהבהצלהפתחשהואמ

מידםויצילהוראובןוישמעדכתיבהיאהדאתחלהבהצלהפתחפתחשהוא2פ

מידםויצילהוראובןוישמעד"ההתחלהבהצלהפתחשהואנ

ראובןוישמעד"ההתחלהבהצלהפתחשהואא
ראובןוישמעד"ההתחלהבהצלהפתחשהואש

לכוועתה'דתי'כמלהרגוחפציםשהיואחיומחשבתשעקר'א'דד

לכוועתהמ"דתיה"כמלהרגוחפציםשהיואחיומחשבתשעקרא"דמ

לכוועתהדתימרכמהלהרגוחפציםהיואחיומחשבתשעיקראחרדבר2פ

לכוועתהא"כמדלהרגוחפציםשהיואחיומחשבתשעקרא"דנ

לכוועתהא"כדלהורגוחפציםשהיואחיומחשבתשעיקרא"דא
לכוועתהא"כדלהורגוחפציםשהיואחיומחשבתשעיקרא"דש

משקלהומאהשלשיםצדיקלשוןנבחרכסףשםעלכסף'וגוונהרגהוד

ש"ממ"ול"שצדיקלשוןנבחרכסףשםעלכסףונהרגהומ

משקלהומאהשלשיםצדיקלשוןנבחרכסףשםעלכסף'וגוונהרגהו2פ

משקלהומאהשלשיםצדיקלשוןנבחרכסףש"עכסף'וגוונהרגהונ

משקלהל"קצדיקלשוןנבחרכסףש"עכסףונהרגהוא
משקלהל"קצדיקלשוןנבחרכסףש"עכסףונהרגהוש

אושבראשיאותיות'גתחלהלהם'שאמדיבורזהד

שבראשיאותיותשלשנפשנכנולאתחלהלהם'שאמדיבורזהמ

(אות)שבראשיאותיותשלשנפשנכנולאתחלהלהםשאמרדבורזה2פ

שבראשיאותיות'ג<...>תלהם'שאמדיבורזהנ

שבראשיאותיות'גנפשנכנולאתחלהלהם'שאמדיבורזהא
שבראשיאותיות'גנפשנכנולאתחלהלהם'שאמדיבורזהש

מנכנו'ונמלא'לקח'ל'קעולהחשבונםהללותיבות'גד

מנכנוונוןמלא'לקחל"קעולהחשבונההללותיבותמ

מנכנוונוןמלאד"למקחושלשיםמאהעולהחשבונםהללותיבות2פ

ו"מנכנ'ונא"מל'לקחל"קעולהחשבונםהללותיבות'גנ

כנו'נא'לל"קחשבונםהללותיבותא
כנו'נא'לל"קחשבונםהללותיבותש

שנתןהעצהכנגדכסףאחדמזרק'ל'קהרימנפש'ונד

שנתןהעצהכנגדס"כח"אז"מל"קהרימנפשונוןמ

שנתןהעצהכנגדכסףאחדמזרקושלשיםמאההרימנפשן"ונו2פ

שנתןהעצהכנגדכסףאחדמזרקמזרקל"קהרימנפש'וננ

שנתןהעצהכנגדכסףאחדמזרקפש'נא
שנתןהעצהכנגדכסף'אמזרקפש'נש
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תשפכואלראובןאליהםויאמר'דתימ'כמהבוראלאותושיזרקולהםד

תשפכואלראובןלהםויאמרמ"דתיה"כמלבוראותושיזרקולהםמ

תשפכואלראובןאליהםויאמרדתימרכמהלבוראותושיזרקולהם2פ

תשפכואלראובןאליהםויאמרא"כמדלבוראותושיזרקולהםנ

א"כדלבוראותושיזרקולהםא
א"כדלבוראותושיזרקולהםש

נבחרכסף'דתימכמהכסף'וגוהבוראלאותוהשליכודםד

נבחרכסףמ"דתיה"כמכסף'וגומדםמ

נבחרכסףדתימרכמה'וגוהזההבוראלאותוהשליכודם2פ

נבחרכסף'וגואותוהשליכודםנ

נבחרכסףש"עכסףהבוראלאותוהשליכוא
נבחרכסףש"עכסףהבוראלאותוהשליכוש

וסודלהצילובלבושהיההסודכנגדהקדשבשקלשקלשבעיםצדיקלשוןד

וסודלהצילובלבושהיההסודכנגדהקדשבשקלשקלשבעיםצדיקלשוןמ

וסודלהצילובלבושהיההסודכנגדהקדשבשקלשקלשבעיםצדיקלשון2פ

וסודלהצילובלבושהיההסודכנגדהקדשבשקלשקלשבעיםצדיקלשוןנ

וסודבלבושהיההסודכנגדשקל'עצדיקלשוןא
וסודבלבושהיההסודכנגדשקל'עצדיקלשוןש

נפשנכנולאלהם'שאמשמה'וגוסלתמלאיםשניהםשבעיםחשבונוד

נפשנכנולאלהם'שאמשמהסלתמלאיםשניהםשבעיםחשבונומ

נפשנכנולאלהםשאמרשמה'וגוסלתמלאיםשבעיםחשבונו2פ

נפשנכנולאש"שמ'וגוסלתמלאיםשניהם'עחשבונונ

נפשנכנולאלהםש"שמסולתמלאיםשניהם'עחשבונוא
נפשנכנולאלהםש"שמסולת'מלאישניהם'עחשבונוש

שבשנילהצילואלאנתכווןלאאותוהשליכולהםשאמרומהד

שבשנילהצילואלאנתכווןלאאותוהשליכו'שאמומהמ

שבשנילהצילואלאנתכוןלאהבוראלאותוהשליכולהםשאמרומה2פ

שבשנילהצילואלאנתכווןלאהבוראלאותוהשליכוש"ומנ

שבשנילהצילואלאנתכווןלאהבוראלאותוהשליכוש"ומא
שבשנילהצילואלאנתכווןלאהבוראלאותוהשליכוש"ומש

'כתולבסוףמידםויצילהוראובןוישמע'כתבתחלההצלהשםכתובההדבריםד

'כתוולבסוףמידםויצילהווישמעכתיבבתחלההצלהשםכתובההדבריםמ

כתיבולבסוףמידםויצילהוראובןוישמעכתיבבתחלההצלהשםכתובההדברים2פ

'כתולבסוףמידםויצילהוראובןוישמע'כתובתחלההצלהשםכתובה'הדברינ

'כתיולבסוףמידםויצילהוראובןוישמע'כתיבתחלההצלהשםדבריםא
'כתיולבסוףמידםויצילהוראובןוישמע'כתיבתחלההצלהשם'דבריש

כף'וגועשרהאחתכףמידםאותוהציללמעןד

כףאחתכףמידםאותוהציללמעןמ

כף'וגוזהבעשרהאחתכףמידםאותוהציללמען2פ

כף'וגוקטרתמלאהזהבעשרהאחתכףמידםאותוהציללמעןנ

כףאחתכףמידםאותוהציללמעןא
כףאחתכףמידםאותוהציללמעןש

שהצילזהבעשרהבותשלחואלוידלאחיו'שאממהכנגדד

שהצילזהבעשרהבותשלחואלוידלאחיו'שאממהכנגדמ

שהצילזהבעשרהבותשלחואלוידלאחיושאמרמהכנגדאחת2פ

שהצילזהבעשרהבותשלחואלוידלאחיוש"מכנגדנ

שהצילזהבעשרהבותשלחואלוידש"מכנגדא
שהצילזהבעשרהבותשלחואלוידש"מכנגדש

שישזהב'כתולכךדמיםמשפיכותאחיו'טוהצילבהםשמיחהעצמוד

שישזהב'כתולכךדמיםמשפיכותאחיותשעתוהצילבהםשמחהעצמומ

שישזהבכתיבולכךדמיםמשפיכותאחיותשעתוהצילבהםשמיחהעצמו2פ

שישזהב'כתולכךדמיםמשפיכותאחיותשעתוהצילבהםשמיחהעצמונ

שישזהב'כתי'ולפידמיםמשפיכותאחיו'טוהצילבהםשמיחהעצמוא
שישזהב'כתיולפידמים'משפיכואחיו'טוהצילבהםשמיחהעצמוש

'אעפקטרתמלאהפרויםזהבוזהולדםהדומהבזהבאחדמיןד

'פ'ע'א(קטרתמלאה)פרויםזהבוזהולדםהדומהזהבמיןמ

עלאףקטרתמלאהפרויםזהבוזהולדםהדומהכזהבאחרמין2פ

פ"אעקטרתמליאהפרויםזהבוזהוליםהדומהבזהב'אמיןנ

פ"אעקטרתמלאהפרויםזהבוהואלדםהדומהבזהבאחדמיןא
פ"אעקטרתמלאהפרויםזהבוהואלדםהדומהבזהבאחדמיןש
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באהיהשלאסבוראתיוסףמכירתלידיהםשבא'לשבטישאירעד

באהיהשלאסבוראתיוסףמכירתלידיהםשבאלשבטיםשאירעמ

באהיהשלאסבוראתיוסףמכירתלידיהםשבאלשבטיםשאירעפי2פ

באהיהשלאסבוראתיוסףמכירתלידיהםשבא'לשבטישאירענ

באהיהשלאסבוראתיוסףמכירתלידיהםשבאלשבטיםשאירעא
באהיהשלאסבוראתיוסף'מכירלידיהםשבא'לשבטישאירעש

אלאלאואחריםבמעשהרשעיםהיוכןאםאלאהמעשהאותולידםד

אלאלאואחריםבמעשיםרשעיםהיוכןאםאלאהמעשהאותולידםמ

אלאלאואחריםבמעשהרשעיםהיוכןאםאלאמעשהאותולידם2פ

אלאלאו'אחרי'במעשי'רשעיהיוכ"אאמעשהאותולידםנ

אלאלאואחריםבמעשיםרשעיםהיוכ"אאלאמעשהאותולידםא
אלאלאואחריםבמעשיםרשעיםהיוכ"אאלאמעשהאותולידםש

'ד'ה'ההואאלאמעולםחטאלידםבאולאהיוגמוריםצדיקיםד

'ד'ה'ההואאלאמעולםחטלידםבאולאהיוגמוריםצדיקיםמ

הדאהואאלאמעולםחטאלידםבאולאהיוגמוריםצדיקיםבמעשה2פ

ד"הההואאלאמעולםחטאלידםבאולאהיו'גמורי'צדיקינ

ד"הההואאלאחטאלידיהםבאולאהיוגמוריםצדיקיםא
ד"הההואאלאחטאלידיהםבאולאהיוגמוריםצדיקיםש

'וגואנחנו'אשמיאבלאחיואלאישויאמרוד

'וגומאחינועלאנחנואשמיםאבלאחיואלאישויאמרומ

'וגואחינועלאנחנואשמיםאבלאחיואלאישויאמרודכתיבהיא2פ

'וגואחינועלאנחנואשמיםאבלאחיואלאישויאמרונ

אחינועלאנחנואשמיםאבלאחיואלאישויאמרוא
אחינועלאנחנואשמיםאבלאחיואלאישויאמרוש

זהאלאמצאוולאמצריםתפיסתלהםאירעלמהבעצמם'מפשפשישהיוד

זהאלאמצאוולאמצריםתפישתלהםאירעלמהבעצמםמפשפשיםשהיומ

זהאלאמצאוולאמצריםתפיסתלהםאירעלמהבעצמםמפשפשיםשהיו2פ

זהאלאמצאוולאמצריםתפיסתלהםאירעלמהבעצמםמפשפשיןשהיונ

זהאלאמצאוולאמצריםתפישתלהםאירעלמהבעצמםשפשים[פ]משהיוא
זהאלאמצאוולאמצריםתפישתלהםאירעלמהבעצמםמפשפשיןשהיוש

זהאלאעוןבידםהיהשלאשבחם'הכתסיפרגנותםומתוךבלבדד

בלבדמ

זהאלאעוןבידםהיהשלאשבחםהכתובסיפרגנותםומתוךבלבד2פ

זהאלאעוןבידםהיהשלאשבחן'הכתוסיפרגנותםומתוךבלבדנ

זהעוןאלאבידםהיהשלאשבחם'הכתוספרגנותםומתוךבלבדא
זהעוןאלאבידםהיהשלאשבחם'הכתוספרגנותםומתוךבלבדש

וזכותלמלוךלוגרמהשהיאלוהיהזכותיוסףשמכירתולפיבלבדד

וזכותלמלוךלומהלוהיהיוסףשמכירתולפימ

וזכותלמלוךלוגרמהשהיאלוהיהזכותיוסףשמכירתולפיבלבד2פ

וזכותלמלוךלוגרמהשהואלוהיהזכותיוסףשמכירתולפיבלבדנ

וזכותלמלוךלוגרמהשהיאלוהיתהזכותיוסףשמכירתולפיבלבדא
וזכותלמלוךלוגרמהשהיאלוהיתהזכותיוסףשמכירתולפיבלבדש

עלנמכרלכך'רעבובשניבלחםשכלכלםאביוביתולכללאחיוהיתהד

עלנמכרולכךרעבוןבשנישכלכלםאביוביתולכללאחיוהיתהמ

עלנמכרלכךרעבוןבשנישכלכלםאביוביתולכללאחיוהיה2פ

עלנמכרלכךרעבוןבשנישכלכלםאביוביתולכללאחיוהיתהנ

עלנמכרלכךרעבוןבשנישכלכלןאביוביתולכללאחיוהיתהא
עלנמכרלכךרעבוןבשנישכלכלןאביוביתולכללאחיוהיתהש

מלאה'א'דקטרתמלאהויזכאיידיעלזכותשמגלגליםידםד

קטרתמלאההויזכאיידיעלזכותשמגליםידםמ

מלאהאחרדברקטרתמלאההויזכאיידיעלזכותשמגלגליםידם2פ

מלאהא"דקטרתמלאההויזכאיי"עזכותשמגלגליןידםנ

מלאהא"דקטרתמלאההויזכאיי"עזכותשמגלגליןידםא
מלאהא"דקטרתמלאההויזכאיי"עזכותשמגלגליןידםש

לפניומתפללומתענהשקוולובשתשובהבעלראובןהיהזמןשבאותוקטרתד

מ

לפניומתפללומתענהשקולובשתשובהבעלראובןהיהזמןשבאותוקטרת2פ

לפניומתפללומתענהשקולובשתשובהבעלראובןהיהזמןשבאותוקטרתנ

לפניומתפללומתענהשקולובשתשובהבעלראובןהיהזמןשבאותוקטורתא
לפניומתפללומתענהשקולובשתשובהבעלראובןהיהזמןשבאותוקטורתש
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כמהלקטרתמשולהוהתפלהבלההמעשהעוןעללושימחול'הקבהד

מ

כמהלקטרתמשולהוהתפלהבלההמעשהעוןעללושימחולה"הקב2פ

א"כמדלקטרתמשולהוהתפלהבלההמעשהעוןעללושימחולה"הבנ

א"כדכקטרתלוחשובהוהתפלהבלההמעשהלושימחולה"הקבא
א"כדכקטורתחשובהוהתפלהבלההמעשהלושימחולה"הקבש

קטרתמלאההוי'וגולפניךקטרתתפלתיתכון'דתימד

מ

קטרתמלאערבמנחתכפימשאתלפניךקטרתתפלתיתכוןדתימר2פ

קטרתמלאההויקטרתתפלתיתכוןנ

קטרתמלאההוילפניךקטרתתפלתיתכוןא
קטורתמלאההוילפניךקטרתתפלתיתכוןש

עוסקשהיההתשובהכנגדהקריבהזבחיםאלובקרבןאחדפרד

עוסקשהיההתשובהכנגדהקריבהזבחיםאלובקרבןאחדפרמ

עוסקשהיההתשובהכנגדהקריבהזבחיםאלו'וגובקרבןאחדפר2פ

עוסקשהיההתשובהכנגדהקריב'הזבחיאלובקרבןאחדפרנ

עוסקשהיההתשובהכנגדשהקריבהזבחיםאלובקרבן'אפרא
עוסקשהיההתשובהכנגדשהקריב'הזבחיאלובקרבן'אפרש

'כתשכןחוטאזבחיכלכנגדמשולהוהתשובהיוסףשנמכרבעתבהד

'כתשכןחוטאזבחיכלכנגדמשולההתשובהיוסףשנמכרבעתבהמ

כתיבשכןחוטאזבחיכלכנגדמשולהוהתשובהיוסףשנמכרבעתבה2פ

'כתישכןחוטאזבחיכלכנגדמשולהוהתשובהיוסףשנמכרבעתבהנ

א"כדחוטאזבחיכלכנגדמשולהוהתשובהיוסףמכירתבשעתבהא
א"כדחוטאזבחיכלכנגדמשולהוהתשובהיוסףמכירתבשעתבהש

לכךוחטאתעולהחטאועלמביאשחוטאוכשםנשברהרוחאלהיםזבחיד

לכךוחטאתעולהחטאועלמביאשחוטאוכשםנשברהרוחאלהיםזבחימ

לכךוחטאתעולהחטאועלמביאשחוטאוכשםנשברהרוחאלהיםזבחי2פ

לכךוחטאתעולהחטאועלמביאשחוטאוכשםנשברהרוחם"אליזבחינ

'לפיוחטאתעולהחטאועלמביאשהחוטאוכשםנשברהרוחאלהיםזבחיא
'לפיוחטאתעולהחטאועלמביאשהחוטאוכשםנשברהרוחאלהיםזבחיש

הקריבלכךהחטאתמןחביבהשהעולהולפיוחטאתעולהכנגדובכאןהביאד

הקריבמ

הקריבלכךהחטאתמןחביבהשהעולהולפי'וחטאעולהכנגדובכאןהביא2פ

הקריבלכךהחטאתמןחביבהשהעולהולפיעולהכנגדובכאןהביאנ

הקריבלכךהחטאמןחביבהשהעולהלפיוחטאתעולהכנגדוכאןהביאא
הקריבלכךהחטאמןחביבהשהעולהלפיוחטאתעולהכנגדוכאןהביאש

לעולהשעירמצאנושלאהשעירמןחוץעולההמיניןמכלד

לעולהשעירמצינושלאלפיהשעירמןחוץעולההמיניןמכלמ

לעולהשעירמצינושלאלפיהשעירמןחוץעולההמניןמן2פ

לעולהשעיר'מצישלאלפיהשעירמןחוץעולההמיניןמןנ

שעירמצינושלאלפיהשעירמןחוץחוץעולההמיניםמכלא
שעירמצינושלאלפיהשעירמןחוץעולההמיניםמכלש

ולזבחבלההמעשהעללכפרלחטאתאחדעזיםשעירהתורהבכלד

ולזבחבלההמעשהעללכפרלחטאתאחדעזיםשעירהתורהבכלמ

ולזבחבלההמעשהעללכפרלחטאתאחדעזיםשעירהתורהבכל2פ

ולזבחבלההמעשהעללכפרלחטאתאחדעזיםשעירהתורהבכלנ

ולזבחבלההמעשהעללכפרלחטאתאחדעזיםשעירלעולההתורהבכלא
ולזבחבלההמעשהעללכפרלחטאתאחדעזיםשעירלעולההתורהבכלש

מעשהמשוםאחיועםמלהמנותחסרשהיהלפישניםבקרהשלמיםד

מעשהמשוםאחיועםמלהמנותחסרראובןשהיהלפישניםבקרהשלמיםמ

מעשהמשוםאחיועםמלהמנותחסרראובןשהיהלפישניםבקרהשלמים2פ

מעשהמשוםאחיועםמלהמנותחסרראובןשהיהלפישניםבקר'השלמינ

מעשהמשוםאחיועםמלהמנותחסרראובןשהיהלפישניםבקרהשלמיםא
מעשהמשוםאחיועםמלהמנותחסרראובןשהיהלפישניםבקרהשלמיםש

ישראלוישמעאביופילגשבלההאתוישכבראובןוילך'כתשכןבלההד

ישראלוישמעאביופלגשבלההאתוישכבראובןוילך'כתושכןבלההמ

ישראלוישמעאביופילגשבלההאתוישכבראובןוילךכתיבשכןבלהה2פ

ישראלוישמעאביופלגשבלההאתוישכבראובןוילך'כתישכןבלההנ

ישראלוישמעאביופלגשבלההאתוישכבראובןוילך'כתישכןבלההא
ישראלוישמעאביופלגשבלההאתוישכבראובןוילך'כתישכןבלההש
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'אעפפתוחהפרשהאותהולכךשנתרחק'לומפרשהשםשהניחהעניןוהפסיקד

'פ'ע'אפתוחהפרשהאותהולכךשנתרחקלומררשה?פ??ם?ששהניחהעניןוהפסיקמ

אףפתוחההפרשהולכךשנרחקלומרפרשהשםשהניחהעניןוהפסיק2פ

פ"אעפתוחהפרשהשםשעשההעניןוהפסיקנ

פ"אעפתוחה'פרשאותהולכךשנתרחק'לומהפרששםשהניחהעניןוהפסיקא
פ"אעפתוחה'פרשאותהולכךשנתרחק'לומהפרששםשהניחהעניןוהפסיקש

שנישביקרובשבילשביםלקבל'פתוחו'הבהשלידיושנתרחקד

שנישביקרובשבילשביםלקבלפתוחות'ה'ב'שלהקידיושנתרחקמ

שניקר[י]שבובשבילתשובהלקבלפתוחותה"הקבשלידיושנתרחקפיעל2פ

שנישביקרובשבילשביםלקבלפתוחותה"הבשלידיושנתרחקנ

שביקרובשבילשביםלקבלפתוחותה"הקבשלידיושנתרחקא
שביקרובשבילשביםלקבלפתוחותה"הקבשלידיושנתרחקש

אחריו'ד'ה'הבמניינםשנכנסעמהםשלםנעשהוהתשובהיוסףהצלתטוביםמעשיםד

אחריו'ד'ה'הבמניינםשנכנסעמהםשלםנעשהוהתשובהיוסףהצלתטוביםמעשיםמ

אחריובמנינםשנכנסעמהםשלוםנעשהוהתשובהיוסףהצלתטוביםמעשים2פ

אחריוד"ההבמניינםשנכנסעמהםשלםנעשהוהתשובהיוסףהצלת'טובי'מעשינ

ד"ההבמניינםשנכנסביניהםשלוםנעשהוהתשובהיוסףהצלתטוביםבמעשיםא
ד"ההבמניינםשנכנסביניהםשלוםנעשהוהתשובהיוסףהצלתטוביםבמעשיםש

מצאראובןשעשההמעשים'באלוועלעשרשניםיעקבבניויהיוד

מצאראובןשעשההמעשיםשניאלוועלעשרשניםיעקבבניויהיומ

מצאראובןשעשההמעשיםשניאלוועלעשרשניםיעקבבניויהיו2פ

מצאראובןשעשה'המעשישניאלוועלעשרשניםיעקבבניויהיונ

מצאראובןשעשהמעשים'הבאלוועלעשרשניםיעקבבניויהיוא
מצאראובןשעשהמעשים'הבאלוועלעשרשניםיעקבבניויהיוש

'ד'ה'המאחיוחסריהאשלאראובןעללהתפללפתחמשהד

'ד'ה'המאחיוחסריהאשלאראובןעללהתפללפתחמשהמ

'דכתיהיאהדאמאחיוחסריהאשלאראובןעללהתפללפתחמשה2פ

ד"ההמאחיוחסריהאשלאראובןעללהתפללפתחמשהנ

ד"ההמאחיוחסריהאשלאעליולהתפללפתחמשהא
ד"ההמאחיוחסריהאשלאעליולהתפללפתחמשהש

ואליוסףשהחיהכמהראובןיחי'וגוראובןיחיד

ואליוסףשהחיהבמהראובןיחיימותואלראובןיחימ

ואליוסףשהחיהבמה'וגוימותואלראובןיחי2פ

ואליוסףשהחיהכמוראובןיחי'וגוראובןיחינ

ואליוסףאתשהחיהכמוראובןיחיימותואלראובןיחיא
ואליוסףאתשהחיהכמוראובןיחיימותואלראובןיחיש

בניושיהיומספרמתיוויהיתשובהשעשהבמהבלההבמעשהימותד

בניושיהיוכמספר(?)מתיוויהיתשובהשעשהבמהבלההבמעשהימותמ

בניושיהיומספרמתיוויהיתשובהשעשהבמהבלההבמעשהימות2פ

בניושיהיומספרמתיוויהיתשובהשעשהבמהבלההבמעשהימותנ

בניושיהיומספרמתיוויהיתשובהשעשהכמובלההבמעשהימותא
בניושיהיומספרמתיוויהיתשובהשעשהכמובלההבמעשהימותש

כנגדשניםבקר'השלמיולזבח'נאולכךדברלכלהשבטיםשארבמניןד

כנגדשניםבקרהשלמיםולזבחנאמרולכךדברלכלהשבטיםשארבמניןמ

כנגדשניםבקרהשלמיםולזבחנאמרלכךדברלכלהשבטיםשארבמנין2פ

כנגדשניםבקר'השלמיולזבח'נאמולכךדברלכל'השבטישארבמניןנ

כנגדשניםבקרהשלמיםולזבחנאמרלכךדברלכלהשבטיםכלבמספרא
כנגדשניםבקרהשלמיםולזבח'נאמלכךדברלכלהשבטיםכלבמספרש

עםונמנהשלםנעשהוהתשובהיוסףהצלתשביקרטוביםמעשיםשניד

עםונמנהשלםנעשהוהתשובהיוסףהצלתשבקרטוביםמעשיםשנימ

עםונמנהשלםנעשהוהתשובהיוסףהצלתשביקרטוביםמעשיםשני2פ

עםונמנהשלםנעשהוהתשובהיוסףהצלתשביקר'טובי'מעשי'בנ

עםונמנהשלםנעשההתשובהוכנגדיוסףבהצלתשביקרט"מ'בא
עםונמנהשלםנעשההתשובהוכנגדיוסףבהצלתשביקרט"מ'בש

מינין'גלמהחמשהשנהבני'כבשיחמשהעתודיםחמשהאליםאחיוד

מינים'גלמה'וגומחמשהאיליםאחיומ

מיניםשלשתלמהחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאיליםאחיו2פ

מינין'גלמה'השנהבניכבשים'העתודיםחמשהאליםאחיונ

מינים'גלמהחמשהאליםאחיוא
מיניםשלשלמהחמשהאיליםאחיוש
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הכתוביןויאמרשלשהוכנגדיוסףהצלתבפרשתראובןשמזכיר'פעמי'גכנגדד

הכתוביםויאמר'גוכנגדיוסףהצלתבפרשתראובןשמזכירפעמים'גכנגדמ

הכתוביםויאמרשלשהוכנגדיוסףהצלתבפרשתראובןשמזכירפעמיםשלשהכנגד2פ

הכתוביםויאמר'גוכנגדיוסףהצלת'בפרראובןשמזכירפ"גכנגדנ

'הכתוביויאמרשלשוכנגדיוסףבהצלתראובןשמזכיר'פעמישלשכנגדא
הכתוביםויאמר'גוכנגדיוסףבהצלתראובןשמזכירפעמיםשלשכנגדש

'ד'ה'הראובןשנתקרבשבהןתיבו'הכנגדחמשהחמשההיהלמהשםד

'ד'ה'הראובןנתקרבשבהןתיבות'הכנגד'ה'ההיולמהשםמ

הדאראובןנתקרבשבהםתיבותחמשכנגדחמשהחמשההיולמהשם2פ

ד"ההראובןנתקרבשבהםתיבות'הכנגד'ה'ההיולמהשםנ

ד"ההראובןנתקרבשבהםתיבותחמשהכנגדחמשההיוולמהשםא
ד"ההראובןנתקרבשבהםתיבותחמשהכנגדחמשההיוולמהשםש

'וגואליצורקרבןזהעשרשניםיעקבבניויהיוד

שדיאורבןאליצורקרבןזהעשרשניםיעקבבניויהיומ

שדיאורבןאליצורקרבןזהעשרשניםיעקבבניויהיודכתיבהיא2פ

'וגואליצורקרבןזהעשרשניםיעקבבניויהיונ

שדיבןאליצורקרבןזהעשרשניםיעקבבניויהיוא
שדיבןאליצורקרבןזהעשרשניםיעקבבניויהיוש

קרבנואתמקלסהתחילהזההסדרעלהקריב?'הבהשראהכיוןד

קרבנואתמקלסהתחילהזההסדרעלשהקריב'ה'ב'הקשראהכיוןמ

קרבנואתמקלסהתחילהזההסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיון2פ

קרבנואתמקלסהתחילהזההסדרעלשהקריבה"הבשראהכיוןנ

קרבנומקלסהתחילהזההסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיוןאורא
קרבנומקלסהתחילהזההסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיוןאורש

שלומיאלשמעוןלבנינשיאהחמישיביום'וגוקרבןזהד

שלומיאלשמעוןלבנינשיאהחמשיביוםשדיאורבןאליצורקרבןזהמ

שלומיאלשמעוןלבנינשיאהחמישיביום'וגואליצורקרבןזה2פ

'וגושמעוןלבנינשיאהחמישיביום'וגוקרבןזהנ

שמעוןלבנינשיא'ההביוםאורשדיבןאליצורקרבןזהא
שמעוןלבנינשיא'ההביוםאורשדיבןאליצורקרבןזהש

ושמעוןהמיתהמןאחיולהצילנזדרזשראובןלפי'וגושדיצוריבןד

ושמעוןהמיתהמןאחיולהצילנזדרזשראובןלפישדיצוריבןמ

'ושמעוהמיתהמןאחיולהצילנזדרזשראובןלפישדיצוריבן2פ

ושמעוןהמיתהמןאחיולהצילנזדרזשראובןלפינ

ושמעוןהמיתהמןאחיולהצילנזדרזשראובןלפיא
ושמעוןהמיתהמןאחיולהצילנזדרזשראובןלפיש

להקריבזכהלכךטמאיםמידאחותולהצילבשכםאחותוזנותעלקנאד

להקריבזכהלכךטמאיםמידאחותולהצילבשכםאחותוזנותעלקנאמ

להקריבזכהלכךטמאיםמידאחותולהצילבשכםאחותוזנותעלקינא2פ

להקריבזכהלכך'טמאימידאחותולהצילבשכםאחותוזנותעלקנאנ

להקריבזכהלכךטמאיםמידאותהלהצילבשכםאחותוזנותעלקנאא
להקריבזכהלכך'טמאימידאותהלהצילבשכםאחותוזנותעלקנאש

סדרעלוהקריבשמעוןנשיאבא'וגואחתכסףקערתקרבנואחריוד

סדרעלוהקריבשמעוןנשיאבאאחתכסףקערתקרבנואחריומ

סדרעלוהקריבשמעוןנשיאבא'וגואחתכסףקערתקרבנואחריו2פ

סדרעלוהקריבשמעוןנשיאבאאחתכסףקערתקרבנואחריונ

סדרעלוהקריבשמעוןנשיאבאאחתכסףקערתקרבנואחריוא
סדרעלוהקריבשמעוןנשיאבאאחתכסףקערתקרבנואחריוש

אבישמעוןמעשהדוגמתהמשכןמעשהכנגדקרבנוהקריבולמההמשכןמעשהד

אבישמעוןמעשהדוגמתהמשכןמעשהכנגדקרבנוהקריבולמההמשכן[מעשה]מ

אבישמעוןמעשהדוגמתהמשכןמעשהכנגדקרבנוהקריבולמההמשכןמעשה2פ

אבישמעוןמעשהדוגמתמשכןמעשהכנגדקרבנוהקריבולמהמשכןמעשהנ

אבישמעוןמעשהדוגמתהמשכןמעשהכנגדהקריבולמההמשכןמעשהא
אבישמעוןמעשהדוגמתהמשכןמעשהכנגדהקריבולמההמשכןמעשהש

שענועלשכםאנשיכלוהרגהזנותעלקינאששמעוןלפיהשבטד

שעינועלשכםאנשיכלוהרגהזנותעלקנאששמעוןלפיהשבטמ

שעינועלשכםאנשיכלוהרגהזנותעלקינאששמעוןלפיהשבט2פ

שענועלשכםאנשיכלוהרגהזנותעלקינאששמעוןלפיהשבטנ

עלשכםאנשיכלוהרגהזנותעלשקנאלפיהשבטא
עלשכםאנשיכלוהרגהזנותעלשקנאלפיהשבטש
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דינהאחיולוי'שמעויעקבבנישניויקחו'דתי'כמאחותודינהד

דינהאחייעקבבנישניויקחומ"דתיה"כמאחותודינהמ

דינהאחיולוישמעוןיעקבבניויקחודתימרכמהאחותודינה2פ

'וגוולוישמעוןיעקבבנישניויקחוא"כמדאחותודינהנ

דינהאחיולוישמעוןיעקבבנישניויקחוא"כדדינהא
דינהאחיולוישמעוןיעקבבנישניויקחוא"כדדינהש

ואתחמורואתזכרכלויהרגובטחהעירעלויבאוחרבואישד

ואתחמורואת'וגוממ

ואתחמורואתזכרכלויהרגובטחהעירעלויבאוחרבואיש2פ

נ

'וגוא
'וגוש

וכןויצאושכםמביתדינהאתויקחוחרבלפיהרגובנושכםד

וכן'וגומבנושכםמ

וכןויצאושכםמביתדינהאתויקחוחרבלפיהרגובנושכם2פ

וכןנ

וכןדינהאתויקחוא
וכןדינהאתויקחוש

בכליקדשיםמיםהכהןולקח'דתי'כמובשוטותבנואפיםהורגהיההמשכןד

'וגומקדושיםמיםהכהןולקחמ"דתיה"כמובסוטותבנואפיםהורגהיההמשכןמ

בכליקדושיםמיםהכהןולקחדתימרכמהובשוטותבנואפיםהורגהיההמשכן2פ

בכלי'קדושימיםהכהןולקחא"כמדובשוטות'בנואפיהורגהיההמשכןנ

בכליקדושיםמיםהכהןולקחא"כדוהסוטותהנואפיםהורגהיההמשכןא
בכליקדושיםמיםהכהןולקחא"כדובסוטותהנואפיםהורגהיההמשכןש

אתוהשקה'ואומ'וגוהמשכןבקרקעיהיהאשרהעפרומןחרשד

אתוהשקהמ

את'והשק'ואומ'וגוהמשכןבקרקעיהיהאשרהעפרומןחרש2פ

(האשה)אתוהשקה'ואו'וגוחרשנ

האשהאתוהשקה'ואומחרשא
האשהאתוהשקה'ואומחרשש

אליצורהקריבולכך'וגומעלותמעלנטמאהאםוהיתההמיםד

אתאליצורהקריבולכך'וגומהמיםמ

שלומיאלהקריבולכך'וגובאישהמעלותמעולנטמאהאםוהיתההמים2פ

אליצורהקריבולכך'וגוהמיםנ

שלומיאלהקריבולכךא
שלומיאלהקריבולכךש

אחתכסףקערתקרבנושמעוןלמעשהזכרוןהמשכןמעשהסדרעלקרבנוד

'וגומקערתקרבנושמעוןלמעשהזכרוןהמשכןמעשהסדרעלקרבנומ

'וגוכסףקערתקרבנושמעוןלמעשהזכרוןהמשכןמעשהסדרעלקרבנו2פ

אחתכסףקערתנ

המשכןמעשהסדרעלקרבנוא
המשכןמעשהסדרעלקרבנוש

שהיהכשםהמשכןאתמקיףשהיההמשכןחצרכנגדקערת'וגוד

שהיםכשםהמשכןאתמקיףשהיההמשכןחצרכנגדקערתמ

שהיםכשםהמשכןאתמקיףשהיההמשכןחצרכנגדכסףקערת2פ

שהיםכשםהמשכןאתמקיףשהיההמשכןחצרכנגדקערהנ

שהיהכשםהמשכןמקיףשהיההמשכןחצרכנגדקערהא
שהיהכשםהמשכןמקיףשהיההמשכןחצרכנגדקערהש

באמהמאההחצרארך'דתי'כממשקלהומאהשלשיםהעולםאתמקיףד

באמהמאההחצראורךמ"דתיכמהמשקלהומאהשלשיםהעולםאתמקיףמ

באמהמאההחצרארךדתימרכמהמשקלהומאהשלשיםהעולםאתמקיף2פ

באמהמאההחצרארךא"כמדמשקלה'וקשלשים'העואתמקיףנ

באמהמאההחצראורךא"כדמשקלהל"קהעולםמקיףא
באמהמאההחצראורךא"כדמשקלהל"קהעולםמקיףש

אחדמזרקושלשיםמאההריארכואמהשלשיםבתוכושהיהוהמשכןד

אחדמזרקל"קהריארכואמה'לשלבתוכושהיהוהמשכןמ

אחדמזרקושלשיםמאההריארכואמהשלשיםשלבתוכושהיהוהמשכן2פ

אחדמזרקל"קהריאמה'לבתוכושהיהוהמשכןנ

אחדמזרקל"קהריארכואמהשלשיםבתוכושהיהוהמשכןא
'אמזרקל"קהריארכואמה'לבתוכושהיהוהמשכןש
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המשכןלפניאמה'נאמה'עשהיתההמשכןבלאהחצרכנגדכסףד

המשכןלפניאמה'נאמה'עשהיתההמשכןבלאהחצרכנגדכסףמ

המשכןלפניאמהחמשיםאמהשבעיםשהיתההמשכןבלאהחצרכנגדכסף2פ

המשכןלפניאמה'נאמה'עשהיתההמשכןבלאהחצרכנגדכסףנ

המשכןלפניאמותחמשיםאמה'עשהיתהמשכןבלאהחצרכנגדכסףא
המשכןלפניאמותחמשיםאמה'עשהיתהמשכןבלאהחצרכנגדכסףש

ארכוהיההחצר'א'דאמה'עהריהמשכןאחריאמה'וכד

ארכוהיההחצרא"דאמה'עהריהמשכןאחוריאמה'וכמ

ארכוהיההחצראחרדבראמהשבעיםהריאחוריואמהועשרים2פ

ארכוהיההחצרא"דאמה'עהריהמשכןאחוריאמה'וכנ

ארכוהיההחצרא"דאמה'עהריהמשכןאחריאמה'וכא
ארכוהיההחצרא"דאמה'עהריהמשכןאחריאמה'וכש

ורחבבאמהמאההחצרארך'דתי'כמ'חמשיורחבואמה'קד

ורחבבאמהמאההחצרארךמ"דתיה'כמאמה'נורחבואמה'קמ

ורחבבאמהמאההחצרארךדתימרכמהחמשיםורחבובאמהמאה2פ

ורחבבאמהמאההחצראורךא"כמד'נורחבואמה'קנ

ורוחבבאמהמאההחצראורךא"כדחמשיםורחבומאהא
ורוחבבאמהמאההחצראורךא"כדחמשיםורחבומאהש

ממנוועשההרוחבעליתרהארךשהיהחמשיםטול'וגובחמשיםחמשיםד

ממנוועשההרחבעליתרהארךשהיהחמשיםטול'וגומבחמשיםחמשיםמ

ממנוועשההרוחבעליתרהארךשהיהחמשיםטול'וגובחמשיםחמשים2פ

ממנוועשההרוחבעליתרהאורךשהיה'נטולבחמשיםחמשיםנ

ממנוועשההרוחבעליתרהאורךשהיהחמשיםטולבחמשיםחמשיםא
ממנוועשההרוחבעליתרהאורךשהיהחמשיםטולבחמשיםחמשיםש

'עכרחבוארכויהיהבריבוערוחבשלהחמשיםעלוסבברצועותד

שבעיםורחבוארכויהיהבריבועשלרוחבהחמשיםעלוסבברצועותמ

שבעיםכרחבוארכויהיהבריבוערחבשלהחמשיםעלוסבברצועות2פ

'עכרחבואורכויהיהבריבוערחבשל'הנעלוסבברצועותנ

שבעיםברחבוארכויהיה[בריבוע]רחבשלהחמשיםעלוסבברצועותא
שבעיםברחבוארכווהיהרחבושלברוחבשלהחמשיםעלוסבברצועותש

'וגושקלשבעים'אמזהועלושיריםאמה'עמעלושיריםאמהד

'וגומשקלשבעים'אמזהועלושיריםאמהמ

'וגושקלשבעיםאמרזהועלושיריםאמהשבעיםעלושיריםאמה2פ

'וגושקל'שבעי'אמזהועלושיריםאמה'עעלושיריםאמהנ

שקלשבעים['אמ]זהועלושיריםאמה'שבעיעלשיריםאמהא
שקלשבעיםזהעלושיריםאמהשבעיםעלושיריםאמהש

שבעיםלמה'א'דליהחשיבלאאמההיהשלאלפיוהשיריםד

'עלמהא"דליהחשיבלאאמההיהשלאלפיוהשיריםמ

שבעיםלמהאחרדברליהחשיבלאאמההיהשלאלפיוהשירים2פ

'עלמהא"דליהחשיבלאאמההיהשלאלפיוהשיריםנ

שבעיםלמהא"דליהחשיבלאאמההיהשלאלפיוהשייריםא
שבעיםלמהא"דליהחשיבלאאמההיהשלאלפיוהשייריםש

עמודים'וכנגבלפאתעמודים'כהמשכןבחצרשהיועמודים'עכנגדד

עמודים'וכנגבלפאתעמודיםעשריםובמשכןבחצרשהיועמודים'עכנגדמ

ועשריםנגבלפאתעמודיםעשריםובמשכןבחצרשהיועמודיםכנגד2פ

עמודים'וכנגבלפאת'עמודי'כהמשכןבחצרשהיו'עמודי'עכנגדנ

עמודיםושנינגבלפאתעמודים'כהמשכןבחצרשהיועמודיםשבעיםכנגדא
עמודיםושנינגבלפאת'עמודי'כהמשכןבחצרשהיועמודיםשבעיםכנגדש

'ודקדמהלפאתעמודיםוששהיםלפאת'ויצפוןלפאתד

'ודקדמהלפאתעמודיםוששהלפאתיםועשרהצפוןלפאתמ

וארבעקדמהלפאתעמודיםוששהיםלפאתועשרהצפוןלפאת2פ

'ודקדמהלפאתעמודיםוששהיםלפאתועשרהצפוןלפאתנ

[ארבעה](וארבעים)[קדמה](אמה)לפאתעמודיםוששהיםלפאתועשרהצפוןלפאתא
וארבעיםאמהלפאתעמודיםוששהיםלפאתועשרהצפוןלפאתש

פתחלמסך'והלפרכת'ודלחצר'כהריהחצרשערלמסךעמודיםד

פתחלמסך'וקלפרכת'ודלחצר'סהריהחצרשערלמסךעמודיםמ

פתחלמסךוחמשהלפרכתוארבעהלחצרשבעיםהריהחצרשערלמסךעמודים2פ

פתחלמסך'והלפרכת'ודלחצר'סהריהחצרשערלמסךעמודיםנ

פתחלמסך'והלפרכת'ודלחצר'סהריהחצר]שערלמסך'עמודיא
'עהרישערלמסךעמודיםש
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כנגדלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהם'עהריהענןועמודהמשכןד

כנגדלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםשבעיםהריהענןועמודהמשכןמ

כנגדלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםשבעיםהריהענןועמודהמשכן2פ

כנגד'וגובשמןבלולהסלתמלאיםשניהם'עהריהענןועמודהמשכןנ

כנגדקטורתמלאיםשניהם'עהרי[הענןועמודהמשכןא
כנגדקטורתמלאיםשניהםש

ובמשכןבשמןבלולהמנחההעולהמזבחעלמקריביןהיושבחצרוהמשכןהחצרד

ובמשכןבשמןבלולהמנחההעולהמזבחעלמקריביםהיושבחצרוהמשכןהחצרמ

ובמשכןבשמןבלולהמנחההעולההמזבחעלמקריביןהיושבחצרוהמשכןהחצר2פ

ובמשכןבשמןבלולהמנחההעולהמזבחעלמקריביןהיושבחצרוהמשכןהחצרנ

ובמשכןבשמןבלולהמנחההעולהמזבחעלהיושבחצרוהמשכןהחצרא
ובמשכןבשמןבלולהמנחההעולהמזבחעלהיושבחצרוהמשכןהחצרש

אותה'שמדליקימנורהשםוהיהסלתשלשהיההפניםלחםשםהיהד

אותהשמדליקיןמנורהשםוהיהסלתשהיההפניםלחםשםהיהמ

אותהשמדליקיןמנורהשםוהיהסלתשלשהיההפניםלחםשםהיה2פ

אותהשמדליקיןמנורהשםוהיהסלתשלשהיה'הפנילחםשםהיהנ

אותהשמדליקיןמנורהשםוהיהסולתשלשהיאהפניםלחםהיהא
אותהשמדליקיןמנורהשםוהיהסולתשלשהיאהפניםלחםהיהש

היהזהאחתכףניחוחלריחשעולההשלחןעל'לבונוהיהבשמןד

היהזהאחתכףניחוחלריחשעולהשולחןעללבונהוהיהבשמןמ

זהאחתכףניחוחלריחשעולההשלחןעללבונהוהיהבשמן2פ

היהזהאחתכףניחוחלריחשעולההשולחןעללבונהוהיהבשמןנ

זהאחדכףניחוחלריחשעולההשולחןעללבונהוהיהבשמןא
זהאחדכףניחוחלריחשעולההשולחןעללבונהוהיהבשמןש

'הבהישהזוהכףמההארוןאצלמונחשהיההתורהספרד

חמשבהישהזוהכףמההארוןאצלמונחשהיההתורהספרמ

חמשבהישהזוהכףמההארוןעלמונחשהיהתורהספר2פ

'הבהישהזוהכףמהארון[ה](ב)[אצל]מונחשהיההתורהספרנ

'הבהישהזוהכףמהבארוןשמונחת"סא
'הבהישהזוהכףמהבארוןשמונחת"סש

שהיוהלוחותאלוזהבעשרהספרים'הבוהיוכךאצבעותד

שהיוהלוחותאלוזהבעשרהספריםחמשהבוהיוכךאצבעותמ

שהיוהלוחותאלוזהבעשרהספרים[חמשה]בוהיוכךאצבעות2פ

שהיוהלוחותאלוזהבעשרהספרים'הבההיוכךאצבעותנ

שהיוהלוחותאלוזהבעשרהספריםחמשהבוהיות"סכךאצבעותא
שהיוהלוחותאלוזהבעשרהספריםחמשהבוהיות"סכךאצבעותש

פרשיות'יכנגדזהבעשרה'א'דהדברותעשרתבהםשהיהבארוןד

פרשיות'יכנגדזהבא"דהדברותעשרתבהםשהיהבארוןמ

פרשיותעשרכנגדזהבעשרהאחרדברהדברותעשרתבהםשהיהבארון2פ

'פרשיו'עשרכנגדזהבעשרהא"ד'הדבריעשרתבהםשהיובארוןנ

פרשיות'עשרכנגדזהבעשרהא"דהדבריםעשרתבהםשהיובארוןא
'פרשיועשרהכנגדזהבעשרהא"ד'הדבריעשרתבהםשהיובארוןש

ועשית'וגוארוןועשוהןואלובמשכןהנאמרותעשייהבהןשכתובד

(?)ועשית'וגומארוןועשוהןואלובמשכן(ת)הנאמרעשייהבהן'שכתומ

ועשית'וגוארוןועשוהןואלובמשכןהנאמרותעשייהבהםשכתוב2פ

ועשית'וגוארוןועשוהןואלובמשכןהנאמרותעשייהבהן'שכתונ

ועשיתארוןועשוהןואלובמשכןהנאמרותעשייהבהם'שכתוא
ועשיתארוןועשוהןואלובמשכןהנאמרותעשייהבהם'שכתוש

'וגותעשההמשכןואת'וגומנורתועשית'וגושלחןועשית'וגוכפרתד

'וגומתעשההמשכןואת'וגוממנורתועשית'וגומשלחןועשית'וגומכפרתמ

'וגותעשההמשכןואת'וגומנורתועשית'וגושלחןועשית'וגופרכת2פ

'וגותעשההמשכןואת'וגומנורהועשית'וגושולחןועשית'וגוכפרתנ

תעשההמשכןואתמנורתועשיתשולחןועשיתכפורתא
תעשההמשכןואתמנורתועשיתשולחןועשיתכפורתש

ועשית'וגופרכתועשית'וגוהקרסיםאתועשית'וגו'יריעוועשיתד

ועשית'וגומפרכתועשית'וגומהקרשיםאתועשית'וגומעזיםיריעותועשיתמ

ועשית'וגוהקרשיםאתועשית'וגויריעותועשית2פ

ועשיתפרכתועשית'וגו'הקרשיאתועשית'וגויריעותועשיתנ

ועשיתפרוכתועשיתהקרשיםאתועשיתיריעותועשיתא
ועשיתפרוכתועשיתהקרשיםאתועשיתיריעותועשיתש
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בקרבןאחדפר'וגוהמשכןחצראתועשית'וגוהמזבחאתד

בקרבןאחדפר'וגומהמשכןחצראתועשית'וגומהמזבחאתמ

בקרבןאחדפר'וגוהמשכןחצראתועשית'וגוהמזבחאת2פ

בקרבןאחדפרהמשכןחצראתועשית'וגומזבחנ

בקרבן'אפרחצראתועשיתהמזבחאתא
בקרבןאחדפרחצראתועשיתהמזבחאתש

תעשההמשכןואת'דתי'כמצבעוניןמינישלשהיוהמשכןיריעותכנגדד

תעשההמשכןואתמ"דתיה'כמצבעוניןשלמינישהיוהמשכןיריעותכנגדמ

תעשההמשכןואתדתימרכמהצבעוניןמינישלשהיוהמשכןיריעותכנגד2פ

תעשההמשכןואתא"כמדצבעוניןמינישלשהיוהמשכןיריעותכנגדנ

תעשההמשכןואתא"כד'צבעונימינישלשהיוהמשכןיריעותכנגדא
תעשההמשכןואתא"כדצבעוניםמינישלשהיוהמשכן'יריעוכנגדש

'וגויריעותעשרד

שלמינישהיוהמשכןיריעותכנגדבקרבןאחדפר'וגומיריעותעשרמ

'וגויריעותעשר2פ

שלשהיוהמשכןיריעותכנגדבקרבןאחדפריריעותעשרנ

'וגויריעותעשרא
'וגויריעותעשרש

כנגדאחדאילד

כנגדאחדאיליריעותעשרתעשההמשכןואת'דתימה"כמצבעוניןמ

כנגדאחדאיל2פ

כנגדאחדאיליריעותעשרתעשההמשכןואתא"כמדצבעוניןמינינ

כנגדאחדאילא
כנגדאחדאילש

עזיםשעירתחשיםעורותכנגדאחדכבשמאדמיםאילםעורותשלהמכסהד

עזיםשעירתחשיםעורותכנגדאחדכבשמאדמיםאיליםעורותשלהמכסהמ

עזיםושעירתחשיםעורותכנגדאחדוכבשמאודמיםאליםעורותשל'המכס2פ

עזיםושעירתחשיםעורותכנגדאחדוכבש'מאדמיאילםעורותשלהמכסהנ

עזיםושעירתחשיםעורותכנגדאחדכבשמאדמיםאליםמכסהשלעורותא
עזיםושעירתחשיםעורותכנגדאחדכבשמאדמיםאליםמכסהשלעורותש

בצלאלכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחעזיםיריעותשהיההאהלכנגדד

בצלאלכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחעזיםשליריעותשהיההאהלכנגדמ

בצלאלכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחעזיםיריעותשלשהיההאהלכנגד2פ

בצלאלכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחעזיםיריעותשלשהיההאהלכנגדנ

בצלאלכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחעזיםיריעותשלשהיההאהלכנגדא
בצלאלכנגד'בבקרהשלמיםולזבחעזיםיריעותשלשהיההאהלכנגדש

ומסךהמשכןפתחמסךכנגד'א'דהמשכןמלאכתהשלימושהםואהליאבד

ומסךהמשכןפתחמסךכנגדא"דהמשכןמלאכתהשלימושהםואהליאבמ

ומסךהמשכןפתחמסךכנגדאחרדברהמשכןמלאכתהשלימושהםואהליאב2פ

ומסךהמשכןפתחמסךכנגדא"דהמשכןמלאכתהשלימושהםואהליאבנ

ומסךהמשכןפתחמסךכנגדא"דהמשכןמלאכתהשלימושהםואהליאבא
ומסךהמשכןפתחמסךכנגדא"דהמשכןמלאכתהשלימושהםואהליאבש

החצרוסגירתצדדיומכלהאהללסגירתמשלימיםהיושהםהחצרפתחד

החצרוסגירתצדדיומכלהאהללסגירתמשלימיםהיושהםהחצרפתחמ

החצרוסגירתצדדיומכלהאהללסגירתמשלימיםהיושהםהחצרפתח2פ

החצרוסגירתצדדיומכלהאהללסגירת'משלימיהיושהםהחצרפתחנ

החצרוסגירתצדדיומכלהאהללסגירת'משלימיהיושהםהחצרשערפתחא
החצרוסגירתצדדיומכלהאהללסגירתמשלימיםהיושהםהחצרשערפתחש

מןהחצרקלעיכנגדאלומינים'ג'וגוחמשהאיליםצדדיהמכלד

מןהחצרקלעיכנגדאלומינין'ג'וגומחמשהאיליםצדדיהמכלמ

מןהחצרקלעיכנגדאלומיניםשלשה'וגוחמשהאיליםצדדיהמכל2פ

מןהחצרקלעיכנגדאלומינים'ג'וגוחמשהאליםצדדיהמכלנ

מןהחצרקלעיכנגדאלומיניםשלשהחמשהאליםצדדיהמכלא
מןהחצרקלעיכנגדאלומינים'גחמשהאליםצדדיהמכלש

'ק'קלעישלארכןוצפוןתימןשהיווימהוצפונהתימנהרוחותיה'גד

'קשלקלעיםארכןוצפוןתימןשהיווימהוצפונהתימנהרוחותיהשלשמ

מאהקלעיםשלארכןוצפוןתימןשהיווימהוצפונהתימנהרוחותיהשלש2פ

'ק'קלעישלארכןותימןצפוןשהיווימהוצפונהתימנהרוחותיה'גנ

מאהקלעיםשלארכןוצפוןתימןשהיווימהוצפונהתימנהרוחותיהשלשא
מאהקלעיםשלארכןוצפוןתימןשהיווימהוצפונהתימנהרוחותיה'גש
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היוולמהאמה'נרחבהכנגדארכהויםהחצרארךכנגדאמהד

היוולמהאמהחמשיםרחבהכנגדארכןוישהחצרארךכנגדאמהמ

היוולמהאמהחמשיםרחבהכנגדארכהויםהחצרארךכנגדאמה2פ

היוולמהאמה'נרחבהכנגדארכןויםהחצרארךכנגדאמהנ

היוולמהאמהחמשיםרחבהכנגדאורכהויםהחצראורךכנגדאמהא
היוולמהאמהחמשיםרחבהכנגדאורכהויםהחצראורךכנגדאמהש

וקומה'שנאמות'הגבוהותשהיוהחצרקלעיכנגד'ה'השלד

החצרקלעיכנגד'ה'שלהמ

וקומה'שנאאמותחמשהגבוהותשהיוהחצרקלעיכנגדחמשהחמשהשל2פ

וקומה'שנאמות'הגבוהותשהיוהחצרקלעיכנגד'ה'השלנ

וקומה['שנא]אמהו"טגבוהותשהיוהחצרקלעי[כנגד'ה]חמשהשלא
וקומהאמהו"טגבוהותשהיוהחצרקלעי'השלש

ששאמותחמשוקומהואומרהחצרקלעילעמתאמותחמשברחבד

ששאמותחמשוקומה'ואוממ

ששאמותחמשוקומהואומרהחצרקלעילעומתאמותחמשברוחב2פ

ששאמותחמשוקומה'ואו'וגוהחצרקלעילעומתאמותחמשברוחבנ

ששאמות'הוקומה'ואומהחצרקלעילעומתאמות'הברוחבא
ששאמות'הוקומה'ואומהחצרקלעילעומתאמות'הברוחבש

הרביעיתהרוחקלעיכנגד'ו'טהריפעמים'גמשזרד

הרביעיתהרוחקלעיכנגדו"טהריפעמים'גמשזרמ

הרביעיתהרוחהחצרקלעיכנגדששתשעהרי'פעמישלשמשזר2פ

'הדהרוחקלעיכנגדו"טהרי'ה'ה'הפ"גמשזרנ

'הדהרוחהחצרקלעיכנגדו"טהריפ"גמשזרא
'הדהרוחהחצרקלעיכנגדו"טהריפ"גמשזרש

קדמהולפאת'שנאאמה'ו'ט'ו'טשלאלאארכןהיתהשלאד

קדמהולפאתשנאמראמהו"טו"שלטאלאארכןהיתהשלאמ

קדמהולפאת'שנאאמהעשרהחמשאלאארכןהיהשלא2פ

קדמהולפאת'שנאמהו"טאלאאורכןהיתהשלאנ

קדמהולפאתאמהו"טאלאאורכןהיהשלאא
קדמהולפאתאמהו"טאלאארכןהיהשלאש

השניתולכתף'וגואמהעשרהחמשקלעיםאמהחמשיםמזרחהד

השניתולכתף'וגומאמהעשרהוחמשאמה'נמזרחהמ

השניתולכתף'וגוהכתףאלעשרהחמשאמהחמשיםמזרחה2פ

השניתולכתף'וגוהכתףאלאמהעשרהחמש'קלעיאמה'חמשימזרחהנ

['וכואמה'נמזרחהא
אמה'נמזרחהש

'וגושלומיאלקרבןזהאמהעשרהחמשקלעיםהחצרלשערומזהמזהד

בןשלומיאלקרבןזההחצרלשערומזהמזהמ

'וגושלומיאלקרבןזהאמהעשרהחמשקלעיםהחצרלשערומזהמזה2פ

שלומיאלקרבןזהאמהו"ט'קלעיהחצרלשערומזהמזהנ

שלומיאלקרבןזהא
שלומיאלקרבןזהש

שהקריב'הקבהשראהכיוןד

שהקריב'ה'ב'הקשראהכיוןשדיצוריבןשלומיאלקרבןזהשדיצורימ

שהקריבה"הקבשראהכיון2פ

שהקריבה"הבשראהכיוןנ

שהקריבה"הקבשראהכיוןא
שהקריבה"הקבשראהכיוןש

שלומיאלקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהמשכןסדרעלד

שלומיאלקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהמשכןסדרעלמ

שלומיאלקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהמשכןסדרעל2פ

שלומיאלקרבןאתמקלסהתחילהמשכןסדרעלנ

שלומיאלקרבןזה'ואמקרבנומקלסהתחילהמשכןמעשהסדרעלא
שלומיאלקרבןזה'ואמקרבנומקלסהתחילהמשכןמעשהסדרעלש

לפידעואלבןאליסףגדלבנינשיאהששיביום'וגוד

לפידעואלבןאליסףגדלבנינשיאהששיביום'שדיצוריבןמ

לפידעואלבןאליסףגדלבנינשיאהששיביוםשדיצוריבן2פ

לפי'וגואליסףגדלבנינשיאהששיביום'וגונ

לפיגדלבנינשיאהששיביוםשדיצוריבןא
לפיגדלבנינשיאהששיביום'שדיצוריבןש
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ובניאחותובשבילשכםאנשיעםמלחמהועשהוהלךחרבולקחששמעוןד

ובניאחותובשבילשכםאנשיעםמלחמהועשהוהלךחרבולקחששמעוןמ

ובניאחותובשבילשכםאנשיעםמלחמהועשהוהלךחרבולקחששמעון2פ

ובניאחותובשבילשכםאנשיעםמלחמהועשהוהלךחרבולקחששמעוןנ

ובניאחותובשבילשכםעםמלחמהועשהוהלךחרבולקחששמעוןא
ובניאחותובשבילשכםעםמלחמהועשהוהלךחרבולקחששמעוןש

'דתי'כמהארץאתלירשלאחיהםלעזורהירדןאתעברוגדד

מ"דתימ"כהארץאתלירשלאחיהםלעזורהירדןאתעברוגדמ

דתימרכמההארץאתלירשאחיהםאתלעזורהירדןאתעברוגד2פ

א"כמדהארץאתלירשאחיהםאתלעזורהירדןאתעברוגדנ

א"כדהארץלירשלאחיהםלעזורהירדןאתעברוגדא
א"כדהארץלירשלאחיהםלעזורהירדןאתעברוגדש

קרבנו'שמעוןאחרוהקריבזכהלכךישראלעםומשפטיועשה'ייצדקתד

קרבנושמעוןאחרוהקריבזכהלכךישראלעםומשפטיועשהי"יצדקתמ

קרבנושמעוןאחרוהקריבזכהלכךישראלעםומשפטיועשהי"יצדקת2פ

קרבנושמעוןאחרוהקריבזכהלכך'גועשהי"יצדקתנ

קרבנושמעוןאחרוהקריבזכהלכךעשה'הצדקתא
קרבנושמעוןאחרוהקריבזכהלכךעשה'הצדקתש

גדנשיאהקריבמצריםיציאתכנגדברכיה'אר'וגוכסףקערתד

גדנשיאהקריבמצריםיציאתכנגדברכיה'ר'אמאחתכסףקערתמ

גדנשיאהקריבמצריםיציאתכנגדברכיהר"א'וגוכסףקערת2פ

גדנשיאהקריבמצריםיציאתכנגדברכיהר"א'גוקערתנ

גדנשיאהקריבמצריםיציאתכנגדברכיהר"אכסףקערתא
גדנשיאהקריבמצריםיציאתכנגדברכיהר"אכסףקערתש

יגודוהואיגודנוגדודגד'שנבגדודיםאביושבירכולפיכןולמהד

יגודוהואיגודנוגדודגד'שנבגדודיםאביושברכולפיכןולמהמ

יגודוהואיגודנוגדודגד'שנאבגדודיםאביושברכולפיכןולמה2פ

'וגויגודנוגדודגד'שנבגדודיםאביושבירכולפיכןולמהנ

יגודנוגדודגד'שנאבגדודיםאביושברכולפיכןולמהא
יגודנוגדודגד'שנאבגדודיםאביושברכולפיכןולמהש

למלחמהחלוץלעבורעתידשהיהמהעליעקב'אמזהודברעקבד

למלחמהחלוץלעבורשעתידמהעליעקב'אמזהודברעקבמ

למלחמהחלוץלעבורשעתידמהעליעקבאמרזהודברעקב2פ

למלחמהחלוץלעבורשעתידמהעליעקב'אמזהודברנ

למלחמהחלוץלעבורשעתידמהעליעקב'אמזהודברא
למלחמהחלוץלעבורשעתידמהעליעקב'אמזהודברש

למלחמה'יילפניצבאחלוץכליעברוועבדיך'דת'כמהירדןאתד

למלחמהי"ילפניצבאחלוץכליעברוועבדיךמ"דתימ"כהירדןאתמ

למלחמהי"ילפניצבאחלוץכליעברוועבדיךדתימרכמההירדןאת2פ

למלחמהי"ילפניצבאחלוץכליעברוועבדיךא"כמדהירדןאתנ

צבאחלוץכליעברוועבדיךא"כדהירדןא
צבאחלוץכליעברוועבדיךא"כדהירדןש

'וגו'ייצבאותכליצאו'דת'כמצבא'כתמצריםוביציאת'וגוד

'וגומי"יצבאותכליצאומ"דתיה"כמצבא'כתמצריםוביציאתמ

'וגוי"יצבאותכליצאודתימרכמהצבאכתיבמצריםוביציאת2פ

'וגוי"יצבאותכליצאוא"כמדצבא'כתימצריםוביציאתנ

מארץ'הצבאותכליצאוא"כדצבא'כתימצריםוביציאתא
מארץ'הצבאותכליצאוא"כדצבא'כתימצריםוביציאתש

חלוציםהואחמושיםהוא'וגוישראלבניעלווחמושיםבהם'ונאד

חלוציםהואחמושיםהואמ"וגוישראלבניעלווחמושים'ונאממ

חלוציםהואחמושיםהוא'וגוישראלבניעלווחמושיםבהםונאמר2פ

חלוציםהואחמושיםהוא'ישבניעלווחמושיםבהם'ונאמנ

חמושיםהואחלוציםהואישראלבניעלווחמושיםבהם'ונאממצריםא
'חמושיהואחלוציםהואישראלבניעלווחמושיםבהםונאמרמצריםש

'ייאנימורשהלכםאותהונתתי'דתימ'כמהארץנחלקהמצריםוליוצאיד

י"יאנימורשהלכםאותהונתתי'דתיממ"כהארץנחלקהמצריםוליוצאימ

י"יאנימורשהלכםאותהונתתידתימרכמההארץנחלקהמצריםוליוצאי2פ

י"יאנימורשהלכםאותהונתתיא"כדהארץנחלקהמצריםוליוצאינ

מורשהלכםאותהונתתיא"כדהארץנחלקהמצריםוליוצאיא
מורשהלכםאותהונתתיא"כדהארץנחלקהמצריםוליוצאיש
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נשיאהקריבלפיכךלכולםונחלקההארץשנכבשהעדלהםסייעוגדובניד

נשיאהקריבלפיכךלכלןונחלקההארץשנכבשהעדלהםסייעוגדובנימ

נשיאהקריבלפיכךלכולםונחלקההארץשנכבשהעדלהםסייעוגדובני2פ

נשיאהקריב'לפילכולםונחלקההארץשנכבשהעדלהםסייעוגדובנינ

נשיאהקריב'לפילכלםונחלקההארץשנכבשהעדלהםסייעוגדובניא
נשיאהקריב'לפילכלםונחלקההארץשנכבשהעדלהםסייעוגדובניש

מהכנגדקרבנולהקריבהתחילברכיה'ר'אמצריםיציאתעלשלהםד

מהכנגדקרבנולקרבהתחילברכיה'ר'אממצריםיציאתעלשלהםמ

מהכנגדקרבנולהקריבהתחילברכיהר"אמצריםיציאתעלשלהם2פ

מהכנגדקרבנולהקריבהתחילברכיהר"אמצריםיציאתעלשלהםנ

מהכנגדקרבנולהקריבהתחילברכיהר"אמצריםיציאתעלשלהםא
מהכנגדקרבנולהקריבהתחילברכיהר"אמצריםיציאתעלשלהםש

'ד'ה'השיצאועד'למצריובניויעקבשירדומיוםלהםשאירעד

'ד'ה'השיצאועדלמצריםובניויעקבשירדומיוםלהםשאירעמ

'דכתיהיאהדאשיצאועדלמצריםיעקבשירדומיוםלהםשאירע2פ

ד"ההשיצאועדלמצריםובניויעקבשירדומיוםלהםשאירענ

ד"ההשיצאועדלמצריםובניויעקבשירדומיוםלהםשאירעא
ד"ההשיצאועדלמצריםובניויעקבשירדומיוםלהםשאירעש

אישוילךבה'שנאמשהאםיוכבדכנגדאחתכסףקערתקרבנוד

אישוילךבה'שנמשהאםיוכבדכנגדאחתכסףקערתקרבנומ

אישוילךבהשנאמרמשהאםיוכבדכנגדאחתכסףקערתקרבנו2פ

אישוילךבה'שנמשהאםיוכבדכנגדכסףקערתקרבנונ

אישוילך'שנאמשהאםיוכבדכנגדאחתכסףקערתא
אישוילך'שנאמשהאםיוכבדכנגדאחתכסףקערתש

ולכךולקחהוחזרעמרםשגירשהמלמדלויבתאתויקחלוימביתד

ולכךולקחהוחזרעמרםשגרשהמלמדלויבתאתויקחלוימביתמ

ולכךולקחהוחזרעמדשגרשהמלמדלויבתאתויקחלוימבית2פ

ולכךולקחהוחזרעמרםשגרשהמלמדלויבתאתויקחלוימביתנ

'ולפיולקחהוחזרעמרםשגרשהמלמדלויבתאתויקחלוימביתא
'ולפיולקחהוחזרעמרםשגרשהמלמדלויבתאתויקחלוימביתש

אתויממנושנקרעהלפיקרעתאלאקערתתיקרישלאקערתהקריבד

אתויממנושנקרעהלפיקרעתאלאקערתתיקריאלשאלקערתהקריבמ

אתויממנושנקרעהקרעתאלאקערתתקרישלאקערתהקריב2פ

אתויממנושנקרעהלפיקרעתאלאקערתתקריאלקערתהקריבנ

אתוהיממנושנקרעהקרעתאלאקערתתקריאלקערתהקריבא
אתוהיממנושנקרעהקרעתאלאקערתתיקריאלקערתהקריבש

ידיעללאשהלהחזירהעמרםשנתאוהאחתכסףדדיןאתוייהואדדיד

ידיעללאשהלהחזירהעמרםשנתאוהאחתכסףדדיןאתויהואדדיןמ

ידיעללאשהלהחזירהעמרםשנתאוהאחתכסףדדיןאתויהואדדין2פ

י"עלאשהלהחזירהעמרםשנתאוהאחתכסףדדיןאתוייהואדדיןנ

י"עלאשהלהחזירהעמרםשנתאוהאחתכסףדדיןאתוהיהואדדיןא
י"עלאשהלהחזירהעמרםשנתאוהאחתכסףדדיןאתוהיהואדדיןש

נכספה'דתימ'כמהתאוהשםעלכסף'כתולכךאהרןאחותמריםד

נכספהה"כמהתאוהשםעלכסף'כתולכךאהרןאחותמריםמ

נכספהדתימרכמההתאוהשםעלכסףכתיבולכךאהרןאחותמרים2פ

נכספהא"כמדהתאוהש"עכסף'כתולכךאהרןאחותמריםנ

נכספהא"כדהתאוהש"עכסף'כתיולכךאהרןאחות[מרים]א
נכספהא"כדהתאוהש"עכסף'כתיולכךאהרןאחותש

אחת'וגואביךלביתנכספתנכסףכי'ואומ'וגונפשיכלתהוגםד

אחתאביךלביתנכספתנכסוףכי'ואומנפשיכלתהוגםמ

אחת'וגואביךלביתנכספתנכסףכיואומר'וגונפשיכלתהוגם2פ

אחתאביךלביתנכספתנכסףכי'וגוכלתהוגםנ

אחתאביךלביתנכספתנכסוףכי'ואומנפשיכלתהוגםא
אחתאביךלביתנכספתנכסוףכי'ואומנפשיכלתהוגםש

ואמרהנתנבאתאהרןאחותשהיתהשבעתאחותאלאאחתתיקריאלד

ואמרהנתנבאתאהרןאחותשהיתהשבעתאחותאלאאחתתיקריאלמ

ואמרהנתנבאתאהרןאחותשהיתהשבעתאחותאלאאחתתקריאל2פ

ואמרהנתנבאתאהרןאחותשהיתהשבעתאחותאלאאחתתקריאלנ

ואומרתנתנבאתאהרןאחותמריםשהיתהשבעתאחותאלאאחתתיקריאלא
ואומרתנתנבאתאהרןאחותמריםשהיתהשבעתאחותאלאאחתתיקריאלש
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זהועלישראלאתשיגאולממנהלהולידשעתידאשתושיחזירלאביהד

זהועלישראלאתשיגאולממנהבןלהולידשעתידאשתושיחזירלאביהמ

זהועלישראלאתשיגאולממנהבןלהולידשעתידאשתושיחזירלאביה2פ

ש"ז'ישאתשיגאלבןממנהלהולידשעתידאשתושיחזירלאביהנ

נ"ועזלישראלשיגאלבןממנהלהולידשעתידאשתושיחזירלאביהא
נ"ועזלישראלשיגאלבןממנהלהולידשעתידאשתושיחזירלאביהש

אחותולאאהרןאחותוכי'וגואהרןאחותהנביאהמריםותקח'נאמד

אחותולאאהרןאחותוכי'וגומאהרןאחותהנביאהמריםותקחנאמרמ

אחותולאאהרןאחותוכי'וגואהרןאחותהנביאהמריםותקחנאמר2פ

אחותולאאהרןאחותוכיאהרןאחותהנביאהמריםותקחנ

אחותולאאהרןאחותהנביאהמריםותקחא
אחותולאאהרןאחותהנביאהמריםותקחש

שעדייןמשהאחותולאאהרןאחותשהיתהבעתנבואתהשהיתהאלאמשהד

שעדיןמשהאחותולאאהרןאחותשהיתהבעתנבואתהשהיתהאלאמשהמ

שעדיןמשהאחותולאאהרןאחותשהיתהבעתנבואתהשהיתהאלאמשה2פ

שעדייןאלאמשהנ

עדייןאלאמשהא
שעדייןאלאמשהש

מהוראתההלכהליאורמשהשהושלךבעת'ולפיכמשהנולדלאד

מהוראתההלכהליאורשהושלךבעתולפיכךמשהנולדלאמ

מהוראתההלכהליאורמשהשהושלךבעתולפיכךמשהנולדלא2פ

מהוראתההלכהליאורמשהשהושלךבעת'ולפימשהנולדלאנ

מהלראותהלכהליאורמשהשהושלךבעת'ולפימשהנולדלאא
מהלראותליאורהלכהליאורמשהשהושלךבעת'ולפימשהנולדלאש

'וגומרחוקאחותוותתצב'דתימ'כמנבואתהבסוףיהיהומהלמשהיארעד

מרחוקאחותוותתצב'דתיממ"כנבואתהבסוףיהיהומהלמשהאירעמ

'וגומרחוקאחותוותתצבדתימרכמהנבואתהבסוףיהיהומהלמשהיארע2פ

'וגואחותוותתצבא"כמדנבואתהבסוףיהיהומהלמשהיירענ

לדעהמרחוקאחותוותתצבהוינבואתהבסוףיהאומהלמשהיארעא
לדעהמרחוקאחותוותתצבהוינבואתהבסוףיהאומהלמשהיארעש

שהיתהלפימשקלהומאהשלשיםאחתכסףהויד

שהיתהלפימשקלהומאהשלשיםאחתכסףהוימ

שהיתהלפי'וגומשקלהומאהשלשיםאחתכסףהוי2פ

שהיתהלפימשקלהומאה'שלשיאחתכסףהוינ

שהיתהלפימשקלהל"ק'אכסףהוילויעשהמהא
שהיתהלפימשקלהל"ק'אכסףהוילויעשהמהש

לפיכיצדהאמשהשנולדבעתשנה'ל'קבתד

לפיצדזהכאיהאמשהשנולדבעתשנה'ושמאהבתמ

לפיכיצדהאמשהשנולדבעתשנהושלשיםמאהבת2פ

לפיכיצדהאמשהשנולדבעתשנהל"קבתנ

כיצדהאמשהשנולדבעתשנהל"קבתא
כיצדהאמשהשנולדבעתשנהל"קבתש

היורדיםבחשבוןנכנסהולפיכךלמצריםישראלשירדובעתהחומותביןנולדהשיוכבדד

היורדיםבחשבוןנכנסהולפיכךלמצריםישראלשירדובעתהחומותביןנולדהשיוכבדמ

היורדיםבחשבוןנכנסהולפיכךלמצריםישראלשירדובעתהחומותביןנולדהשיוכבד2פ

'היורדיבחשבוןנכנסה'ולפילמצרים'יששירדובעתהחומותביןנולדהשיוכבדנ

היורדיםבחשבוןנכנסה'ולפילמצריםישראלשירדובעתהחומותביןנולדהיוכבדא
היורדיםבחשבוןנכנסה'ולפילמצריםישראלשירדובעתהחומותביןנולדהיוכבדש

מוצאאתבכללןושלשיםשלשיםנפשכל'שנאמלמצריםד

מוצאאתלאהשלבניבכללןושלששלשיםנפשכלא"שנלמצריםמ

מוצאאתלאהבנישלבכללןושלששלשיםנפשכל'שנאלמצרים2פ

מוצאאתבכללןושלששלשיםנפשכל'שנ'למצרינ

מוצאאתהלאהבנישלבכללןג"לנפשכל'שנאא
מוצאאתהלאהבנישלבכללןג"לנפשכל'שנאש

למה'ב'לאםכימוצאאתאיןובפרטן'ג'לד

למהב"לאלאמוצאאתאיןובפרטןג"למ

למהושניםשלשיםאלאמוצאאתאיןובפרטןושלששלשים2פ

למהב"למוצאאתהאיןובפרטןג"לנ

למהב"לאםכיאלאמוצאאתהאיובפרטןג"לא
למהב"לאםכיאלאמוצאאתהאיובפרטןג"לש
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למצריםהבאיםמןוהיתההחומותביןנולדהשיוכבדד

ושם'שנלמצריםהבאיםמןוהיתההחומותביןנולדהשיוכבדלפיכןמ

למצריםהבאיםמןוהיתההחומותביןנולדהשיוכבדלפיכן2פ

ושם'שנ'למצרי'הבאימןוהיתה'החומוביןנולדהשיוכבדלפיכןנ

ושם'שנאלמצריםהבאיםמןוהיתההחומותביןנולדהשיוכבדלפיכןא
ושם'שנאלמצריםהבאיםמןוהיתההחומותביןנולדהשיוכבדלפיכןש

ד

מןוכיבמצריםללויאותהילדהאשרלויבתיוכבדעמרםאשתמ

2פ

מןוכי'במצריללויאותהילדהאשרלויבתיוכבדעמרםאשתנ

וכיבמצריםללויאותהילדהאשרלויבתיוכבדעמרםאשתא
וכיבמצריםללויאותהילדהאשרלויבתיוכבדעמרםאשתש

שמההוזכרשלאאחרנולדהשבמצריםאנואיןד

שמהנזכרהשלאאחרנולדהשבמצריםיודעיןאנואיןלמצריםהבאיםמ

שמהנזכרשלאאחרנולדהשבמצריםיודעיםאנואין2פ

שמההוזכרשלאאחרנולדה'שבמצרייודעיןאנואין'למצריהבאיםמןנ

שמהנזכרשלאאחרנולדהשבמצריםיודעיןאנואיןא
שמהנזכרשלאאחרנולדהשבמצרים'יודעיאנואיןש

בעתהחומותביןנולדהשבמצריםלךלומראלאהבאיםשמותעםד

בעתהחומותביןנולדהשבמצריםלך'לומאלאהבאיםשמותעםמ

בעתהחומותביןנולדהשבמצריםלךלומראלאהבאיםשמותעם2פ

בעתבעתהחומותביןנולדהשבמצריםלך'לומאלא'הבאישמותעםנ

בעתהחומותביןנולדהשבמצריםלךלומראלאהבאיםשמותעםא
בעתהחומותביןנולדהשבמצריםלךלומראלאהבאיםשמותעםש

למצריםאבותינושירדומיוםוחשובצאבמצריםהורתהלאאבללמצריםשנכנסוד

למצריםאבותינושירדומיוםוחשובצאבמצריםהורתהלאאבללמצריםשנכנסומ

'למצריאבותינושירדומיוםוחשובצאלמצריםהורתהאיןאבללמצריםשנכנסו2פ

'למצריאבותינושירדומיוםוחשובצאבמצריםהורתהלאאבל'למצרישנכנסונ

אבותינושירדומיוםוחשובצאבמצריםהורתהאיןאבלבמצריםשנכנסוא
'אבותישירדומיוםוחשובצאבמצריםהורתהאיןאבלבמצריםשנכנסוש

שניםו'ד'שרלפישנה'ל'קהןמשהשנולדיוםעדד

שנים'ו'ד'שרלפישנהל"קהןמשהשנולדעדמ

שניםועשרשמאתיםלפישנהושלשים'מאהןמשהשנולדיוםעד2פ

שנהי"שרלפישנהל"קהםמשהשנולדיוםעדנ

שניםי"שקקלפישנהל"קהיומשהשנולדיוםעדא
שניםי"שקקלפישנהל"קהיומשהשנולדיוםעדש

שהיושנהשמניםמהןיצאשמהרדו'שנמניןבמצריםישראלעשוד

שהיושנה'פמהםצאשמהרדו'שנמניןבמצריםישראלעשומ

שהיושנהשמניםמהןצאו"רדמניןבמצריםישראלעשו2פ

שהיושנה'פמהןצאשמהו"רדמניןבמצריםעשונ

שהיושנהשמוניםמהםצאו"רדבמניןבמצריםישראלעשוא
שהיושנהשמוניםמהםצאו"רדבמניןבמצריםישראלעשוש

בתשיוכבדלמדנוהא'ל'קנשתיירוממצריםישראלשיצאובעתלמשהד

בתשיוכבדלמדנוהאל"קנשתיירוממצריםשיצאובעתלמשהמ

בתשיוכבדלמדנוהאושלשיםמאהנשתיירוממצריםישראלשיצאובעתלמשה2פ

בתשיוכבדלמדנוהאשנהל"קנשתיירו'ממצרי'יששיצאובעתלמשהנ

בתשיוכבדלמדתהאשנהל"קנשתיירוממצריםישראלשיצאובעתלמשהא
בתשיוכבדלמדתהאשנהל"קנשתיירוממצריםישראלשיצאובעתלמשהש

משהזהכסףאחדמזרקמשהשנולדבעתהיתהשנה'ל'קד

משהזהכסףאחדמזרקמשהשנולדבעתהיתהשנהל"קמ

משהזהכסףאחדמזרקמשהשנולדבעתהיתהשנהושלשיםמאה2פ

משהזהכסףאחדמזרקמשהשנולדבעתשנהל"קנ

משהזהכסףאחדמזרקמשהשנולדבעתשנהל"קא
משהזהכסף'אמזרקמשהשנולדבעתשנהל"קש

'וגומשהויברח'שנאמצריםמןשנזרק'א'דליאורשנזרקד

פרעהמפנימשהויברח'שנמצריםמןשנזרקא"דליאורשנזרקמ

'וגומשהויברח'שנאממצריםשנזרקאחרדברליאורשנזרק2פ

'וגומשהויברח'שנ'ממצרישנזרקא"דליאורשנזרקנ

פרעהמפנימשהויברח'שנאממצריםשנזרקא"דליאורשנזרקא
פרעהמפנימשהויברח'שנאממצריםשנזרקא"דליאורשנזרקש
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מאותןנביאיםכולםמשהשמינהזקנים'עאלוהקדשבשקלשקלשבעיםד

מאותןנביאיםכולןמשהשמנהזקניםשבעיםאלוהקדשבשקלשקלשבעיםמ

מאותןנביאיםכולםמשהמינהזקניםשבעיםאלוהקדשבשקלשקלשבעים2פ

מאותן'נביאיכולםמשהשמינה'זקני'עאלוהקדשבשקלשקל'שבעינ

מאותםנביאיםכלםמשהשמנהזקנים'שבעיאלושקלשבעיםא
מאותםנביאיםכלםמשהשמנהזקניםשבעיםאלו[ל](ק)שקשבעיםש

וכן'וגומלךאלישראלוזקניאתהובאת'הבהלו'שאמד

וכןמצריםמלךאלישראלוזקניאתהובאת'ה'ב'הקלו'שאממ

וכן'וגומצריםמלךאלישראלוזקניאתהובאתה"הקבלושאמר2פ

א"וכה'וגו'מצרימלךאל'ישוזקניאתהובאתה"הבל"שאנ

א"וכהישראלוזקניאתהובאתה"הקבל"שאא
א"וכהישראלוזקניאתהובאתה"הקבל"שאש

'וגוישראלמזקניאיששבעיםליאספה'אוהואד

'וגומישראלמזקניאיששבעיםליאספה'אומהואמ

כיידעתאשרישראלמזקניאיש(זקנים)שבעיםליאספהאומרהוא2פ

כיידעתאשר'ישמזקניאיששבעיםליאספהנ

איששבעיםליאספהא
איששבעיםליאספהש

והםשהואלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםד

והםשהואלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםמ

והםשהואלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםושוטריוהעםזקניהם2פ

והםשהואלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםושוטריוהעםזקניהםנ

והואשהםסלתמלאיםשניהםא
והואשהםסלתמלאיםשניהםש

כאדםכלוםחסרלאומשהמשהשלמרוחוהקדשרוחנתמלאוכולםד

כאדםכלוםחסרלאומשהשלמשהמרוחוהקדשרוחנתמלאוכולםמ

כאדםכלוםחסרלאומשהמשהשלמרוחוהקדשרוחנתמלאוכולם2פ

כאדםכלוםחסרלאומשהמשהשלמרוחוהקדשרוחנתמלאוכולםנ

כאדםכלוםחסרלאומשהמשהשלמרוחוהקדשרוחנתמלאוכלםא
כאדםכלוםחסרלאומשהמשהשלמרוחוהקדשרוחנתמלאוכלםש

כאדםחסראינווחבירודולקמנרנרמדליקשהואד

כאדםחסראינווחברודולקהנרמנרנרמדליקשהואמ

כאדםחסראינווחברודולקהנרמנרנרמדליקשהוא2פ

כאדםחסראינווחבירודולקהנרמנרנרמדליקשהואנ

כאדם[או]כלוםחסרואינוחבירוודולקלנרמנרנרשמדליקא
כאדםכלוםחסרואינוחבירוודולקלנרמנרנרשמדליקש

'דתי'כמלמנחהכלוםחסראינווהאתרוגנהנההואבאתרוגשמריחד

מ"דתיה"כמלמנחהכלוםחסראינווהאתרוגנהנההואבאתרוגשמריחמ

דתימרכמהלמנחהכלוםחסראינווהאתרוגנהנההואבאתרוגשמריח2פ

א"כמדלמנחהכלוםחסראינווהאתרוגנהנההואבאתרוגשמריחנ

א"כדלמנחהכלוםחסרחסראינווהאתרוגנהנהוהואבאתרוגשמריחא
א"כדלמנחהכלוםחסראינווהאתרוגנהנהוהואבאתרוגשמריחש

מלאיםשניהם'א'ד'וגוויתנבאוהרוחעליהםכנוחויהיד

מלאיםשניהםא"ד'וגומהרוחעליהםכנחויהימ

בלולהסלתמלאיםשניהםאחרדבר'וגוויתנבאוהרוחעליהםכנוחויהי2פ

'מלאישניהםא"ד'וגוויתנבאוהרוחעליהםכנוחויהינ

מלאיםשניהםא"דהרוחעליהםכנוחויהיא
מלאיםשניהםא"דהרוחעליהםכנוחויהיש

שםבמחנהאנשיםשניוישארו'דתימכמהומידדאלדדכנגדד

'וגומבמחנהאנשיםשניוישארומ"דתיה"כמומידדאלדדכנגדמ

שםבמחנהאנשיםשניוישארודתימרכמהומידדאלדדכנגד'וגובשמן2פ

שםבמחנה'אנשישניוישארוא"כמדומידדאלדדכנגדנ

שםבמחנהאנשיםשניוישארוא"וכהומידדאלדדכנגדא
שםבמחנהאנשיםשניוישארוא"וכהומידדאלדדכנגדש

הרוחעליהםותנח'דתימ'כמלמנחה'וגואלדדהאחדד

הרוחעליהםותנח'דתימ'כמהלמנחהמ

הרוחעליהםותנחדתימרכמהלמנחה'וגומידדהשניושםאלדדהאחד2פ

הרוחעליהםותנחא"כמדלמנחה'וגואלדדהאחדנ

הרוחעליהםותנחא"כדלמנחהמידדהשניושםאלדדהאחדא
הרוחעליהםותנחא"כדלמנחהמידדהשניושםאלדדהאחדש
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עשרההוימכותהמצרייםלקומשהידשמתחתאחתכף'וגוד

עשרההוימכותעשרהמצרייםלקומשהידשמתחתאחתכףמ

עשרההוימכותעשרהמצרייםלקומשהידשמתחתאחתכף2פ

עשרההוימכותעשר'המצריילקומשהידשמתחתאחתכףנ

עשרההוימכות'יהמצרייםלקומשהידשמתחתאחתכףא
עשרההוימכות'יהמצרייםלקומשהידשמתחתאחתכףש

לך'לומזהבשלומקצתןכסףשלהכליםמקצתהיולמהזהבד

לךלומרשלזהבומקצתןשלכסףהכליםמקצתהיולמהזהבמ

לךלומרזהבשלומקצתןכסףשלהכליםמקצתהיולמהזהב2פ

לך'לומזהבשלומקצתןכסףשלמקצתן'הכליהיולמהזהבנ

לךלומרזהבשלומקצתןכסףשלהכליםמקצתהיולמהזהבא
לךלומרזהבשלומקצתןכסףשלהכליםמקצתהיולמהזהבש

ביזתכנגדכסףשלשהיוהראשוניםד

ביזתכנגדשלזהבוהאחדמצריםביאתכנגדשלכסףשהיוהראשוניםמ

ביזתכנגדזהבשלוהאחרוןמצריםביזתכנגדכסףשלשהיוהראשונים2פ

ביזתכנגדזהבשלוהאחרון'מצריביזתכנגדכסףשלשהיו'הראשונינ

ביזתכנגדזהבשלוהאחרוניםמצריםביזתכנגדכסףשלשהיו'הראשוניא
ביזתכנגדזהבשל'והאחרונימצריםביזתכנגדכסףשלשהיוהראשוניםש

גדולההיםביזתהיתהכךהכסףמןויקרנחמדשהזהבשכשםהיםד

גדולההיםביזתהיתהכךהכסףמןונחמדיקרשהזהבשכשםהיםמ

גדולההיםביזתהיתהכךהכסףמןויקרנחמדשהזהבשכשםהים2פ

גדולההיםביזתהיתהכךהכסףמןויקרנחמדשהזהבשכשםהיםנ

גדולההיםביזתהיתהכךמכסףנבחרשהזהבשכשםהיםא
גדולההיםביזתהיתהכךמכסףנבחרשהזהבשכשםהיםש

לךנעשהזהבתוריואלואלוועלוכלמצריםמשלד

לךנעשהזהבתורי'נאמ'נאמואלואלוועלמצריםמשלמ

לךנעשהזהבתורינאמרואלואלוועלמצריםמשל2פ

לךנעשהזהבתורי'נאמואלואלוועל'מצרימשלנ

לךנעשהזהבתורינאמרואלואלוועלמצריםמשלא
לךנעשהזהבתורינאמרואלואלוועלמצריםמשלש

הכסףנקודותעםהיםביזתזוד

הכסףנקודותעםהיםבזתזומ

הכסףנקודותעםהיםביזתזו'וגוהכסףנקודותעם2פ

הכסףנקודותעםהיםביזתזוזהבתוריהכסףנקודותעםנ

הכסףנקודותעםהיםביזתזוא
הכסףנקודותעםהיםביזתזוש

זובעדיעדיםבעדיותבאי'אומהואוכןמצריםביזתזוד

זובעדיעדייםבעדיותבואי'אומהואוכןמצריםביזתזומ

זובעדיעדיםבעדיותבואיאומרהואוכןמצריםביזת(מ)זו2פ

זובעדי'עדיבעדיותבאיא"וכה'מצריביזתזונ

זובעדיעדייםבעדיותבואיא"וכהמצריםביזתזוא
זובעדיעדייםבעדיותבואיא"וכהמצריםביזתזוש

נתמלאוישראלשכלקטרתמלאההויהיםביזתזועדיםמצריםביזתד

נתמלאוישראלשכלקטרתמלאההויהיםבזתזועדייםמצריםבזתמ

נתמלאוישראלשכלקטרתמלאההויהיםביזתזועדיםמצריםביזת2פ

נתמלאו'יששכלקטרתמלאההויהיםביזתזועדים'מצריביזתנ

נתמלאוישראלשכלקטורתמלאההויהיםביזתזועדייםמצריםביזתא
נתמלאוישראלשכלקטורתמלאההויהיםביזתזועדייםמצריםביזתש

פרדסשלחיך'אוהואוכןבשמיםמיניוכלוזהבכסףמהםד

פרדסשלחייך'אומהואוכןבשמיםמיניוכלוזהבכסףמהםמ

פרדסשלחיךאומרהואוכןבשמיםמיניוכלוזהבכסףמהם2פ

פרדסשלחיךא"וכה'בשמימיניוכלוזהבכסףמהןנ

פרדסשלחיךא"וכהבשמיםמיניכלזהבומהםכסףמהםא
פרדסשלחיךא"וכהבשמיםמיניכלזהבומהםכסףמהםש

'א'דקטרתמלאההויוקנמוןקנהוכרכוםנרדרמוניםד

א"דקטרתמלאההויוקנמוןקנהוכרכוםנרדרמוניםמ

אחרדברקטרתמלאההויוקנמוןקנהוכרכםנרד'וגורמונים2פ

א"דקטרתמלאההוי'וגווקנמוןקנהוכרכוםנרד'וגו'רמונינ

א"דקטורתמלאההויוכרכוםנרד'וגורמוניםא
א"דקטורתמלאההויוכרכוםנרד'וגורמוניםש
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הריכךשל'וימזרקשל'ועקערהשל'ל'קד

הרישלכסף'וישלמזרק'ועשלקערהמשקלהומאהשלשיםמ

הריכףשלועשרהמזרקשלושבעיםקערהשלושלשיםמאה2פ

י"רכסףשלועשרמזרקשל'ועקערהשלל"קנ

הריכףשל'וימזרקשל'ועקערהשלל"קא
הריכףשלועשרהמזרקשל'ועקערהשלל"קש

יעקבשירדמיוםבמצרים'ישרשעשושניםו'ד'רכנגד'י'רד

יעקבשירדמיוםבמצריםישראלשעשושניםי"רכנגדי"רמ

יעקבשירדמיום'במצריישראלשעשושניםועשרמאתיםכנגדועשרמאתים2פ

יעקבשירדמיום'במצרי'יששעשושניםי"רכנגדהוינ

שיעקב(שירד)מיוםבמצריםישראלשעשושנהו"רדכנגדי"רא
שיעקבמיוםבמצריםישראלשעשושנהו"רדכנגדי"רש

מינים'גהזכיר'וגובקרבןאחדפרמשםשיצאועדלמצריםד

מיניןשלשההזכירבקרבןאחדפרמשםשיצאועדלמצריםמ

מיניםשלשההזכיר'וגובקרבןאחדפרמשםשיצאועדלמצרים2פ

מינין'גהזכיר'וגובקרבןאחדפרמשםשיצאועד'למצרינ

מינים'גהזכירבקרבןאחדפרמשםשיצאועדירדא
מינים'גהזכירבקרבן'אפרמשםשיצאועדירדש

אהרןמשהלישראל'הבהלהםשנתןטוביםפרנסים'גכנגדלעולהד

אהרןמשהלישראל'ה'ב'הקלהםשנתןטוביםפרנסים'גכנגדלעולהמ

ואהרןמשהלישראלה"הקבלהםשנתןטוביםפרנסיםשלשהכנגדלעולהאלו2פ

אהרןמשה'לישה"הבלהםשנתןטוביםפרנסין'גכנגדלעולהנ

אהרןמשהטוביםפרנסיםשלשכנגדלעולהא
ואהרןמשהטוביםפרנסיםשלשכנגדלעולהש

להםנתןמריםואתאהרןואתמשהאתלפניךואשלח'שנומריםד

להםנתןומריםאהרןמשהאתלפניךואשלח'שנומריםמ

להםנתןמריםואתאהרןואתמשהאתלפניךואשלח'שנאומרים2פ

להםנתן'מריואתאהרןואתמשהאתלפניךואשלח'שנומריםנ

להםנתןומריםאהרןמשהאתלפניךואשלח'שנאומריםא
להםנתןומריםאהרןמשהאתלפניךואשלח'שנאומריםש

'א'דמריםבזכותובאראהרןבזכותכבודועננימשהבזכותמןד

א"דמריםבזכותובאראהרןבזכותכבודועננימשהבזכותמןמ

אחרדברמריםבזכותובאראהרןבזכותכבודועננימשהבזכותמן2פ

א"דמריםבזכותובאראהרןבזכותכבודועננימשהבזכותמןנ

א"דמריםבזכותבאראהרןבזכותכבודעננימשהבזכותמןא
א"דמריםבזכותבאראהרןבזכותכבודעננימשהבזכותמןש

שלבידןשהיוטובותמדות'גכנגדעולהמיני'ג'נאלמהד

שלישראלבידןשהיוטובותמדותכנגדעולהמיני'גמ

שלבידןשהיוטובתמדותכנגדעולהמינישלשהנאמרלמה2פ

שלבידןשהיוטובותמדות'גכנגדעולהמיני'ג'נאמלמהנ

שהיוטובותמדותשלשכנגדעולהמיני'גנאמרלמהא
שהיוטובותמדות'גכנגדעולהמיני'גנאמרלמהש

לשונםאתשינוולאשמםאתשינושלאנגאלוובזכותןבמצריםישראלד

לשונםאתשינוולאשמםאתשינושלאנגאלוובזכותןבמצריםמ

לשונםאתשינוואלשמםאתשינושלאנגאלוובזכותןבמצריםישראל2פ

לשונםאתשינוולאשמםאתשינושלאנגאלוובזכותן'במצרי'ישנ

לשונםשנושלאבמצרים'בישרא
לשונםשנושלאבמצרים'בישרש

לחטאתאחדעזיםשעירהערוהמןעצמםושגדרוד

לחטאתאחדעזיםשעירהערוהמןעצמןושגדרומ

'לחטאאחדושעירהערוהמןעצמםושגדרו2פ

לחטאתאחדעזיםושעירהערוהמןעצמןושגדרונ

לחטאתאחדעזיםושעירהסודאתגלוושלאהערוהמןעצמםושגדרוא
לחטאת'אעזיםושעירהסודאתגלוושלאהערוהמןעצמםושגדרוש

'ז'עפרישתעלהעזיםמן'לעשו'הבהשצוההפסחכנגדד

ז"עפרישתעלהעזיםמןלעשות'ה'ב'הקשצוההפסחכנגדמ

זרהעבודהפרישתעלהעזיםמןלעשותרקשצוההפסחכנגד2פ

ז"עפרישתעלהעזיםמןלעשותה"הבשצוההפסחכנגדנ

ז"עעובדי'הפרשעלהעזיםמןלעשותה"הקבשצוהפסחכנגדא
ז"עעובדי'הפרשעלהעזיםמןלעשותה"הקבשצוהפסחכנגדש
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נותנתהדיןמדתהיתהולאבמצריםישראלהיו'עזשעובדילפיד

נותנתהדיןמדתהיתהולאבמצריםישראלהיוז"עשעובדילפימ

נותנתהדיןמדתהיתהולאבמצריםישראלהיוזרה'עבודשעובדילפי2פ

נותנתהדיןמדתהיתהולאבמצרים'ישהיוז"עשעובדילפינ

נותנתהדיןמדתהיתהולאבמצריםישראלהיוז"עשעובדילפיא
נותנתהדיןמדתהיתהולאבמצריםישראלהיוז"עשעובדילפיש

'כמעליהונגאלושעשו'ז'עפרישתועלממנהשפרשועדלגאלםד

מ"כעליהונגאלושעשוז"עפרישתועלשפרשועדלגאלםמ

כמהעליהנגאלושעשוזרהעבודהפרישותועלממנהשפרשועדלגאלם2פ

א"כמדעליהונגאלושעשוז"עפרישתועלממנהשפרשועדלגאלםנ

א"כדנגאלועליהשעשוז"עפרישועלממנושפירשועדלגאולםא
א"כדנגאלועליהשעשוז"עפרישתועלממנושפירשועדלגאולםש

שעירכנגדההקריבולפיכךעליכםופסחתיהדםאתוראיתי'דתיד

שעירכנגדההקריבולפיכךעליכםופסחתיהדםאתוראיתימ

שעירכנגדההקריבולפיכךעליכםופסחתיהדםאתוראיתידתימר2פ

שעירכנגדההקריבו'לפיעליכםופסחתיהדםאתוראיתינ

אחדעזיםשעירכנגדההקריבו'ולפיעליכםופסחתיהדםאתוראיתיא
'אעזיםשעירכנגדההקריבו'ולפיעליכםופסחתיהדםאתוראיתיש

ולזבחלחטאתשעירמקריביןהיו'ז'עשבעוןלפילחטאתד

ולזבחלחטאת(ז"לע)שעירמקריביןהיוז"עחטאתשבעוןלפילחטאתמ

ולזבחלחטאתשעירמקריביםהיוזרהעבודהשבעוןלפילחטאת2פ

ולזבחלחטאתשעירמקריביןהיוז"עשבעוןלפילחטאתנ

ולזבחלחטאתשעירמקריביןהיוז"עשבעוןלפילחטאתא
ולזבחלחטאתשעירמקריביןהיוז"עשבעוןלפילחטאתש

'שנ'ממצריישראלנגאלושבזכותםויוסףיעקבכנגדשניםבקרהשלמיםד

'שנממצריםישראלנגאלושבזכותןויוסףיעקבכנגדשניםבקרהשלמיםמ

'שנאממצריםישראלנגאלושבזכותםויוסףאהרןכנגדשניםבקרהשלמים2פ

'שנ'ממצרי'ישנגאלושבזכותםויוסףיעקבכנגד'וגושניםבקר'השלמינ

'שנאמממצריםנגאלושבזכותםויוסףיעקבכנגדשניםבקרהשלמיםא
'שנאממצריםנגאלושבזכותםויוסףיעקבכנגדשניםבקר'השלמיש

ואהרןמשהכנגד'א'דסלהויוסףיעקבבניעמךבזרועגאלתד

ואהרןמשהכנגדא"דסלהויוסףיעקבבניעמךבזרועגאלתמ

ואהרןמשהכנגדאחרדברסלהויוסףיעקבבניעמךבזרועגאלת2פ

ואהרןמשהכנגדא"דסלהויוסףיעקבבניעמךבזרועגאלתנ

ואהרןמשהכנגדא"דסלהויוסףיעקבבניעמךבזרועגאלתא
ואהרןמשהכנגדא"דסלהויוסףיעקבבניעמךבזרועגאלתש

עשוואהרןומשה'שניצאוידיהםועל'המופתיכלעשושהםד

עשוואהרןומשה'שניצאוידיהםועלהמופתיםכלעשושהםמ

עשוואהרןומשה'שניצאוידיהםועלהאלההמופתיםכלעשושהם2פ

עשוואהרןומשה'שניצאוידיהםועל'המופתיכלעשושהםנ

עשוואהרןומשה'שנאיצאוידיהםועלהאלההמופתיםכלעשושהםא
עשוואהרןומשה'שנאיצאוידיהםועלהאלההמופתיםכלעשושהםש

'וגוחמשהאילים'וגוהאלההמופתיםכלאתד

'וגומחמשהאילים'וגומהאלההמופתיםכלאתמ

שנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאילים'וגוהאלההמופתיםכלאת2פ

'וגועתודיםחמשהאלים'וגוהאלה'המופתיכלאתנ

חמשהאליםהאלההמופתיםכלאתא
חמשהאליםהאלההמופתיםכלאתש

שכרתלהםברית'הבהשזכראבות'גכנגדמינים'גלמהד

שכרתברית'ה'ב'הקשזכראבות'גכנגדמינים'גלמהמ

שכרתבריתה"הקבשזכראבותשלשהכנגדמיניםשלשהלמהחמשה2פ

שכרתבריתה"הבשזכראבות'גכנגדמינים'גלמהנ

שכרתבריתה"הקבשזכראבות'גכנגדמינים'גלמהא
שכרתבריתה"הקבשזכראבות'גכנגדמינים'גלמהש

בריתואתאלהיםויזכרנאקתםאתאלהיםוישמע'שנאוגאלםלהםד

'וגומנאקתםאתאלהיםוישמע'שנבזכותווגאלםלהםמ

בריתואתאלהיםויזכרנאקתםאתאלהיםוישמע'שנאבזכותםוגאלםלהם2פ

בריתואתם"אליויזכורנאקתםאתם"אליוישמע'שנוגאלםלהםנ

אלהיםויזכורנאקתםאתאלהיםוישמע'שנאבזכותםוגאלםלהםא
ויזכורנאקתםאתאלהיםוישמע'שנאבזכותםוגאלםלהםש
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שחשבונםלפי'ה'הלמהיעקבואתיצחקאתאברהםאתד

שחשבונןלפי'ה'הלמהמ

שחשבונםלפידכתיבהיאהדאלמה2פ

שחשבונםלפי'ה'ה'הלמה'וגואברהםאתנ

שחשבונםלפי'ה'הלמהא
שחשבונםלפי'ה'הלמהש

'הבהשנשבעשכשם'ו'טשהםוהשבטיםהאבותכנגד'ו'טעולהד

'ה'ב'הקשנשבעשכשםו"טשהםוהשבטיםהאבותכנגדו"טעולהמ

ה"הקבשנשבעשכשםעשרהחמששהםוהשבטיםהאבותכנגדעשרהחמשעולה2פ

ה"הבשנשבעשכשםו"טשהם'והשבטיהאבותכנגדו"טעולהנ

ה"הקבשנשבעכשםו"טשהםוהשבטיםהאבותכנגדו"טעולהא
ה"הקבשנשבעכשםו"טשהםוהשבטיםהאבותכנגדו"טעולהש

למה'א'דסלהאומרמטותשבועות'שנלשבטיםנשבעכךלאבותד

למהא"דסלהאומרמטותשבועות'שנלשבטיםנשבעכךלאבותמ

למהאחרדברסלהאמרמטותשבועות'שנאלשבטיםנשבעכךלאבות2פ

למהא"דסלהאומרמוטותשבועות'שנ'לשבטינשבעכךלאבותנ

למהא"דסלה'אוממטותשבועות'שנאלשבטיםנשבעכךלאבותיךא
למהא"דסלה'אוממטות'שבועו'שנאלשבטיםנשבעכךלאבותיךש

'וגוהפסחממחרת'שנבניסן'ו'בטשנגאלולפי'ו'טד

בנייצאוהפסחממחרת'שנבניסןו"בטשנגאלולפיו"טמ

'וגוהפסחממחרת'שנאבניסןעשרבחמשהשנגאלולפיעשרהחמש2פ

'וגוהפסחממחרת'שנבניסןו"בטשנגאלולפיו"טנ

הפסחממחרת'שנאבניסןו"בטשנגאלולפיו"טא
הפסחממחרת'שנאבניסןו"בטשנגאלולפיו"טש

'וגואליסףקרבןזהכסףעשרבחמשהליואכרה'ואוד

בןאליסףקרבןזהכסףעשרבחמשהליואכריה'ואומ'וגומישראלמ

בןאליסףקרבןזהכסףעשרבחמשהליואכרה2פ

'וגואליסףקרבןזהכסףעשרבחמשהליואכרה'ואונ

קרבןזהכסףו"בטליואכרה'ואומא
קרבןזהכסףו"בטליואכרהואומרש

מקלסהתחילמצריםגאולתסדרעלשהקריב'הבהשראהכיוןד

מקלסהתחילמצריםגאולתסדרעלשהקריב'ה'ב'הקשראהכיוןדעואלמ

מקלסהתחילמצריםגאולתסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיון'וגודעואל2פ

מקלסהתחיל'מצריגאולתסדרעלשהקריבה"הבשראהכיוןנ

מקלסהתחילמצריםגאולתסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיוןא
מקלסהתחיל'מצריגאולתסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיוןש

דעואלבןאליסףקרבןזהקרבנואתד

דעואלבןאליסףקרבןזהקרבנואתמ

דעואלבןאליסףקרבןזהקרבנואת2פ

'וגודעואלבןאליסףקרבןזהקרבנואתנ

דעואלבןאליסףקרבןזה'ואמקרבנוא
דעואלבןאליסףקרבןזה'ואמקרבנוש


