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מנשהוליגלעדלי'ד'ה'העמיהודבןאלישמעאפריםלבנינשיאהשביעיביום'ד'י'פרשתד

מנשהוליגלעדלי'ד'ה'העמיהודבןאלישמעאפריםלבנינשיאהשביעיביוםד"יפרשתאמ

מנשהליגלעדלידכתיבהיאהדאעמיהודבןאלישמעאפריםלבנינשיאהשביעיביוםד"יפרשתא2פ

'מנשוליגלעדליד"הה'וגואפריםלבנינשיאהשביעיביוםד"יפרשתאנ

מנשהוליגלעדליד"ההאפריםלבנינשיאהשביעיביוםד"יפרשתא
מנשהוליגלעדליד"ההאפריםלבנינשיאהשביעיביוםד"יפרשתש

'גהבאלעולםחלקלהםאיןהדיוטות'דמלכים'גתמןתנינןחוקקייהודהראשימעוזאפריםד

'גהבאלעולםחלקלהםאיןהדיוטות'ודמלכים'גתנינןתמןמחוקקייהודהראשימעוזאפריםמ

שלשההבאלעולםחלקלהםאיןהדיוטותוארבעהמלכיםשלשהתנינןתמןמחוקקייהודהראשימעוזאפרים2פ

'גב"לעהחלקלהםאיןהדיוטות'ודמלכים'גתמןתנינן'וגוואפריםנ

'גב"לעהחלקלהםאיןהדיוטות'ודמלכיםשלשהתנינןתמןואפריםא
'גב"לעהחלקלהםאיןהדיוטותוארבעהמלכים'גתנינןתמןואפריםש

ויעתראליוויתפלל'שנהבאלעולםחלקלוישמנשה'אויהודה'רומנשהואחאבירבעםמלכיםד

ויעתראליוויתפלל'שנהבאלעולםחלקלוישמנשה'אומיהודה'רומנשהואחאבירבעםמלכיםמ

ויעתראליוויתפלל'שנהבאלעולםחלקלוישמנשהאומריהודה'רומנשהואחאבירבעםמלכים2פ

ויעתראליוויתפלל'שנב"לעהחלקלוישמנשה'או'יהו'רומנשהואחאבירבעםמלכיםנ

ויעתראליוויתפלל'שנאב"לעהחלקלוישמנשה'אומיהודה'רמנשהאחאבירבעםמלכיםא
ויעתראליוויתפלל'שנאב"לעהחלקלוישמנשה'אומיהודה'רמנשהאחאבירבעםמלכיםש

הבאהעולםלחייהשיבוולאהשיבולמלכותלואמרולמלכותוירושליםוישיבהוד

הבאהעולםלחייהשיבוולאהשיבולמלכותולואמרולמלכותוירושלםוישיבהומ

הבאהעולםלחייהשיבוולאלמלכותולואמרולמלכותוירושלםוישיבהולו2פ

ב"העהלחייהשיבוולאהשיבולמלכותולואמרולמלכותוירושלםוישיבהונ

השיבולאב'לעהאבלהשיבולמלכותוליה'אמלמלכותוירושלםוישיבהותפלתווישמעלוא
השיבולאב"לעהאבלהשיבולמלכותול"אלמלכותוירושלםוישיבהותפלתווישמעלוש

רבאמרמנאוםהגדולהכנסתאנשירבאמרמנאןמיוגחזיואחיתופלודואגבלעםהדיוטות'דד

רב'אממנאוםהגדולהכנסתאנשירב'אממנאןמיוגחזיואחיתופלודואגבלעםהדיוטות'דמ

רב'אממנאוםהגדולהכנסתאנשירב'אממנאןמיוגחזיואחיתפלודואגבלעםבעולםהדיוטותארבעה2פ

רב'אממנאום'הגדו'כנסאנשירב'אממנאםמיוגחזיואחיתופלודואגבלעםהדיוטות'דנ

רב'אממנאוםהגדולהכנסתאנשירב'אממנאםמיוגיחזיאחיתופלדואגבלעםהדיוטותארבעהא
רב'אממנאוםהגדולהכנסתאנשירב'אממנאםמיוגיחזיאחיתופלדואגבלעםהדיוטותארבעהש

השגיחוולאלפניהםונשתטחדודשלדיוקנודמותובאעמהםשלמהאתלצרףבקשושמואלאמריהודהד

השגיחוולאלפניהםונשתטחשלדודדיוקנודמותובאעמהםשלמהאתלצרףבקשושמואל'אמיהודהמ

השגיחולאלפניהםונשתטחדודשלדיוקנודמותובאעמהםשלמהאתלצרףבקשושמואל'אמיהודה2פ

השגיחוולאלפניהםונשתטחדודשלדמותוובאעמהםשלמהאתלצרףבקשו'שמו'אמ'יהונ

השגיחוולאלפניהםונשתטחדודשלדיוקנודמותובאלשלמהעמהםלצרפובקשוא
השגיחוולאלפניהםונשתטחדודשלדיוקנודמותובאלשלמהעמהםלצרףבקשוש
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בתיצתהעליההשגיחוולאסביבותיהםוליהטההקדשיםקדשימביתאשיצאתעליוד

בתיצאתהעליוהשגיחוולאסביבותיהםוליהטההקדשיםקדשמביתאשיצאתעליומ

בתיצאתהעליההשגיחוולאסביבותיהםכלולהטההקדשיםקדשימביתאשיצאתעליו2פ

בתיצתהעליההשגיחוולאסביבותיהםוליהטה'הקדשיקדשמביתאשיצאתעליונ

בתיצאתעליההשגיחוולאסביבותיהםולהטה'הקדשיקדשימבית[אש](ואמרהקולבת)יצאתעליוא
בתיצאתעליההשגיחוולאסביבותיהםולהטה'הקדשיקדשימביתואמרהקולבתיצאתעליוש

ביתישהקדיםמי'וגובמלאכתומהיראישחזיתלהםואמרהקולד

ביתישהקדיםמיבמלאכתומהיראישחזיתלהםואמרהקולמ

ביתישהקדיםמיחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבמלכיםלפניבמלאכתומהיראישחזיתלהםואמרהקול2פ

ביתישהקדיםמי'וגובמלאכתומהיראישחזיתלהםואמרהקולנ

ביתישהקדיםמיבמלאכתומהיראישחזיתואמרהקולא
ביתישהקדיםמיבמלאכתומהיראישחזיתואמרהקולש

לפנייתיצבשנהג'ביבנהוביתושנים'בזבנהשביתיאלאעודולאלביתוד

לפנייתיצבשנהעשרהבשלשבנהוביתושניםבשבעבנהשביתיאלאעודולאלביתומ

(מלכים)לפנייתיצב?שנהעשרהבשלשבנהוביתושניםבשבעבנהשביתיאלאעודולאלביתו2פ

לפנייתיצבשנהג"ביבנהוביתו'שני'בזבנהשביתיאלאעודולאלביתונ

(מלכים)לפנייתיצבשנהג"ביוביתושנים'בזבנהשביתיאלאעודולאלביתוא
מלכיםלפנייתיצבשנהג"ביוביתושנים'בזבנהשביתיאלאעודולאלביתוש

המעמךלהם'ואמרחזרהעליההשגיחוולאחשוכיםלפנייתיצבובליתיצבמלכיםלפניאלאלאוחשבכיםד

המעמךלהםואמרהחזרהעליההשגיחוולאחשכיםלפנייתיצבולאיתיצבמלכיםלפניאלאלאוחשכיםמ

המעמךלהםואמרהחזרהעליההשגיחוולאחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבמלכיםלפניאלאלאוחשכים2פ

המעמךלהםואמרהחזרהעליההשגיחוולאחשוכיםלפנייתיצבוכליתיצבמלכיםלפניאלאלאוחשכיםנ

המעמךואמרהחזרהעליההשגיחוולאחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבמלכיםלפניאלא[חשוכים]א
המעמךואמרהחזרהעליההשגיחוולאחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבמלכיםלפניאלאש

דורשיעמהםמלצרפונמנעומידדברידעתמהאניולאתבחראתהכימאסתכיישלמנהד

דורשיעמהםמלצרףונמנעומיד'וגוממאסתכיישלמנהמ

דורשיעמהםמלצרפונמנעומידדברידעתומהאניולאתבחראתהכימאסתכיישלמנה2פ

דורשיעמהםמלצרפונמנעומיד'וגואניולאתבחראתהכימאסתכיישלמנהנ

דורשיעמהםמלצורפוונמנעועמדומידאניולאתבחראתהכימאסתכיישלמנהא
דורשיעמהםמלצורפוונמנעועמדומידאניולאתבחראתהכימאסתכיישלמנהש

'וגומנשהוליגלעדליטעםמהמבלעםחוץהבאלעולםחלקלהםישכולהם'אומ'רשומוד

גלעדליטעםמהמבלעםחוץהבאלעולםחלקלהםישכולהםאמרורשומותמ

אפריםמנשהוליגלעדליטעםמהמבלעםחוץהבאלעולםחלקלהםישכלהםאמרורשומות2פ

'וגומנשהליגלעדליט"ממבלעםחוץב"לעהחלקלהםישכולהם'אורשומותנ

מנשהוליגלעדליט'ממבלעםחוץב"לעהחלקלהםישכלםאמרורשומותא
מנשהוליגלעדליט"ממבלעםחוץב"לעהחלקלהםישכלםאמרורשומותש
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ברמותשמתישראלמלךאחאבזהגלעדלי'וגורחציסירמואבד

ברמותשמתישראלמלךאחאבזהגלעדלי'וגומרחציסירמואבמ

ברמותשמתישראלמלךאחאבזהגלעדלי'וגורחציצירמואב'וגומחוקקייהודהראשימעוז2פ

ברמותשמת'ישמלךאחאבזהגלעדלי'וגורחציסירמואבנ

ברמותשמתאחאבזהגלעדליא
ברמותשמתאחאבזהגלעדליש

יהודהאפרתינבטבןירבעםזהראשימעוזאפריםחזקיהובןמנשהזהכמשמעומנשהליגלעדד

יהודהאפרתינבטבןירבעםזהראשימעוזאפריםחזקיהובןמנשהזהכמשמעומנשהוליגלעדמ

יהודהאפרתינבטבןירבעםזהראשימעוזאפריםחזקיהובןמנשהזהכמשמעומנשהליגלעד2פ

יהודהאפרתינבטבןירבעםזהראשימעוזאפריםחזקיהובןמנשהזהכמשמעומנשהליגלעדנ

יהודהאפרתינבטבןירבעםזהואפריםחזקיהובןמנשהזהכמשמעומנשהוליגלעדא
יהודהאפרתינבטבןירבעםזהואפריםחזקיהובןמנשהזהכמשמעומנשהוליגלעדש

עלרחיצהידיעלשלקהגחזיזהרחציסירמואבמיהודהאתידקאאחיתפלזהמחוקקיד

עלרחיצהידיעלשלקהגחזיזהרחציסירמואבמיהודהאתידקאאחיתופלזהמחוקקימ

עלרחיצהעלשלקהגיחזיזהרחציצירמואביהודהמשבטאתידקאאחיתפלזהמחוקקי2פ

עלרחיצהי"עשלקהגחזיזהרחציסירמואבמיהודהדקאתיאחיתופלזהמחוקקינ

עלרחיצהי"עשלקהגחזיזהרחציסירמואבמיהודהדאתיאחיתופלזהמחוקקיא
עלרחיצהי"עשלקהגחזיזהרחציסירמואבמיהודהדאתיאחיתופלזהמחוקקיש

דמיםאנשימקללוןדישראלמלכאנעבידומה'הבהלפניישראלאמרוהאדומידואגזהנעליאשליךאדוםד

דמיםאנשימקלטוןדישראלומלכאנעבידומה'ה'ב'הקלפניישראל'אמהאדומידואגזהנעליאשליךאדוםמ

שמיםאנשימקללווןדישראלומלכאנעבידומהה"הקבלפניישראלאמרוהאדומידואגזהנעליאשליךאדום2פ

דמיםאנשימקללוון'דישומלכאנעבידומהה"הבלפני'ישאמרוהאדומידואגזהנעליאשליךאדוםנ

דמיםאנשימקלליןדידןומלכאנעבידומהישראלאמרוהאדומידואגזהנעליאשליךאדוםא
דמיםאנשימקלליןדידןומלכאנעבידומהישראלאמרוהאדומידואגזהנעליאשליךאדוםש

פלשתעלי'ד'ה'הלאלואלורעיםלעשותםעלי'הבה'אמימיהםיחצולאומרמהד

פלשתעלי'ד'ה'הלאלואלורעיםלעשותןעלי'ה'ב'הק'אמימיהםיחצולאומרמהמ

פלשתעלידכתיבהיאהדאלאלואלורעיםלעשותםעליה"הקב'אמימיהםיחצולאומרמה2פ

פלשתעליד"ההלאלואלורעיםלעשותןעליה"אהבימיהםיחצולאומרמהנ

פלשתעליד'ההאלועםאלורעיםלעשותעליה'הקב'אמימיהםיחצולאומרמהא
פלשתעליד"ההאלועםאלורעיםלעשותעליה"הקב'אמימיהםיחצולאומרמהש

מלאכיאמרוהתרועעיפלשתעלי'כתתמןלאלואלורעיםולעשותןטובים'מעשילהםלפלשעליאתרועעד

מלאכיאמרוהתרועעיפלשתעלי'כתתמןלאלואלורעיםולעשותןטוביםמעשיםלהםלפלשעליאתרועעמ

מלאכי]'אמהתרועעיפלשתעליכתיבתמןלאלואלורעיםולעשותםטוביםמעשיםלהםלפלשעליהתרועעי2פ

ה"מאמרוהתרועעיפלשתעלי'כתתמןלאלואלורעיםולעשותן'טובי'מעשילהםלפלשעליאתרועענ

מלאכיאמרוהתרועעיא
מלאכיאמרוהתרועעיש
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לועושהאתמהגתבניךאתוהורשיהפלשתיאתשהרגמייבאאם'הקבהלפניהשרתד

לועושהאתהמהגתבניךאתוהורישהפלשתיאתשהרגמייבאאם'ה'ב'הקלפניהשרתמ

לועושהאתהמהגתבניךאתוהורישהפלשתיאתשהרגמייבאאםה"הקב[לפניהשרת2פ

לועושהמהגתבניךאתוהורישהפלשתיאתשהרגמייבאאםה"הבלפנינ

להםעושהאתהמהבניךוהורישהפלשתיאתשהרגמייבואאםה"הקבלפניהשרתא
להםעושהאתהמהבניךוהורישהפלשתיאתשהרגמייבואאםה"הקבלפניהשרתש

הרבהמחלוקתשישלפימנשהליגלעדלי'א'דלזהזהרעיםלעשותןעלילהם'אמד

הרבהמחלקתשיטלפיגלעדליא"דלזהזהרעיםלעשותןעלילהן'אממ

הרבהמחלקתשישלפימנשהליגלעדליאחרדברלזהזהלעשותםעלילהם'אמ2פ

הרבהמחלקתשישלפימנשהוליגלעדליא"דלזהזה(ל)רעיםלעשותןעלילהם'אמנ

מחלוקתשישלפיגלעדליא"דלזהזהרעיםלעשותםעלילהם'אמא
מחלוקתשישלפיגלעדליא"דלזהזהרעיםלעשותםעלילהם'אמש

נסיכיושמונהשמונה'אומוישרועיםשבעהעליווהקמונו'שנאשבעה'אומישהמשוחיםעלד

נסיכיושמנה'שנ'ח'אומוישרועיםשבעהעליווהקמונו'שנ'זאומריםישהמשוחיםעלמ

נסיכישמנה'שנשמנה'אומוישרועיםשבעהעליווהקמונו'שנשבעהאומריםישהמשוחיםעל2פ

נסיכיושמונה'שנ'חא"וירועיםשבעהעליווהקמונו'שנ'זא"י'המשוחיעל(בין)נ

נסיכי'וח'שנאשמונהא"וירועים'זעליווהקמונו'שנא'ז'אומריישהמשיחיםעלא
נסיכי'וח'שנא'חא"וירועים'זעליווהקמונו'שנא'ז'אומריישהמשיחיםעלש

לעשותבאיםאלהמה'ואוחדשיםארבעהויראני'שנאארבעהשמפורשמהאלאואינואדםד

לעשותבאיםאלומה'ואומחרשיםארבעהי"יויראני'שנ'דשמפורשמהאלאואינואדםמ

לעשותבאיםאלהמה'ואוחרשיםארבעהויראני'שנאארבעהשמפורשמהאלאואינואדם2פ

לעשותבאיםאלהמה'ואוחרשים'דויראני'שנ'דשמפורשמהאלאואינואדםנ

לעשותבאיםאלהמה'ואומחרשים'די"יויראני'שנא'דשמפורש[מה]אלאאינואואדםא
לעשותבאיםאלהמה'ואומחרשים'ד'הויראני'שנא'דשמפורשמהאלאאינואואדםש

ופורשדודחרשים'גהןואלו'וגוזרואשרהקרנותואליאלהויאמרד

ופרשדודבאחרשים'דהןואלו'וגומיהודהאתזרואשרהקרנותאלהאליויאמרמ

ופירשדודבאחרשיםארבעהאותןהןואלו'וגוזרואשרהקרנותאלהאליויאמר2פ

'ופידודבא'חרשי'דהןואלו'וגוזרואשרהקרנותאלואליויאמרנ

'ופידודבאחרשים'דאותןהםואלוזרואשרהקרנותאלהאליויאמרא
'ופידודבאחרשים'דאותןהםואלוזרואשרהקרנותאלהאליויאמרש

'שנמנשהשלמבניושעומדמשיחזהמנשהליגלעדמתושבישהיהאליהוזהגלעדליד

'שנמנשהשלמבניושעומדמשיחזהמנשהוליגלעדמתושבישהיהאליהוזהגלעדלימ

'שנאמנשהשלמבניושעומדמשיחזהמנשהליגלעדמתושבישהיהאליהוזהגלעדלי2פ

'שנמנשהשלמבניושעמדמשיחזהמנשהוליגלעדמתושבישהיהאליהוזהגלעדלינ

'שנאמנשהשלבניומבנישעומדמשיחזהמנשהוליגלעדמתושבישהיהאליהוזהגלעדליא
'שנאמנשהשלבניומבנישעומדמשיחזהמנשהוליגלעדמתושבישהיהאליהוזהגלעדליש
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שורובכור'שנאמאפריםשבאמלחמהמשוחזהראשימעוזואפריםומנשהבנימןאפריםלפניד

שורובכור'שנמאפריםשבאמלחמהמשוחזהראשימעוזאפריםומנשהבנימןאפריםלפנימ

שורובכור'שנמאפריםשבאמלחמהמשוחזהראשימעוזואפרים'וגוובנימןומנשהאפריםלפני2פ

שורובכור'שנמאפריםשבאמלחמהמשוחהיהזהראשימעוזואפריםומנשהובנימין'אפרילפנינ

שורובכור'שנאמאפריםשבאמלחמהמשוחזהואפריםומנשהובנימיןאפריםלפניא
שורובכור'שנאמאפריםשבאמלחמהמשוחזהואפריםומנשהובנימיןאפריםלפניש

רחציסירמואבדודשלבניומבניבאשהואהגדולהגואלזהמחוקקייהודהלוהדרד

רחציסירמואבשלדודמבניובאשהואהגדול(??)הגואלזהמחוקקייהודהלוהדרמ

רחציצירמואבדודשלבניומבנישבאהגדולגואלזהמחוקקייהודהלוהדר2פ

רחציסירמואבדודשלבניומבניבאשהואהגדולהגואלזהמחוקקייהודהלוהדרנ

דודשלבניומבניבאשהואהגדולהגואלזהמחוקקייהודהלוהדרא
דודשלבניומבניבאשהואהגדולהגואלזהמחוקקייהודהלוהדרש

המואביותשיבאועדומסייעןבאאניהללוהגואליםכשיבואואףהאלהים'אמרחציסירמואבמהוד

המואביתבןשיבאעדומסייעןבאאניהללוהגואליםכשיבאוהאלהים'אמרחצי'סימואבמהומ

המואביתבןשיבאעדומסייעןאניבאהללוהגואליםכשיצאואףהאלהיםאמר2פ

המואביתבןשיבאעדומסייעןבאאניהללוהגואליםכשיבאואף(1)האלים(2)'אמרחציסירמואבמהונ

<....>המובן<.>שיב<..><..>ומסיי<.>באני<....>הגואלים<..>כשיבו<.>האלהי'אמרחצי<...><.>מואמהו]א
ש

פורה'אוהואוכןבעקביורומסןודורכןמנעלישולףעושהאנימהנעליאשליךאדוםעלעמהםד

פורה'אומהואוכןבעקביורומסןודורכןמנעלישולףעושהאנימהנעליאשליךאדוםעלעמהםמ

פורהאומרהואוכןבעקביורומסןודורכןמנעלישולףעושהאנימהנעליאשליךאדוםעלעמהן2פ

פורהא"וכהבעקביורומסןודורכןמנעלישולףעושהאנימהנעליאשליךאדוםעלעמהםנ

פורהה"וזשבעקבורומסןודורכןמנעלישולףעושהאנימהנעליאשליךאדוםעל[<..>עמא
פורהש"וזבעקבורומסןודורכןמנעלישולףעושהאנימהנעליאשליךאדוםעלש

נכנסמדינות'בדפלטרין'דשבנהודםבשרלמלךהדברלמהמשלמשלו'וגולבדידרכתיד

נכנסמדינותבארבעהפלטרין'דשבנהודםבשרלמלךדומההדברלמהמשלמשלולבדידרכתימ

נכנסלמדינותבארבעהארבעהפלטריןשבנהודםבשרלמלךדומההדברלמהמשלמשלו'וגולבדידרכתי2פ

נכנסמדינות'בדפלטרין'דשבנהו"בלמלךד"להמשלמשלו'וגולבדידרכתינ

נכנסמדינות'בדפלטרין'דשבנהו"בלמלךד"מלהלבדידרכתיא
נכנסמדינות'בדפלטרין'דשבנהו"בלמלךד"מלהלבדידרכתיש

'אמנעלוושלףושתהאכל'לרביעיכשבא'לשלישיוכןלשניהוכןנעלושלףולאושתהאכללראשונהד

'אמנעלוושלףושתהאכללרביעיתכשבאלשלישיתוכןלשנייהוכןנעלושלףולאושתהאכללראשונהמ

'אמנעליוושלףושתהאכללרביעיתכשבאלשלישיתוכךלשניהוכךנעליושלףולאושתהאכללראשונה2פ

'אממנעליוושלףושתהאכל'לדכשבא'לגוכן'לבוכןנעלושלףולאושתהאכללראשונהנ

'אמנעלוושלףושתהאכל'לדכשבא'לגוכןלשנייהוכןנעלושלףולאושתהאכללראשונהא
'אמנעלוושלףושתהאכל'לדכשבא'לגוכןלשנייהוכןנעלושלףולאושתהאכללראשונהש
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מהמפנילואמרולחםלפניויערכוהזאתבמדינהשישגדוליםאנשיםכלליוהביאוצאולהםד

מהמפנילואמרולחםלפניויערכוהזאתבמדינהשישגדוליםאנשיםכלליוהביאוצאולהםמ

מהלואמרולחםלפניויערכוהזאתבמדינהגדוליםאנשיםכלליוהביאוצאולהם2פ

מהמפנילואמרולחםלפניויערכוהזאתבמדינהשיש'גדולי'אנשיכלליוהביאוצאולהםנ

מהמפנילואמרולחםלפניוערכוהזאתשמדינהגדוליםאנשיםכלליוהביאוצאולהםא
מהמפנילואמרולחםלפניוערכוהזאתשמדינהגדוליםאנשיםכלליוהביאוצאולהםש

ושתיתואכלתנעליךשלפתובזונעליךשלפתולאשתיתאכלתלראשונהכשנכנסתד

ושתיתואכלתנעליךשלפתלכאןוכשנכנסתלשלישיתוכןלשנייהוכןנעליךשלפתולאושתיתאכלתלראשונהכשנכנסתמ

ושתיתואכלתנעליךשלפתלכאןוכשנכנסתלשלישיתוכןלשניהוכןנעליךשלפתולאושתיתאכלתלראשונהכשבאת2פ

ושתיתואכלתנעליךשלפתלכאןוכשנכנסת'לגוכן'לבוכןמנעליךשלפתולאושתיתאכלתלראשונהכשנכנסתנ

נעליךושלפתושתיתאכלתוכאן'לגוכן'לבוכןשלפתולאושתיתאכלת'לראשונכשנכנסתא
נעליךושלפתושתיתאכלתוכאן'לגוכן'לבוכןשלפתולאושתיתאכלתלראשונהכשנכנסתש

'אוהייתיעתבכל'לשלישיוכןלשניהוכןעלימיושבתדעתוהיתהלאלראשונהכשנכנסתילהם'אמד

'אומהייתיעתבכללשלישיתוכןלשנייהוכןעלימיושבתדעתיהיתהלאלראשונהכשנכנסתילהם'אממ

אומרהייתיעתבכללשלישיתוכןלשניהוכןעלימיושבתדעתיהיתהלאלראשונהכשנכנסתילהם'אמ2פ

'אוהייתיעתבכל'לגוכן'לבוכןעלימיושבתדעתיהיתהלאלראשונהכשנכנסתילהם'אמנ

'אומהייתיעתבכל'לגוכן'לבוכןעלימיושבתדעתיהיתהלאלראשונהכשנכנסתילהם'אמא
'אומהייתיעתבכל'לגוכן'לבוכןעלימיושבתדעתיהיתהלאלראשונהכשנכנסתילהם'אמש

עשה'הקבהכךאףעליודעתונתישבהמידשנכנסתיועכשובאחרונהשאכנסשעהאותהאראהאימתיד

עשה'ה'ב'הקכךאףעלידעתינתיישבהמידשנכנסתיועכשיובאחרונהשאכנסשעהאותהאראהאימתימ

עשהה"הקבכךאףעלידעתינתישבה(ש)מידשנכנסתיועכשובאחרונהשאכנסשעהאותהאראהאימתי2פ

עשהה"הבכךאףעלידעתינתישבהמידשנכנסתיועכשיובאחרונהשאכנסשעהאותהאראהאימתינ

עשהה"הבכך]עלידעתינתיישבהמידשנכנסתיועכשיובאחרונהשאכנסשעהאותהאראהאימתיא
עלידעתינתיישבהמידשנכנסתיועכשיובאחרונהשאכנסשעהאותהאראהאימתיש

בעצמובאדוםנקמהשיעשהעדדעתונתקררהולאיוניםובמלכיובהמןובנבוכדנצרובסנחריבובסיסראובעמלקבפרעהמלחמהד

באדוםנקמהשיעשהעדדעתונתקררהולאיווניםובמלכיובהמןובנבוכדנאצרובסנחריבובססראובעמלקבפרעהמלחמהמ

בעצמונקמהשיעשהעדדעתונתקררהולאיוניםובמלכיובהמןובנבוכדנצרובסנחריבובסיסראובעמלקבפרעהמלחמה2פ

בעצמובאדוםנקמהשיעשהעדו(י)דעתנתקררהולאיוניםובמלכיובהמןובנבוכדנצרובסנחריבובסיסראובעמלקבפרעהמלחמהנ

בעצמובאדוםנקמהשיעשהעדדעתונתקררהולאיוניםובמלכיובהמןובנבוכדנאצרובסנחריב'ובסיסרובעמלקבפרעהמלחמהא
ש

הואוכןגאולתכםואביאאדוםשלשתותיהאפילאניאתרועעפלשתעלינעליאשליךאדוםעלהויד

הואוכןגאולתכםומביאשלאדוםשתותיהאפילאניאתרועעפלשתעלינעליאשליךאדוםעלהוימ

הואוכןגאולתכםומביאאדוםשלשתותיהאפילאניהתרועעיפלשתעלינעליאשליךאדוםעלהוי2פ

א"וכהגאולתכםומביאאדוםשלשתותיהאפילאניאתרועעיפלשתעלינעליאשליךאדוםעלהוינ

א"וכהגאולתכםומביאלאדוםשתותיהאפילאניאתרועעפלשתעלינעליאשליךאדוםעלהויא
ש
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בעתמדבר'וגוגלעדלי'א'דתראינהועיניכם'וגואהרוסואנייבנוהמה'אוד

בעתבדודמדברגלעדליא"ד'וגומתראינהועיניכםאהרוסואנייבנוהמה'אוממ

בשעהבדודמדבר'וגוגלעדליאחרדבר'וגותראינהועיניכם'וגואהרוסואנייבנוהמהאומר2פ

בעתבדודמדברגלעדליא"ד'וגותראינהועיניכם'וגואהרוסואנייבנוהמהנ

בשעהבדודמדברגלעדליא"ד['וגותראינהועיניכם'וגואהרוסואנייבנוהמהא
בשעהבדודמדברגלעדליא"דש

אפריםועליזרעאלועלהגלעדעלשאולבןבשתלאישוהמליךנרבןאבנרעמדשאולשמתד

אפריםועליזרעאלועלהגלעדעלשאולבןבשתלאישוהמליךנרבןאבנרעמדשאולשמתמ

אפריםועליזרעאלועלהגלעדעלשאולבןבשתלאישוהמליךנרבןאבנרעמדשאולשמת2פ

אפריםועליזרעאלועלהגלעדעלשאולבןבשתלאישוהמליךנרבןאבנרעמדשאולשמתנ

אפריםעל<....>יזועלגלעד<.><..><.>שאובןבשת<....>והמליך]אבנרעמדשאולשמתא
אבנרעמדשאולשמתש

וימליכהו'ואו'וגובשתאישאתלקחלשאולאשרצבעשרנרבןואבנר'דתימ'כמד

וימליכהולשאולאשרצבאשרנרבןואבנרמ"דתיה"כממ

וימליכהוואומר'וגובשתאישאתלקחלשאולאשרצבאשרנרבןואבנרדתימרכמה2פ

וימליכהו'ואו'וגובשתאישאתלקחלשאולאשרצבאשרנרבןואבנרא"כמדנ

וימליכהו'ואומשאולבןבשתאישולקח[לשאול<.>אשבא<.><..>נרבןואבנר<....><...>א
וימליכהו'ואומשאולבןבשתאישולקחש

יוסףבניויאמרו'כתשכןלמנשההיהויזרעאל'וגואפריםועליזרעאלואלהאשוריואלגלעדאלד

יוסףבניויאמרו'כתשכןלמנשההיהויזרעאליזרעאלואלהאשוריואלהגלעדאלמ

יוסףבניויאמרוכתיבשכןלמנשההיהויזרעאל'וגואפריםועליזרעאלואלהאשוריואלהגלעדאל2פ

יוסףבניויאמרו'כתישכןלמנשההיהויזרעאל'וגואפריםועליזרעאלל[א](על)והאשוריואלהגלעדאלנ

יוסףבניויאמרו'כתושכןלמנשההיהויזרעאלאפריםועליזרעאלואלהאשוריואלהגלעדאלא
יוסףבניויאמרו'כתושכןלמנשההיהאל(1)ר(2)ויזעאפריםועליזרעאלואלהאשוריואלהגלעדאלש

בעמקולאשרובנותיהשאןבביתולאשרהעמקבארץהיושבהכנעניבכלברזלורכבההרלנוימצאלאד

בעמקולאשר'וגומההרלנוימצאלאמ

בעמקולאשרובנותיהשאןבביתולאשרהעמקבארץהיושבהכנעניככלברזלורכבההרלנוימצאלא2פ

בעמקולאשרובנותיהשאןבביתולאשרהעמקרץ[א](כ)בהיושבהכנעניבכלברזלורכבההרלנוימצאלאנ

בארץהיושבהכנעניבכלברזלורכבההרלנוימצאלאא
בארץהיושבהכנעניבכלברזלורכבההרלנוימצאלאש

'הקבהעתידהשבטיםאלהעללהמליכושאולבבןמחזיקשאבנר'אעפי'אומדודהתחיליזרעאלד

'ה'ב'הקעתידהשבטיםאלהעללהמליכושאולבבןמחזיקשאבנר'פ'ע'א'אומדודהתחיליזרעאלמ

עתידהשבטיםאלהעללהמליכושאולבבןמחזיקשאבנרפ"אע'אומדודהתחיליזרעאל2פ

ה"הבעתיד'השבטיאלהעללהמליכושאולבבןמחזיקשאבנרפ"אע'אודודהתחיליזרעאלנ

ה"הקבעתידהשבטיםעללהמליכושאולבבןמחזיקנרבןשאבנרפ"אע['אומ]דודהתחילא
ה"הקבעתיד'השבטיעללהמליכושאולבבןמחזיקנרבןשאבנרפ"אעדודהתחילש
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מחוקקייהודהראשימעוזאפריםליגלעדלי'ד'ה'הכולםעללהמליכניד

מנשהוליגלעדלי'ד'ה'הכולןעללהמליכנימ

'וגומחוקקייהודהראשי(חיי)מעוזאפריםמנשהליגלעדלידכתיבהיאהדאכולםעללהמליכני2פ

'?כו?ומנשהוליגלעדליד"ההכולםעללהמליכנינ

מנשהוליגלעדליד"ההכלםעללהמליכניא
מנשהוליגלעדליד"ההכלםעללהמליכניש

שבעתלפירחציסירמואבויהודהישראלכלעלשנהושלששלשיםמלךובירושלם'אומהואוכןד

בעתלפירחציסירמואבמ

שבעתלפנירחציסירמואבויהודהישראלכלעלשנהושלששלשיםמלךובירושלםאומרהואוכן2פ

שבעתלפירחציסירמואבויהודה'ישכלעלשנהושלששלשיםמלךובירושלםא"וכהנ

שבשעהלפירחציסירמואבויהודהישראלכלעלשניםג"למלךובירושלםא"וכהא
שבשעהלפירחציסירמואבויהודה'ישרכלעלשניםג"למלךובירושלםא"וכהש

בוטחוהיהשאולמפנייראהיהכימואבמלךאלואמואביוהוליךשאולמפנידודשברחד

בוטחוהיהשאולמפנייראהיהכימואבמלךאלואמואביוהוליךשאולמפנידודשברחמ

בוטחוהיהשאולמפנייראהיהכימואבמלךאלואמואביוהוליךשאולמפנידודשברח2פ

בוטחוהיהשאולמפנייראהיהכימואבמלךאלואמואביוהוליךשאולמפנידודשברחנ

בוטחוהיהשאולמפנייראהיהכימואבמלךאלואמואביוהולךשאולמפנידודשברחא
בוטחוהיהשאולמפנייראהיהכימואבמלךאלואמואביוהולךשאולמפנידודשברחש

מואבמלךאלויאמרמואבמצפהמשםדודוילך'ד'ה'ההמואביהמרותשהיהלפיבהםד

מואבמלךאלויאמרמואבמצפהמשםדודוילך'ד'ה'ההמואביהמרותשהיהלפיבהםמ

מואבמלךאלויאמרמואבמצפהמשםדודוילך'דכתיהיאהדאהמואביהמרותשהיהלפיבהם2פ

מואבמלךאלויאמרמואבמצפהמשםדודוילךד"הההמואביהמרותשהיהלפינ

מואבמלךאלויאמרמצפהדודמשםוילךד"הההמואביהמרותשהיהלפיבהםא
מואבמלךאלויאמרמצפהדודמשםוילךד"הההמואביהמרותשהיהלפיבהםש

מלךפניאתוינחם'ואואלהיםלייעשהמהאדעאשרעדאתכםואמיאבינאיצאד

מלךפניאתוינחם'ואומ'וגוממ

מלךפניאתוינחםואומרהאלהיםלייעשהמהאדעאשרעדאתכםואמיאבינאיצא2פ

מלךפניאתוינחם'ואומ'וגואתכםואמיאבינאיצאנ

מלךפניאתוינחם'ואומאלהיםלייעשהמהאדעאשרעדעמכםואמיאבינאיצאא
מלךפניאתוינחם'ואומאלהיםלייעשהמהאדעאשרעדעמכםואמיאבינאיצאש

בסירמתעכלהבשרמהסירקראוולכךבמצודהדודהיותימיכלעמווישבומואבד

בסירמתעכלהבשרמהסירקראןולכך'וגוממואבמ

בסירמתעכלהבשרמהסירקראןולכךבמצודהדודהיותימיכלעמווישבומואב2פ

בסירמתעכלהבשרמהסירקראןולכךקראןולכךבמצודהדודהיותימיכלעמווישבומואבנ

בסירמתעכלהבשרמהסירקראןולכךבמצודהדודהיותימיכלעמווישבומואבא
בסירמתעכלהבשרמהסירקראןולכךבמצודהדודהיותימיכלעמווישבומואבש
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שברחלדודאחדאחאלאמהםנמלטולאמואבמלךשהרגםשםנתעכלוכךד

שברחדוד[ל]אחאלאמהםנמלטולאמואבמלךשהרגןשםנתעכלוכךמ

שברחלדודאחדאחאלאמהםנמלטולאמואבמלךשהרגםשםמואבמלךבידנתעכלוכך2פ

שברחלדודאחאלאמהםנמלטולאמואבמלךשהרגםשםנתעכלוכךנ

שברחלדודאחדאחדאלאמהםנשארולאמואבמלךשהרגםמואבמלךבידנתעכלוכךא
שברחלדודאחדאחדאלאמהםנשארולאמואבמלךשהרגםמואבמלךבידנתעכלוכךש

עםנחששעשההחסדוהואליתנורצהולאאחריומואבמלךושלחעמוןבנינחשאצלד

עםנחששעשההחסדוהואליתנורצהולאאחריומואבמלךושלחעמוןבנינחשאצלמ

עםנחששעשההחסדוהואליתנורצהולאאחריומואבמלךושלחעמוןבןנחשאצל2פ

עםנחששעשההחסדוהואליתנורצהולאאחריומואבמלךושלחעמוןבנימלךנחשאצלנ

עםנחששעשההחסדוהואליתנורצהולאאחריומואבמלךושלחעמוןבנימלךנחשאצלא
עםנחששעשההחסדוהואליתנורצהולאאחריומואבמלךושלחעמוןבנימלךנחשאצלש

אותםהשכבבחבלוימדדםמואבאתויך'ד'ה'ההמואבייםעםנתגרה'ולפיכדודד

אותםהשכבבחבלוימדדםומואבאתויך'ד'ה'ההמואבייםעםדודנתגרהולפיכךדודמ

אותםהשכבבחבלוימדדםמואבאתויךדכתיבהיאהדאהמואביםעםדודנתגרהולפיכךדוד2פ

אותםהשכבבחבלוימדדםמואבאתויךד"הה'המואביעםדודנתגרה'ולפידודנ

אותםהשכבבחבלוימדדםמואבאתויךד"הההמואביםעםדודנתגרה'ולפידודא
אותםהשכבבחבלוימדדםמואבאתויךד"הההמואביםעםדודנתגרה'ולפידודש

אשליךאדוםעלמנחהנשאי'לעבדילדודמואבותהילהחיותהחבלומלאלהמית'חבלישניוימדדארצהד

אשליךאדוםעלארצהמ

אשליךאדוםעל'וגולהמיתחבליםשניוימדדארצה2פ

אשליךאדוםעלמנחהנושאילעבדיםלדודמואבותהילהחיותחבלומלואלהמיתחבליםשניוימודדארצהנ

אשליךאדוםעלמנחהנושאילעבדיםלדודמואבויהילהחיותהחבלומלואלהמיתחבליםשניוימדדארצהא
אשליךאדוםעלמנחהנושאילעבדיםלדודמואבויהילהחיותחבל[ה]ומלואלהמיתחבליםשניוימדדארצהש

'וכתבאדוםזכרכלהכריתעדיואבשםישבחדשיםששהכי'דתימ'כמנעליד

'וכתבאדוםזכרכלהכריתעדישראלוכליואבשםישבחדשיםששהכי'דתימה"כמנעלימ

וכתיבבאדוםזכרכלהכריתעדיואבשםישבחדשיםששהכידתימרכמהנעלי2פ

'וכתיבאדוםזכרכלהכריתעדואב[י](מ)שםישבחדשיםששהכיא"כמדנעלינ

'וכתיבאדוםזכרכלהכריתעדיואבשםישב'חדשיששהכיא"כדנעליא
'וכתיבאדוםזכרכלהכריתעדיואבשםישב'חדשיששהכיא"כדנעליש

'דתימ'כמאתרועעפלשתעלילדודעבדיםאדוםכלויהיד

'דתימה"כמאתרועעפלשתעלילדודעבדיםאדוםכלויהימ

דתימרכמההתרועעיפלשתעלי'וגולדודעבדיםאדוםכל(פלשתיםאתדודויךכןאחרי)ויהי2פ

ת"כמהתרועעיפלשתעלי'וגולדוד'עבדיאדוםכלויהינ

א"כדאתרועעיפלשתעלילדודעבדיםאדוםכלא
א"כדאתרועעיפלשתעלילדודעבדיםאדוםכלש
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'א'דפלשתיםמידהאמהמתגאתדודויקחויכניעםפלשתיםאתדודויךכןאחריויהיד

'וגומפלשתיםאתדודויךכןאחריויהימ

אחרדברפלשתיםמידהאמהמתגאתדודויקחויכניעםפלשתיםאתדודויךכןאחריויהי2פ

א"ד'פלשתימידהאמהמתגאתדודויקחויכניעם'פלשתיאתדודויךכןאחריויהינ

א"דפלשתיםמידהאמהמתגאתדודויקחויכניעוםהפלשתיםאתדודויךכןאחריויהיא
א"דפלשתיםמידהאמהמתגאתדודויקחויכניעום'הפלשתיאתדודויךכןאחריויהיש

ד

'שאמכשםלישראללהםשלאהמואביםבוטחיםשהיולפירחציסירבמואבנאמרלמהמ

שאמרכשםישראללהםירעושלאהמואבייםבוטחיםשהיולפירחציסירבמואבנאמרלמה2פ

'שאמכשם'ישלהםירעושלא'המואבי'בוטחישהיולפי'וגורחציסירבמואב'נאמלמהנ

ל"שאכשםלהםישראלירעושלאהמואביםבטוחיםשהיולפירחציסירבמואב'נאמלמהא
ל"שאכשםלהםישראלירעושלאהמואבים'בטוחישהיולפירחציסירבמואב'נאמלמהש

ד

נעליאשליךבאדוםנאמרולמהמואבאתתצראל'שנמעליושיסורלמשה'ה'ב'הקלומ

נעליאשליךאדוםעל'נאמולמהמואבאתתצראל'שנאמעליושיסורלמשהה"הקבלו2פ

נעליאשליךבאדום'נאמולמה'וגומואבאתתצראל'שנמעליושיסורלמשהה"הבלונ

אשליךאדוםעלנאמרולמה'וגומואבאתתצראל'שנאמעליושיסורלהםה"הקבא
אשליךאדוםעל'נאמולמה'וגומואבאתתצראל'שנאמעליושיסורלהםה"הקבש

ד

'וגוממארצםלכםאתןלאכיבםתתגרואל'שנלפימ

ירושהכירגלכףמדרךעדמארצםלכםאתןלאכי'וגובםתתגראל(ו)['שנאלפי2פ

'וגומדרךעדמארצםלכםאתןלאכיבםתתגרואל'שנלפינ

רגלכףמדרךעדמארצםאתןלאכיבםתתגרואל'שנאלפיא
רגלכףמדרךעדמארצםאתןלאכיבםתתגרואל'שנאלפיש

בשםכתפהברסומה'אמ'וגוגלעדליד

בשםכתפאברסומה'אמגלעדליא"דמ

בשםכפתהברסומהר"אמ'וגוגלעדאחרדברשעירהראתנתתילעשו2פ

ל"בשרשבכתפאברסומא'אמ'וגומנשהליגלעדליא"דנ

ל"בשרשבסימאיר"אגלעדליא"דא
ל"בשרשבסימאיר"אגלעדליא"דש

הרילואמוראתחייםהמתיםשאיןאדםלךיאמראםהאלהים'אמלקישבן'שמע'רד

הרילואמורחייםהמתיםשאיןאדםלךיאמראםהאלהים'אמלקישבןשמעון'רמ

הרילואמוראתחייםהמתיםשאיןאדםלךיאמראםהאלהים'אמלקישבןשמעון'ר2פ

הרילואמוראתחיים'המתישאיןאדםלך'יאמאםם"האלי'אמנ

הרילואמורחייםהמתיםשאיןאדםלךיאמראםא
הרילואמורחייםהמתיםשאיןאדםלך'יאמאםש
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בנההמתאתהחייתישכברמעידהואגלעדמתושביהתשביאליהוויאמר'שנמגלעדשהואאליהוד

בנההמתאתהחייתישכברמעידהואגלעדמתושביהתשביאליהוויאמר'שנמגלעדשהואאליהומ

בנההמתאתהחייתישכברמעידהואהגלעדמתושביהתשביאליהוויאמר'שנאמגלעדאליהו2פ

בנההמתאתהחייתישכברמעידהואגלעדמתשביהתשביאליהוויאמר'שנגלעדמתושבישהואאליהונ

בנהמחיההייתישכברמעידשהואגלעדמתושביאליהוא
בנהמחייההייתישכברמעידשהואגלעדמתושביאליהוש

שאין'לומאדםבאאםמנשהליגלעדליהויהזהבעולםידועלצרפיתשלד

שאיןלומראדםבאאםמנשהוליגלעדליהויהזהבעולםידועלשלצרפיתמ

שאיןלומראדםבאאם'מנשליגלעדליהויבעולםידועלצרפיתשל2פ

שאין'לומאדםבאאםמנשהליגלעדליהויז"בעהידועלצרפיתשלבנהנ

שאיןאדםלךיאמראםמנשהוליגלעדליהויז"בעהידועלצרפיתשלא
שאיןאדםלךיאמראםמנשהוליגלעדליהויז"בעהידועלצרפיתשלש

ובשעתכמותולפניבעולםברייההרשיעשלאויעידיבאחזקיהובןמנשההריהשביםאתמקבלהאלהיםד

ובשעתכמותולפניבעולםבריההרשיעשלאויעידיבאחזקיהובןמנשההריהשביםאתמקבלהאלהיםמ

וכשעשהכמותולפניבעולםבריההרשיעשלאויעידיבאחזקיהובןמנשההריהשביםאתמקבלהאלהים2פ

ובשעתלפני'בעובריההרשיעשלאויעידיבאחזקיהבןמנשההריהשביםאתמקבלם"האלינ

ובשעהכמותולפניבעולםבריההרשיעשלאויעידיבאחזקיהובןמנשההרישביםמקבלהאלהיםא
ובשעהכמותולפניבעולםבריההרשיעשלאויעידיבאחזקיהובןמנשההרישביםמקבלהאלהיםש

אםראשימעוזאפריםלמלכותוירושלםוישיבהולוויעתראליוויתפלל'שנאקבלתיותשובהד

אםראשימעוזאפריםלמלכותוירושלםוישיבהולוויעתראליוויתפלל'שנקבלתיותשובהמ

אםראשימעוזאפריםלמלכותוירושלםוישיבהולוויעתראליוויתפללשנאמרקבלתיותשובה2פ

אםראשימעוזאפריםלמלכותוירושלםוישיבהולוויעתראליוויתפלל'שנקבלתיותשובהנ

אםראשימעוזואפריםלמלכותוירושלםוישיבהותפלתווישמעאליוויתפלל'שנאקבלתיותשובהשעשהא
אםראשימעוזואפריםלמלכותוירושלםוישיבהותפלתוונשמעאליוויתפלל'שנאקבלתיותשובהשעשהש

כי'שנאחנהאתשפקדתימעידאפריםשמהראלקנההריעקרותפוקדהאלהיםשאיןאדםלך'יאמד

כי'שנחנהאתשפקדתימעידאפריםשמהראלקנההריעקרותפוקדהאלהיםשאיןאדםלךיאמרמ

כי'שנחנהאתשפקדתימעידאפריםשמהראלקנההריעקרותפוקדהאלהיםשאיןאדםלךיאמר2פ

כי'שנחנהאתשפקדתימעיד'אפרישמהראלקנההריעקרותפוקדם"האלישאיןאדםלךיאמרנ

כי'שנאחנהאתשפקדתימעידאפריםמהראלקנההריעקרותפוקדהאלהיםשאיןאדםלךיאמרא
כי'שנאחנהאתשפקדתימעידאפריםמהראלקנההריעקרותפוקדהאלהיםשאיןאדםלךיאמרש

גיהנםומןהאשמןמצילהאלהיםשאיןלומראדםבאאםמחוקקייהודהחנהאתאלהיםפקדד

גהינםומןהאשמןמצילהאלהיםשאיןלומראדםבאאםמחוקקייהודהחנהאתי"יפקדמ

גיהנםומןהאשמןמצילהאלהיםשאיןלומראדםבאאםמחוקקייהודהחנהאתאלהים(ה)פקד2פ

גיהנםומןהאשמןמצילם"האלישאין'לומאדםבאאםמחוקקייהודהחנהאתאליםפקדנ

ומגיהנםהאשמןמצילה"הקבשאיןאדםלךיאמראםמחוקקייהודהחנהאתי"יפקדא
ומגיהנםהאשמןמצילה"הקבשאיןאדםלךיאמראםמחוקקייהודהחנהאת'הפקדש
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ושזיבמלאכיהשלחדי'שנהאשמןשהצלתים'מעידיועזריהמישאלחנניההריהבאלעולםד

ושזיבמלאכיהשלחדי'שנהאשמןשהצלתיםמעידיםועזריהמישאלחנניההריהבאלעולםמ

ושזיבמלאכיהשלחדי'שנאהאשמןשהצלתיםמעידיםועזריהמישאלחנניההריהבאלעולם2פ

ושזיבמלאכיהשלחדי'שנהאשמןשהצלתיםמעידיןועזריהמישאלחנניההריב"לעהנ

ושזיבמלאכיהשלח[די]אלהא'שנא[שכךהאשמןשהצלתים]מעידיםועזריהמישאלחנניההריא
ושזיבמלאכיהשלחדיאלהא'שנאמעידיםועזריהמישאלחנניההריש

הרירעותחיותמןמציל'הקבהשאיןאדםלך'יאמאםמחוקקייהודה'א'ד'וגולעבדוהיד

הרירעותחיותמןמציל'ה'ב'הקשאיןאדםלךיאמראםמחוקקייהודהא"דלעבדוהימ

הרירעותחיותמןמצילה"הקבשאיןאדםלךיאמראםמחוקקייהודהאחרדברלעבדוהי2פ

הרירעותחיותמןמצילה"הבשאיןאדםלך'יאמאםמחוקקייהודהא"ד'וגולעבדוהינ

הרימחיותמצילה"הקבשאיןאדםלך'יאמאםמחוקקייהודהא"דלעבדוהיא
הרימחיותמצילה"הקבשאיןאדםלך'יאמאםמחוקקייהודהא"דלעבדוהיש

ולאארייותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהי'דתימ'כמהאריותמןשהצלתיומעידמיהודהשהיהדניאלד

ולאאריוותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהימ"דתימ"כהאריותמןשהצלתיומעידמיהודהשהיהדניאלמ

ולאאריותאפוםוסגר(ולא)מלאכיהשלחאלהידתימרכמההאריותמןשהצלתיומעידמיהודהשהיהדניאל2פ

ולאאריותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהיא"כמדהאריותמןשהצלתיומעידמיהודהשהיהדניאלנ

ולאאריותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהיא"כדמעידמיהודהשהיהדניאלא
ולאאריותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהיא"כדמעידמיהודהשהיהדניאלש

ויעידיבאנעמןהרהמצורעאתמרפא'הבהשאיןאדםלך'יאמאםרחציסירמואבחבלוניד

ויעידיבאנעמןהריהמצורעאתמרפא'ה'ב'הקשאיןאדםלךיאמראםרחציסירמואבחבלונימ

ויעידיבאנעמןהריהמצורעאתמרפאה"הקבשאיןאדםלךיאמראםרחציסירמואבחבלוני2פ

ויעידיבאנעמןהריהמצורעאתמרפאה"הבשאיןאדםלךיאמראםרחציסירמואבחבלונינ

ויעידיבאנעמןהרימצורעיםמרפאה"הקבשאיןלךיאמראםרחציסירמואבחבלוניא
ויעידיבאנעמןהרי'מצורעימרפאה"הקבשאיןלךיאמראםרחציסירמואבחבלוניש

אישבדברפעמיםשבעבירדןויטבלוירד'דתימ'כממעליוהצרעתוהסרתיהירדןרחיצתידיעלשרפאתיוד

'וגומבירדןויטבולוירדה"כממעליוהצרעתוהסרתיהירדןרחיצתידיעלשרפאתיומ

אישכדברפעמיםשבעבירדןויטבולוירדדתימרכמהמעליוהצרעתוהסרתיהירדןרחיצתידיעלשרפאתיו2פ

אישבדבר'פעמי'זבירדןויטבלוירדא"כמדמעליוהצרעתוהסרתיהירדןרחיצתי"עשרפאתיונ

אישכדברבירדןויטבולוירדא"כדא
אישכדברבירדןויטבולוירדא"כדש

'כמעבדיולעצתששמעשםעלמואבלנעמןקראולמהויטהרקטןנערכבשרבשרווישבים"האליד

ה"כמעבדיולעצתששמעשםעלמואבלנעמןקראולמהמ

כמהעבדיולעצתששמעשםעלמואבלנעמןקראולמהויטהרקטןנערכבשרבשרווישבהאלהים2פ

א"כמדעבדיולעצתששמעש"עמואבלנעמןקראולמהויטהרקטןנערכבשרבשרווישבם"האלינ

א"כדעבדיולעצתששמעש"עמואבלנעמןקראולמהויטהרקטןנערכבשרבשרווישבהאלהיםא
א"כדעבדיולעצתששמעש"עמואבלנעמןקראולמהויטהרקטןנערכבשרבשרווישבהאלהיםש
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'וגותעשההלאאליךדבר'הנביגדולדבראביויאמרואליווידברועבדיוויגשו'דתימד

'וגומהנביאאליךדברגדולדבראביויאמרואליווידברועבדיוויגשומ"דתימ

'וגותעשההלאאליךדברהנביאגדולדבראביויאמרואליווידברועבדיוויגשודתימר2פ

'וגותעשההלאאליךדברהנביאגדולדבראביויאמרואליווידברעבדיוויגשונ

כיאףתעשההלאהנביאדברגדולדבראביאליוויאמרועבדיוויגשוא
כיאףתעשההלאהנביאדברגדולדבראביאליוויאמרועבדיוויגשוש

אםרחציסירמואב'א'דאבישםעלמואבשמונקראלכךד

אםרחציסירמואבא"דאבישםעלמואבשמונקראלכךמ

אםרחציסירמואבאחרדבראבישםעלמואבשמונקראולכך2פ

אםרחציסירמואבא"דאביש"עמואבשמונקראלכךנ

אםרחציסירמואבא"דאביש"עמואבשמונקראלמהוטהררחץאליך'אמא
אםרחציסירמואבא"דאביש"עמואבשמונקראלמהוטהררחץאליך'אמש

ואשתו'תי'כמאבישנקראמשהיבאהמיםמןמציל'ה'הבשאיןאדםלך'יאמד

ואשתומ"דתיה"כמאבישנקראמשהיבאהמיםמןמציל'ה'ב'הקשאיןאדםלךיאמרמ

ואשתודתימרכמהאביאבישנקראמשםויעידיבאהמיםמןמצילה"הקבשאיןאדםלךיאמר2פ

ואשתוא"כמדאבי'שנקרמשהיבאהמיםמןמצילה"הבשאיןאדםלך'יאמנ

ואשתוא"כדאבישנקראמשהיבאהמיםמןמצילה"הקבשאיןאדםלך'יאמא
ואשתוא"כדאבישנקראמשהיבאהמיםמןמצילה"הקבשאיןאדםלך'יאמש

פרעהבתרחיצתידיעלהטביעהמןאותושהסרתי'וגוגדוראביירדאתילדהיהודיהד

פרעהבתרחיצתידיעלהטביעהמןאותושהסרתי'וגומגדוראביירדאתילדההיהודיהמ

פרעהבתרחיצתידיעלהטביעהמןאותושהסרתי'וגוגדוראביירדאתילדההיהודייה2פ

פרעהבתרחיצתי"עהטביעהמןאותושהסרתי'וגוגדוגאביירדאתילדההיהודיהנ

אותוהצלתישהריגדוראביחבראתילדההיהודיהא
אותוהצלתישהריגדוראביחבראתילדההיהודיהש

אדוםעל'וגוהילדאתותראהוותפתח'וגוהיאורעללרחוץפרעהבתותרד'דתימ'כמד

אדוםועל'וגומהיאורעללרחוץפרעהבתותרדר"דתימה"כמ(?)מ

אדוםועל'וגוהילדאתותראהוותפתח'וגולרחוץפרעהבתותרדדתימרכמה2פ

אדוםעל'וגוהילדאתותראהוותפתח'וגוהיאורעללרחוץפרעהבתותרדא"כמדנ

אדוםעל'וגוהילדאתותראהוותפתח'וגוהיאורעללרחוץפרעהבתותרדא"כדא
אדוםעל'וגוהילדאתותראהוותפתח'וגוהיאורעללרחוץפרעהבתותרדא"כדש

העץמןשהצלתיוויעידמרדכייבאהעץמןמציל'הבהשאיןאדםלך'יאמאםנעליאשליךד

העץמןשהצלתיוויעידמרדכייבאהעץמןמציל'ה'ב'הקשאיןאדםלךיאמראםנעליאשליךמ

העץמןשהצלתיוויעידמרדכייבאהעץמןמצילה"הקבשאיןאדםלךיאמראםנעליאשליך2פ

העץמןשהצלתיוויעידמרדכייבאהעץמןמצילה"הבשאיןאדםלך'יאמאםנעליאשליךנ

העץמןשהצלתיוויעידמרדכייבאהעץמןמצילה"הקבשאיןאדםלך'יאמאםנעליאשליךא
העץמןשהצלתיוויעידמרדכייבאהעץמןמצילה"הקבשאיןאדםלך'יאמאםנעליאשליךש
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בניוואתאותוותלובראשוגמולולווהשבתיאדוםמזרעעמלקישהיההמןלושהכיןד

(?)בניוואתאותוותלוראשועלגמולולווהשבתיואדוםמזרעעמלקישהיההמןלושהכיןמ

בניוואתאותוותלוראשועלגמולולווהשיבותיאדוםמזרעעמלקשהיההמןלושהכין2פ

בניוואתאותוותלובראשוגמולולווהשבתיאדוםמזרעעמלקישהיההמןלושהכיןנ

בניוואתאותוותלובראשוגמולולווהשיבותי(מזרע)עמלקישהיההמןלושהכיןא
בניוואתאותוותלובראשוגמולולווהשיבותאבמזרעעמלקישהיההמןלושהכיןש

בחנקאותושהמתינעלתיהשלכתיהאדומיהמןעלנעליאשליךאדוםעל'נאלכךהעץעלד

בחנקאותושהמתינעלתיהשלכתיהאדומיהמןעלנעליאשליךאדוםועלנאמרלכךהעץעלמ

בחנקאותושהמתינעליהשלכתיהאדומיהמןעלנעליאשליךאדוםעלנאמרלכךהעץעל2פ

בחנקאותושהמתינעלתיהשלכתיהאדומיהמןעלנעליאשליךאדוםעל'נאמלכךהעץעלנ

בחנק(נעלי)אותושהמתינעליהשלכתיהאדומיהמןעלנעליאשליךאדוםעל'נאמלכךהעץעלא
בחנקאותושהמתינעליהשלכתיהאדומיהמןעלנעליאשליךאדוםעל'נאמלכךהעץעלש

חרבבלאגבורמידחלשמציל'הבהשאיןאדםלך'יאמאםאתרועעפלשתעליגרונובנעילתד

חרבבלאגבורמידחלשמציל'ה'ב'הקשאיןאדםלךיאמראםאתרועעפלשתעליגרונובנעילתמ

חרבבלאגבורמידחלשמצילה"הקבשאיןאדםלךיאמראםהתרועעיפלשתעליגרונובנעילת2פ

חרבבלאגבורמידחלשמצילה"הבשאיןאדםלך'יאמאםאתרועעפלשתעליגרונובנעילתנ

הגבורמןחלשמצילה"הקבשאיןאדםלך'יאמאםהתרועעיפלשתעליגרונובנעילתא
הגבורמןחלשה"הקבמצילשאיןאדםלך'יאמאםהתרועעיפלשתעליגרונועילת[נ]בש

'א'ד'החניתובלאד

הדאחניתובלאחרבבלאממנויותרגבורשהיההפלשתימידשהצלתיוויעידדודיבאחניתובלאמ

הדאחניתובלאחרבבלאממנויותרגבורשהיההפלשתימןשהצלתיוויעידודיבאחניתולא2פ

ד"ההחניתובלאחרבבלאממנוגבורשהיההפלשתימידשהצלתיוויעידדודיבאחניתובלאנ

הדאחניתובלאחרבבלאממנוגבורשהיהמגליתהצלתיו[ש](ו)שיעידדודיבואא
הדאחניתובלאחרבבלאממנוגבורשהיהמגליתשהצלתיוויעידדודיבאש

המלחמה'לייכייהושיעובחניתבחרבלאכיהזההקהלכלוידעוליהד

י"ייהושיעובחניתבחרבלאכיהזההקהלכלוידעוליה'אמדהואהיאמ

המלחמהי"ייהושיעובחניתבחרבלאכיהקהלכלוידעוליהאמרדהואהיא2פ

המלחמהי"ליכייהושיעובחניתבחרבלאכיהזההקהלכלוידעונ

המלחמהי"ליכיי"ייושיעובחניתבחרבלאכיהזההקהלכלוידעול"אדהוההואא
המלחמה'להכי'היושיעובחניתבחרבלאכיהזההקהלכלוידעול"אדהוההואש

לי'א'ד'וגוהפלשתיםאתוירדפוויריעוויהודהישראלאנשיויקומו'דתי'כמד

ליא"דהפלשתיםאתוירדפוויריעוויהודהישראלאנשיויקומומ"דתיה"כמאתרועע'כתולכךמ

ליאחרדבר'וגוהפלשתיםאתוירדפוויריעוויהודהישראלאנשיויקומודתימרכמההתרועעיכתיבולכך2פ

ליא"ד'וגוהפלשתיםאתוירדפוויריעוויהודה'ישאנשיויקומות"כמדאתרועע'אמולכךנ

ליא"דהפלשתיםאחריוירדפוויריעוויהודהישראלאנשיויקומוא"כדאתרועע'כתיולכךא
ליא"ד'הפלשתיאחריוירדפוויריעוויהודהישראלאנשיויקומוא"כדאתרועע'כתיולכךש
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אליהואחרויהרהראדםיבאשלאהאלהיםאמרגלעדליבמהבאיסורשהקריבובארבעהמדבר'וגוגלעדד

אליהואחרויהרהראדםיבאשלאהאלהים'אמבמהבאיסורשהקריבובארבעהמדברגלעדמ

אליהואחרויהרהראדםיבאשלאהאלהים'אמגלעדליבמהבאיסורשהקריבובארבעהמדבר'וגוגלעד2פ

אליהואחרויהרהראדםיבאשלאם"האלי'אמגלעדליבמהבאיסורשהקריבו'בדמדבר'וגוגלעדנ

אליהואחרויהרהראדםיבאשלאהאלהים'אמבמהבאיסורשהקריבו'בדמדברגלעדא
אליהואחרויהרהראדםיבאשלאהאלהים'אמבמהבאיסורשהקריבו'בדמדברגלעדש

והתורהקייםהיההמקדשוביתקרבןעליווהקריבהכרמלבהרמזבחובנהבמה'באיסושהקרבישמגלעדד

והתורהקרבןעליווהקריבהכרמלבהרמזבחובנהבמהבאיסורשהקריבשמגלעדמ

והתורהקייםהיההמקדשוביתקרבןעליווהקריבהכרמלבהרמזבח(ב)ובנהבמהבאיסורשהקריבשמגלעד2פ

והתורהקייםהיהה"ובה"ובקרבןעליווהקריבהכרמלבהרמזבחובנהבמהבאיסורשהקריבשמגלעדנ

והתורהקייםהואה"ובקרבןעליווהקריבהכרמלבהרמזבחובנהבמהבאיסורשהקריבמגלעדא
והתורהקייםהואה"ובקרבןעליווהקריבהכרמלבהרמזבחובנהבמהבאיסורשהקריבמגלעדש

'אמ'וגוהמקוםאלאםכי'וגועלתיךתעלהפןלךהשמר'שנאעליואסרהד

'אמ'וגומהמקוםאלאםכי'וגומעולותיךתעלהפןלךהשמר'שנעליואסרהמ

'אמ'וגוהמקוםאלכי'וגועולותיךתעלהפןלךהשמר'שנעליואסרה2פ

'אמ'וגוהמקוםאלאםכי'וגועולותיךתעלהפןלךהשמר'שנעליואסרהנ

'אמי"ייבחראשרבמקוםאםכיעולותיךתעלהפןלךהשמר'שנאעליואסרהא
'אמ'היבחראשרבמקוםאםכיעולותיךתעלהפןלךהשמר'שנאעליואסרהש

ליהויעשיתיובדברך'שנאכךשיעשהלושאמרתיהואאני'הבהד

ליהויהאלההדבריםכלאתעשיתיוכדברך'שנכךשיעשהלושאמרתיהואאני'ה'ב'הקמ

ליהוי'וגוכלאתעשיתיובדברך'שנכךשיעשהלושאמרתיהואאניה"הקב2פ

ליהוי'וגועשיתיובדברך'שנכךלישיעשולושאמרתיהואאניה"הבנ

ליהויעשיתיובדברך'שנאלושאמרתיהואאניה"הקבא
ליהויעשיתיובדברך'שנאלושאמרתיהואאניה"הקבש

הנה'שנמנשהמןשהיהיואשבןגדעוןאחרויהרהראדם'יאמשלאמנשהליגלעדד

הנה'שנמנשהמןשהיהיואשבןגדעוןאחרויהרהראדםיבאשלאמנשהוליגלעדמ

הנה'שנמנשהמןשהיהיואשבןגדעוןאחרויהרהראדםיאמרשלאמנשהוליגלעד2פ

הנה'שנמנשהמןשהיהיואשבןגדעוןאחרויהרהראדם'יאמשלאמנשהולי'וגוגלעדנ

הנה'שנאממנשהשהיהיואשבןגדעוןאחרויהרהראדם'יאמשלאמנשהוליגלעדא
הנה'שנאממנשהשהיהיואשבןגדעוןאחרויהרהראדם'יאמשלאמנשהוליגלעדש

באותהגדעוןעברעבירות'זכהנאבראבא'ארבמהבאיסורשהקריבהדלאלפיד

באותהגדעוןעברעבירות'זכהנאבראבא'ר'אמבמהבאיסורשהקריבבמנשההדלאלפימ

אותהגדעוןעבר'עבירושבעכהנאבראבאר"אבמהבאיסורשהקריבהדלאלפי2פ

באותהגדעוןעברעבירות'זכ"באבאר"אבמה'באיסושהקריבבמנשההדלאלפינ

באותהגדעוןעברעבירות'זכ"באבאר"אבמהבאיסורשהקריב'וגובמנשההדלאלפיא
באותהגדעוןעבר'עבירו'זכ"באבאר"אבמה'באיסושהקריב'וגובמנשההדלאלפיש
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ובאיסורנעבדושור'לעזמוקצהושוראשרהומעציבלילהוהקריבכומריםובןזרשהיהשקירבשעהד

ובאיסורנעבדושורז"לעמוקצהושוראשרהומעציבלילהוהקריבכומריםובןזרשהיהשקירבשעהמ

ובאיסורנעבדושורזרהלעבודהמוקצהושוראשירהומעציבלילהוהקריבכומריםוכןזרהיהשקירבשעה2פ

'ובאיסונעבדושורז"לעמוקצהושוראשרהומעציבלילהוהקריבכומריםוביןזרשהיהשקירבשעהנ

ובאיסורנעבדושורז"לעמוקצהושוראשרהומעציבלילהוהקריב'כומריובןזרוהיהשהקריבשעהא
ובאיסורנעבדושורז"לעמוקצהושוראשרהומעציבלילהוהקריב'כומריובןזרוהיההקריב[ש]שעהש

לו'שאמהואואניעשהלשמיאחריואדםיהרהראלהאלהים'אמבשילההיההמשכןשהריבמהד

לושאמרתיהואואניעשהלשמיאדםיהרהראלהאלהים'אמבשילההיההמשכןשהריבמהמ

לושאמרתיהואואניעשהלשמיאחריואדםיהרהראלהאלהיםאמרבשילההיההמשכןשהריבמה2פ

לושאמרתיהואואניעשהלשמיאחריואדםיהרהראלם"האלי'אמבשילההיההמשכןשהריבמהנ

לושאמרתיהואואניעשהלשמיאחריואדםיהרהראלה"הקב'אמבשילההיההמשכןשהריבמהא
לושאמרתיהואואניעשהלשמיאחריואדםיהרהראלה"הקב'אמבשילההיההמשכןשהריבמהש

בעציעלהוהעלית'וגולאביךאשרהשורפראתקח'יילוויאמרההואבלילהויהי'שנד

'וגומלאביךאשרהשורפראתקחלוי"יויאמרההואבלילהויהי'שנמ

בעציעולהוהעליתלאביךאשרהשורפראתקחי"ילוויאמרההואבלילה'שנ2פ

בעציעולהועלית'וגולאביךאשרהשורפראתקחי"ילו'ויאמההואבלילהויהי'שננ

'וגועולהוהעליתלאביךאשרהשורפראתקחי"ילוויאמרההואבלילהויהי'שנאא
'וגועולהוהעליתלאביךאשרהשורפראתקח'הלוויאמרההואבלילהויהי'שנאש

אפריםמנשהליהוי'וגובמערכההזההמעוןראשעלאלהיך'ליימזבחובניתתכרתאשרהאשרהד

אפריםמנשהוליהוי'וגומהזההמעוןראשעלאלהיךי"לימזבחובניתמ

אפריםמנשהליהוי'וגוהזההמעוזראשעלאלהיךי"לימזבחובניתתכרתאשרהאשרה2פ

אפריםמנשהליהוי'וגוהמעוןראשעלך[:]אליי"לימזבחובניתתכרותאשרהאשרהנ

ואפריםמנשהוליהויא
'ואפרימנשהוליהויש

אדםבאאםנוןבןהושעאפריםלמטה'נאמ?ש?מאפריםשבאנוןבןיהושעזהראשימעוזד

אדםבאאםנוןבןהושעאפריםלמטה'שנמאפריםשבאנוןבןיהושעזהראשימעוזמ

אדםבאאםנוןבןהושעאפריםלמטה'שנמאפריםשבאנוןבןיהושעזהראשימעוז2פ

אדםבאאםנוןבןהושעאפריםלמטה'שנמאפריםשבאנוןבןיהושעזהראשימעוזנ

אדם'יאמאםנוןבןהושעאפריםלמטה'שנאמאפריםשבאיהושעזהראשימעוזא
אדם'יאמאםנוןבןהושעאפריםלמטה'שנאמאפריםשבאיהושעזהראשימעוזש

בהרישראלאלהי'ליימזבחיהושעיבנהאז'דתי'כמעיבלבהרמזבחבנהלמה'לומד

ישראלאלהיי"לימזבחיהושעיבנהאזמ"דתימ"כעיבלבהרמזבחבנהלמהלומרמ

בהרישראלאלהיי"לימזבחיהושעיבנהאזדתימרכמהעיבלבהרמזבחבנהלמהלךלומר2פ

בהרישראלאלהיי"לימזבחיהושעיבנהאזא"כמדעיבלבהרמזבחבנהלמה'לומנ

בהרישראלאלהיי"לימזבחיהושעיבנהאזא"כדעיבלבהרמזבחבנהלמהא
בהר'ישראלהי'להמזבחיהושעיבנהאזא"כדעיבלבהרמזבחבנהלמהש
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'וגוישחטאשרישראלמביתאישאישבתורה'וכתשםהיההמשכןוהלאעיבלד

'וגומכשבאושורישחטאשרישראלמביתאישאישבתורה'וכתושםהיההמשכןוהלאמ

'וגוישחטאשרישראלמביתאישאישבתורהוכתובשםהיההמשכןוהלאעיבל2פ

'וגוישחטאשר'ישמביתאישאישבתורה'וכתישםהיההמשכןוהלאעיבלנ

'וגוישחטאשרישראלמביתאישאישבתורה'וכתושםהיההמשכןוהלאעיבלא
'וגוישחטאשר'ישרמביתאישאישבתורה'וכתושםהיההמשכןוהלאעיבלש

'וגואבניםמזבחאלהיך'ליימזבחשםובניתי'שנלושאמרתיהואאניהאלהים'אמד

'וגומאלהיך(ישראל)אלהיי"לימזבחשםובנית'שנלושאמרתיהואאניהאלהים'אממ

אלהיךי"לימזבחשםובנית'שנאלושאמרתיהואאניהאלהים'אמ2פ

'וגוך[:]אליי"לימזבחשםובנית'שנלושאמרתיהואאנים"האלי'אמנ

'וגוי"לימזבחשםובנית'שנאלושאמרתיהואאניא
'וגולהמזבחשםובנית'שנאלושאמרתיהואאניש

מזבחמשהתורתבספרככתובישראלבניאת'ייעבדמשהצוהכאשר'אוהואוכןד

מזבחמשהתורתבספר'ככתוישראלבניאתי"יעבדמשה(י"י)צוהכאשר'אומהואוכןמ

מזבחמשהתורתבספרככתובישראלבניאתי"יעבדמשהצוהכאשראומרהואוכן2פ

מזבחמשהתורתבספר'ככתו'ישבניאתי"יעבדמשהצוהכאשרא"וכהנ

ישראלבניאתי"יעבדמשהצוהכאשרא"וכהא
'ישרבניאת'העבדמשהצוהכאשרא"וכהש

מחוקקייהודהראשימעוזאפריםהוי'וגועולותעליוויעלוברזלעליהןתניףלאאשרשלמותאבניםד

מחוקקייהודהראשימעוזאפריםהוי'וגומאבניםמ

מחוקקייהודהראשימעוזאפריםהוי'וגועולותעליוויעלוברזלעליהןהניףלאאשרשלימותאבנים2פ

מחוקקייהודהראשימעוזאפריםהוי'וגועולותעליוויעלוברזלעליהןתניףלאאשרשלימות'אבנינ

מחוקקייהודהראשימעוזואפריםהויא
מחוקקייהודהראשימעוז'ואפריהויש

לעולההבקרראה'שנאמבמהבאיסורדודהקריבלמהאדםלךיאמראםמיהודהשבאדודזהד

לעולההבקרראה'שנבמהבאיסורדודהקריבלמהאדםלךיאמראםמיהודהשבאדודזהמ

לעולההבקרראה'שנאבמהבאיסורדודהקריבלמהאדםלךיאמראםמיהודהשבאדודזה2פ

לעולההבקרראה'שנבמה'באיסודודהקריבלמהאדםלךיאמראםמיהודהשבאדודזהנ

לעולההבקרראה'שנאבמהבאיסורדודהקריבלמה(שלא)לך'יאמאםמיהודהשבאדודזהא
לעולההבקרראה'שנאבמה'באיסודודהקריבשלאלך'יאמאםמיהודהשבאדודזהש

סירמואב'וגומזבח'לייוהקם'שנאלושאמרתיהואאניהאלהיםאמר'וגוד

סירמואבא"דמזבחי"ליוהקם'שנלושאמרתיהואאניהאלהים'אממ

סירמואבהיבוסיארונהבגורןי"לימזבחלהקים'שנלושאמרתיהואאניהאלהים'אמ'וגו2פ

סירמואב'וגומזבחי"ליוהקם'שנלושאמרתיהואאנים"האלי'אמ'וגונ

סירמואבמזבחי"ליוהקם'שנאלושאמרתיהואאניה"הקב'אמא
סירמואבמזבח'להוהקם'שנאלושאמרתיהואאניה"הקב'אמש
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ארצםאתלירשלארץלכשנכנסולישראל'הבהאסראומות'גאלו'וגורחציד

ארצםאתלירשלארץלכשנכנסולישראל'ה'ב'הקאסראומותשלשאלורחוצימ

ארצםאתלירשלארץכשנכנסולישראלה"הקבאסראסראומותשלשאלו'וגורחצי2פ

ארצםאתלירשלארץכשנכנסו'לישה"הבאסראומותשלשאלורחוצינ

מואב[תקרבלא]לארצםלירשלארץכשנכנסולישראלה"הקב'אמאומות'גאלורחציא
מואבלארצםלירשלארץכשנכנסו'לישרה"הקב'אמאומות'גאלורחציש

'וגומואבאתתצראל'שנמניןד

לךאתןלאכיבםתתגרואל'שנמניןאדוםמואבאתתצראל'שנמניןמ

לךאתןלאכיבםתתגרואל'שנאאדום'וגו'מואאתתצראל'שנאמנין2פ

אתןלאכיבםתתגרואל'שנמניןאדום'וגומואבאתתצראל'שנמניןנ

בםתתגרואל['שנא]מניןאדוםמואבאתתצראל'שנאמניןא
בםתתגרואלמניןאדוםמואבאתתצראל'שנאמניןש

קרובכיפלשתיםארץדרךם'אלינחםולא'דכתמניןפלשתיםארץד

קרובכיפלשתיםארץדרךאלהיםנחםולא'שנמניןפלשתיםארץ'וגוממארצומ

קרובכיפלשתיםארץדרךאלהיםנחםולא'דכתימניןפלשתיםארץרגלכףמדרךעדמארצם2פ

קרובכי'פלשתיארץדרךם"אלינחםולא'דכתימנין'פלשתיארץרגלכףמדרךעדמארצםנ

קרובכיפלשתיםארץדרךאלהיםנחםולא'דכתימניןפלשתיםארץא
קרובכי'פלשתיארץדרךאלהיםנחםולא'דכתימניןפלשתיםארץש

ליתשקראםהנהבאלהיםליהשבעהועתהלאבימלךאברהםשנשבעהשבועההיתהקרובההואד

ליתשקראםהנהבאלהיםליהשבעהועתה'שנלאבימלךאברהםשנשבעהשבועההיתהקרובההואמ

ליתשקראםהנה'באלהיליהשבעהועתהלאבימלךאברהםשנשבעהשבועההיתהקרובה'וגוהוא2פ

ליתשקוראםם"באליליהשבעהועתה'שנלאבימלךאברהםשנשבעהשבועההיתהקרובההואנ

ליתשקוראםהנהבאלהיםליהשבעהועתהלאבימלךאברהםשנשבעהשבועההיתה[קרובה]הואא
ליתשקוראםהנהבאלהיםליהשבעהועתהלאבימלך'אברהשנשבעהשבועההיתההואש

בכתףועפו'שנלישראלשלשתןלהתיר'הבהעתידלבאולעתידקייםהיהנכדוועדייןולנכדיולניניד

בכתףועפו'שנלישראלשלשתןלהתיר'ה'ב'הקעתידלבאולעתידקיםהיהנכדוועדיןולנכדיולנינימ

בכתףועפו'שנאלישראלשלשתםלהתירה"הקבעתידלבאולעתידקיםנכדוועדיןולנכדיולניני2פ

בכתףועפו'שנ'ליש'גלהתירה"הבעתידלבאולעתידקייםהיהנכדוועדייןולנכדיולנינינ

בכתףועפו'שנאלישראלשלשתןלהתירה"הקבעתידלבאולעתידקייםנכדו(כן)היהועדייןולנכדיולניניא
בכתףועפושנאמרלישראלשלשתןלהתירה"הקבעתידלבאולעתידקייםנכדוהיהועדייןולנכדיולניניש

ומואבאדוםאתרועעפלשתעלי'נאלכךפלישתאייתלממחיחדכתףויחכרון'ומתרגמי'וגוימהפלשתיםד

ומואבאדוםאתרועעפלשתעלינאמרלכךפלישתאייתלמימחיחדכתףויחברוןומתרגמינןימהפלשתיםמ

ומואבאדוםהתרועעיפלשתעלי'נאלכךפלשתאייתלמניהיחדכתףויחברוןומתרגמינן'וגוימהפלשתים2פ

ומואבאדוםאתרועעיפלשתעלי'נאמלכךפלישתאיאתלממחיחדכתףויחברון'ומתרגמי'וגוימה'פלשתינ

ומואבאדוםאתרועעפלשתעלי'נאמולכךפלישתאייתלמימחיחדכתףויתחברון'ומתרגמיימהפלשתיםא
ומואבאדוםאתרועעפלשתעלי'נאמולכךפלישתאייתלמימחיחדכתףויתחברון'ומתרגמיימה'פלשתיש



19

במדבר רבה פרשה יד

א, יד

זהראעשימעוזאפרים'א'דנעליאשליךאדוםעלרחציסירמואב'דתימכמהידםמשלחד

זהראשימעזאפריםא"דנעליאשליךאדוםעלרחציסירמ"דתיכמהידםמשלחמ

זהראשימעוזאפריםאחרדברנעליאשליךאדוםעלרחציסירמואבדתימרכמהידםמשלוח2פ

זהראשימעזאפריםא"דנעליאשליךאדוםעלרחציסירמואבא"כמדידםמשלוחנ

זהראשימעוזואפריםא"דרחציסירמואבא"כדידםמשלוחא
זהראשימעוז'ואפריא"דרחציסירמואבא"כדידםמשלוחש

ויעלהואחדחלבטלהשמואלויקח'שנבמהבאיסורוהקריבאפרתישהיהאלקנהבןשמואלד

ויעלהואחדלב(?)חטלהשמואלויקח(?)'שנבמהבאיסורוהקריבאפרתישהיהאלקנהבןשמואלמ

ויעלהואחדחלבטלהשמואלויקח'שנבמהבאיסורוהקריבאפרתיאלקנהבןשהיהשמואל2פ

ויעלהואחדחלבטלהשמואלויקח'שנבמה'באיסווהקריבאפרתישהיהאלקנהבןשמואלנ

ויעלהואחדחלבטלהשמואלויקח'שנאבמהבאיסורוהקריבמאפריםשהיהאלקנהבןשמואלא
ויעלהו'אחלבטלהשמואלויקח'שנאבמה'באיסווהקריבמאפריםשהיהאלקנהבןשמואלש

ומחוסרועירוהואשמואלשלבטלהנעשועבירות'גכהנאבראבא'ר'א'לייכלילעולהד

ומחוסרועירוהואשלשמואלבטלהנעשועבירות'גכהנאבראבא'ר'אמ'וגומעולהמ

ומחוסרועורוהואשמואלשלבטלהנעשהעבירותשלשכהנאבראבאר"אמי"ליכלילעולה2פ

ומחוסרועורוהואשמואלשלבטלהנעשועבירות'גכ"באבאר"אי"ליכלילעולהנ

ומחוסרועורוהואשמואלשלבטלהנעשועבירותשלשכ"באבאר"אי"ליכלילעולהא
ומחוסרועורוהואשמואלשלבטלהנעשועבירות'גכ"באבאר"א'להכלילעולהש

הוי'ייויענהוישראלבעד'ייאלשמואלויזעק'שנקרבנו'הבהשקיבלומניןהיהולויזמןד

הויי"יויענהוישראלבעדי"יאלשמואלויזעק'שנקרבנו'ה'ב'הקשקבלומניןהיהולויזמןמ

הויי"יויענהוישראלבעדי"יאלשמואלויזעק'שנאקרבנוה"הקבשקבלומניןהיהולויזמן2פ

הויי"יויענהו'ישבעדי"יאלשמואלויזעק'שנקרבנוה"הבשקיבלומניןהיהולויזמןנ

הויי"יויענהוי"יאלשמואלויזעק'שנאקרבנוה"הקבשקבלומניןהיהולויזמןא
הוי'הויענהו'האלשמואלויזעק'שנאקרבנוה"הקבשקבלומניןהיהולויזמןש

בשבתמלחמהעשהוהואאפריםמשבטשהיהביהושעמדברראשימעוזאפרים'א'דראשימעוזאפריםד

בשבתמלחמהעשהוהואאפריםמשבטשהיהביהושעמדברראשימעוזאפריםא"דראשימעוזאפריםמ

בשבתמלחמהעשהוהואאפריםמשבטשהיהביהושעמדברראשימעוזאפריםאחרדברראשימעוזאפרים2פ

בשבתמלחמהעשהוהואאפריםמשבטשהיהביהושעמדברראשימעוזאפריםא"דראשימעוזאפריםנ

בשבתמלחמהעשהוהואאפריםמשבטשהיהביהושעמדברואפריםא"דראשימעוזואפריםא
בשבתמלחמהעשהוהואאפריםמשבטשהיהביהושעמדברואפריםא"דראשימעוזואפריםש

לעולםשבעהשאיןשבתשהיתהומנין'וגוהעיראתויסבוהשחרבעלותוישכימוהשביעיביוםויהי'שנאד

שבעהשאיןשבתשהיתהומניןמ"וגוהשחרכעלותוישכימוהשביעיביוםויהי'שנמ

לעולםשבעהשאיןשבתשהיתהומנין'וגוהעיראתויסובוהשחרבעלותוישכימוהשביעיביוםויהי'שנא2פ

לעולםשבעהשאיןשבתשהיתהומנין'וגוהעיראתויסבוהשחרכעלותוישכימוהשביעיביוםויהי'שננ

לעולם'זשאיןשבתשהיהומניןהעיראתויסובוהשחרבעלותוישכימו'הזביוםויהי'שנאא
לעולם'זשאיןשבתשהיהומניןהעיראתויסובוהשחרכעלותוישכימו'הזביוםויהי'שנאש
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'לייקדשיריחואתהחריםלכךיריחואתשכבשויוםאותושבתיוםשהיהולפישבתבלאד

י"ליקדשיריחואתהחריםלכךיריחואתשכבשויוםאותושבתיוםשהיתהולפישבתבלאמ

י"ליקדשיריחואתהחריםלכךיריחואתשכבשויוםאותושבתיוםשהיהולפישבתבלא2פ

י"ליקדשיריחואתהחריםלכךיריחואתשכבשויוםאותושבתיוםשהיהולפישבתבלאנ

י"ליקדשיריחואתהחריםלכךיריחואתשכבשוהיוםאותושבתיוםשהיהולפישבתבלאא
'להקדשיריחואתהחריםלכךיריחואתשכבשוהיוםאותושבתיוםשהיהולפישבתבלאש

וכלקדשכולההשבתיהושע'אר'וגו'לייבהאשרוכלהואחרםהעירוהיתה'דתי'כמד

וכלקדשכולההשבתיהושע'אממ"וגוי"ליבהאשרוכלהואחרםהעירוהיתה'דתימה"כממ

וכלקדשכולההשבתיהושע'אמי"ליבהאשרוכלהיאחרםהעירוהיתהדתימרכמה2פ

וכלקדשכולההשבתיהושע'אמ'וגוי"ליבהאשרוכלהואחרםהעירוהיתהא"כמדנ

וכלקדשכלההשבתיהושע'אמי"ליבהאשרוכלהיאחרםהעירוהיתהא"כדא
וכלקדשכלההשבתיהושע'אמ'להבהאשרוכלהיאחרםהעירוהיתהא"כדש

קדשוברזלנחשתוכליוזהבכסףוכל'אומהואוכן'לייקדשיהיהבשבתשנכבשמהד

קדשוברזלנחשתוכליוזהבכסףוכל'אומהואוכןי"ליקדשיהיהבשבתשנכבשמהמ

קדשוברזלנחשתוכליוזהבכסףוכלאומרהואוכןי"ליקדשיהיהבשבתשנכבשמה2פ

קדשוברזלנחשתוכליוזהבכסףוכלא"וכהי"ליקדש[יהיה]בשבתשנכבשמהנ

קדשוברזלנחשתוכליזהבוכליכסףוכליא"וכהי"ליקדשבשבתנכבשאשרא
קדשוברזלנחשתוכליזהבוכליכסףוכליא"וכה'להקדשבשבתנכבשאשרש

הנדחתעירוהריעשאההנדחתכעירהכהןברכיה'אריבא'ייאוצר'לייהואד

הנדחתעירוהריעשאההנדחתכעיר'רביהכהןברכיה'ר'אמיבאי"יאוצרי"ליהואמ

הנדחתעירוהריעשאהנדחתכעירברביהכהןברכיהר"איבאי"יאוצרי"ליהוא2פ

הנדחת[עיר]והריעשאההנדחתכעירהכהןברכיהר"איבאי"יאוצרי"ליהואנ

הנדחתעירוהריעשאההנדחתעיר'ברהכהןברכיהר"איבאי"יאוצרי"ליהואא
הנדחתעירוהריעשאההנדחתעיר'ברהכהןברכיהר"איבא'האוצר'לההואש

הואוכן'וגושללהכלואתהעיראתבאשושרפתשנאמרבהנאהאסורהד

'וגומאלהיךי"ליכלילשללהכלואתהעיראתבאשושרפת'שנבהנאהאסורהמ

הואוכן'וגושללהכלואתהעיראתבאשושרפת'שנאבהנאהאסורה2פ

א"וכהשללהכלואתהעיראתבאשושרפת'שנבהנאהאסורהנ

א"וכהאלהיךי"ליכלילשללהכלואתהעיראתבאשושרפת'שנאבהנאהאסורהעשאהא
א"וכהאלהיך'להכלילשללהכלואתהעיראתבאשושרפת'שנאבהנאהאסורהש

לפיוחמורשורועדזקןועדמנעראשהועדמאישבעיראשרכלאתויחרימואומרד

'וגומאשהועדמאישבעיראשרכלאתויחרימומ

לפיוחמורושהשורועדזקןועדמנעראשהועדמאישבעיראשרכלאתויחרימואומר2פ

'וגוזקןועדמנעראשהועדמאישבעיראשרכל[את]ויחרימונ

בעיראשרכלאתויחרימוא
בעיראשרכלאתויחרימוש
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תרומהתרימוחלה'עריסותיכראשית'הבה'שאממהלישראללימדשלוםברהלוייהודה'ר'אחרבד

תרומהתרימוחלהעריסותכםראשית'ה'ב'הק'שאממהלישראללימדשלום'ברהלוייהודה'ראמרמ

תרומהתרימוחלהעריסותיכםראשיתה"הקבשאמרמהלישראללימדשלוםהלוייהודהר"אמחרב2פ

תרומהתרימוחלהעריסותכםראשיתה"הב'שאממה'לישלימדשלום'ברהלוייהודהר"אנ

תרומהתרימוחלהעריסותכםראשיתה"הקבש"מלישראללימדשלום'ברהלוייהודהר"אא
תרומהתרימוחלהעריסותכםראשיתה"הקבש"מלישראללימדשלום'ברהלוייהודהר"אש

אדםלך'יאמאםלגבוהשללהכלאתנקדישתחלהאותהוכבשנוהואיליהושע'אמד

אדםלךיאמראםשללהכלאתלגבוהאותהנקדישתחלהאותהוכבשנוהואיליהושע'אממ

אדםלךיאמראםלגבוהשללהכלאתנקדיםתחלהאותםוכבשנוהואיליהושע'אמ2פ

אדםלך'יאמאםלגבוהשללהכלאתנקדישתחלהאותהוכבשנוהואיליהושע'אמנ

אדםלךיאמראםלגבוהשללהכלאתנקדישאותהוכבשנוהואיליהושע'אמא
אדםלך'יאמאםלגבוהשללהכלאתנקדישאותהוכבשנוהואיליהושער"אש

יהושעאל'ייויאמר'שנאעשה'הקבהפיעללואמור'וגוהשבתאתיהושעחללהיאךד

יהושעאלי"יויאמר'שנעשה'ה'ב'הקפיעללואמורהשבתאתיהושעחיללהיאךמ

יהושעאלי"יויאמר'שנאעשהה"הקבפיעללואמורהשבתאתיהושעחללהיאך2פ

ליהושעי"יויאמר'שנעשהה"הבפ"עלואמור'וגוהשבתאתיהושעחיללהיאךנ

יהושעויאמר'שנאעשהה"הקבכ"אעפלואמורהשבתאתיהושעחללהיאךא
יהושעויאמר'שנאעשהה"הקבכ"אעפלואמורהשבתאתיהושעחללהיאךש

איפשרואי'וגוהעיראתתסבוהשביעיוביום'וגוהעיראתוסבתם'וגונתתיראהד

אפשרואיפעמיםשבעהעיראתתסבוהשביעיוביום'וגומבידךנתתיראהמ

אפשרואי'וגופעמיםשבעהעיראתתסובוהשביעיוביום'וגוהעיראתוסבותם'וגונתתיראה2פ

'איפשואיפעמיםשבעהעיראתתסבוהשביעיוביום'וגוהעיראתוסבותם'וגונתתיראהנ

איפשרואיתסובו'הזוביום'וגווסבותם'וגונתתיראהא
'איפשואיתסובו'הזוביום'וגווסבותם'וגונתתיראהש

אפריםבנשיאמדברראשימעוזאפרים'א'דראשימעוזאפריםהוישבתבלאימיםלשבעתד

אפריםבנשיאמדברראשימעוזאפריםא"דראשימעוזאפריםהוישבתבלאימיםלשבעהמ

אפריםבנשיאמדבראחרדבר'וגוראשימעוזאפריםהוישבתבלאימיםלשבעה2פ

אפריםבנשיאמדברראשימעוזאפריםא"דראשימעוזאפריםהוישבתבלאימים'לזנ

אפרים(ים)בנשיאמדברראשימעוזואפריםא"דראשימעוז'אומהוישבתבלאימים'לזא
אפריםבנשיאיםמדברראשימעוזואפריםא"דראשימעוז'אומהוישבתבלאימים'לזש

היהשבתשיוםמנין'וגואפריםלבנינשיאהשביעיביום'שנהשבתביוםהמזבחלחנוכתקרבנושהקריבד

היהשבתשיוםמניןמ"וגואפריםלבנינשיאהשביעיביום'שנהשבתביוםהמזבחלחנכתקרבנושהקריבמ

היההשבתשיוםומנין'וגואפריםלבנינשיאהשביעיביום'שנהשבתביוםהמזבחלחנכתקרבנושהקריב2פ

היההשבתשיוםמנין'וגואפריםלבנינשיאהשביעיביום'שנהשבתביוםהמזבחלחנכתקרבנושהקריבנ

היההשבתשביוםומניןאפריםלבנינשיא'הזביום'שנאהשבתביוםהמזבחלחנוכתשהקריבא
היההשבתשביוםומניןאפריםלבנינשיא'הזביום'שנאהשבתביוםהמזבחלחנוכתשהקריבש
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ב, יד- א , יד

השביעישיוםלמדאתמכאןהיהאחדיוםהנשיאיםשהתחילויוםאותואמרנושכברלפיד

השביעישיוםלמדאתמכאןהיהאחדיוםהנשיאיםשהתחילויוםשאותואמרנושכברלפימ

השביעישיוםלמדאתמכאןהיהבשבתאחדיוםהנשיאיםשהתחילויוםאותואמרנושכברלפי2פ

'הזשיוםלמדאתהמכאןהיהראשוןיום'הנשיאישהקריבויוםאותואמרנושכברלפינ

'זשיוםלמדאתהמכאןהיהראשוןיוםלהקריבהנשיאיםשהתחילוהיוםאותואמרנושכברלפיא
'זשיוםלמדאתהמכאןהיהראשוןיוםלהקריבהנשיאיםשהתחילוהיוםאותואמרנושכברלפיש

השבתאתדוחהיחידקרבןאיןוהלאהשבתאתחללהיאך'תאמשלאהיהשבתלהקרבהד

השבתאתדוחהיחידקרבןאיןוהלאהשבתאתחללהיאךתאמרשלאהיהשבתיוםלהקרבהמ

השבתאתדוחהיחידקרבןאיןוהלאהשבתאתחיללהאיךתאמרשלאהיהשבתלהקרבה2פ

השבתאתדוחהיחידקרבןאיןוהלאהשבתאתחללהיאך'תאמשלאהיהשבתלהקרבהנ

השבתאתדוחהיחידקרבןאיןוהלאהשבתאתחללהיאךתאמרשלאהיהשבתלהקריבא
השבתאתדוחהיחידקרבןאיןוהלאהשבתאתחללהיאךתאמרשלאהיהשבתלהקריבש

אחדנשיאליוםאחדנשיאלמשהאמרתישאניעשהפיעללא'הקבהאמרבשבתהקריבוזהד

אחדנשיאליוםאחדנשיאלמשהאמרתישאניעשהפיעללאו'ה'ב'הק'אמבשבתהקריבוזהמ

אחדנשיאליוםאחדנשיאלמשהשאמרתיעשהפיעללאוה"הקב'אמבשבתהקריבוזה2פ

אחדנשיאליוםאחדנשיאלמשהאמרתישאניעשהפיעללאוה"אהבבשבתהקריבוזהנ

ליוםאחדשנשיאלמשהאמרתיאניעשהפיועללאה"הקב'אמבשבתהקריבוזהא
ליום'אשנשיאלמשהאמרתיאניעשהפיועללאה"הקב'אמבשבתהקריבוזהש

לכךראשימעוזאפריםהויזהאחרזהיקריבוהפסקבלאהמזבחלחנכתקרבנואתיקריבליוםד

לכךראשימעוזאפריםהויזהאחרזהיקריבוהפסקבלאהמזבחלחנכתקרבנםאתיקריבוליוםמ

לכךראשימעוזאפריםהויזהאחרזהיקריבוהפסקבלאהמזבחלחנכתקרבנםאתיקריבוליום2פ

לכךראשימעוזאפריםהויזהאחרזהיקריבוהפסקבלאהמזבחלחנוכתקרבנואתיקריבליוםנ

לכךראשימעוזואפריםהויזהאחרזהיקריבוהפסקבלאהמזבחלחנוכתקרבנםאתיקריבוא
לכךראשימעוזואפריםהויזהאחרזהיקריבוהפסקבלאהמזבחלחנוכתקרבנםאתיקריבוש

מי'ד'ה'ה'וגוהשביעיביום'וגואפריםלבנינשיאהשביעיביום'נאד

מי'ד'ה'ה'וגומנשיאהשביעיביוםא"ד'וגומאפריםלבנינשיאהשביעיביוםנאמרמ

מידכתיבהיאהדא'וגוהשביעיביוםאפריםלבנינשיאהשביעיביוםנאמר2פ

מיד"ההאפריםלבנינשיאהשביעיביוםאפריםלבנינשיאהשביעיביום'נאמנ

מיד"הה'הזביוםאפריםלבנינשיא'הזביום'נאמא
מיד"הה'הזביוםאפריםלבנינשיא'הזביום'נאמש

מיחסדיםוגמילותצדקהועושהנכסיםלושאיןמיאבא'ברתנחום'אר'וגוואשלםהקדימניד

מיחסדיםוגמילותצדקהועושהנכסיםלושאיןמיאבאברתנחום'ר'אמ'וגומואשלםהקדימנימ

מיחסדיםוגמילותצדקהועושהנכסיםלושאיןמיאבאברתנחוםר"אמ'וגוואשלםהקדימני2פ

מי'חסדי'וגמילוצדקהועושה'נכסילושאיןמיאבאבר'תנחור"אואשלםהקדימנינ

ומיחסדיםוגמילותצדקהועושהנכסיםלושאיןמיפינחסר"אואשלםהקדימניא
ומיחסדיםוגמילותצדקהועושה'נכסילושאיןמיפנחסר"אואשלםהקדימניש
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שאיןמימזוזהלוועושהביתלושאיןמיומשניםסופריםשכרונותןבניםלושאיןד

שאיןמימזוזהועושהביתלושאיןמיומשניםסופריםשכרונותןבניםלושאיןמ

שאיןמימזוזהועושהביתלושאיןמיומשניםסופריםשכרועושהבניםלושאין2פ

שאיןמי(נע)מזוזהועושהביתלושאיןמיומשניםסופריםשכרונותןבניםלושאיןנ

שאיןמימזוזהועושהביתלושאיןמיומשניםסופריםשכרונותןבניםלושאיןא
שאיןמימזוזהועושהביתלושאיןמיומשניםסופריםשכרונותןבניםלושאיןש

הקדיםזה'הבה'אמלאחריםומשאילןספריםועושהומוהלבניםלושאיןמיציציתועושהטליתלוד

הקדיםזה'ה'ב'הק'אמלאחריםומשאילןספריםועושהומוהלבניםלושאיןמיציציתועושהטליתלומ

הקדיםה"הקב'אמלאחריםומשאילןספריםועושהומוהלבניםלושאיןמיציציתועושהטליתלו2פ

הקדיםזהה"אהב'לאחריומשאילן'ספריועושהומוהלבניםלושאיןמיציציתועושהטלתלונ

קדםזהה"הקב'אמלאחריםומשאילןספריםועושהומוהלבניםלושאיןמיציציתועושהטליתלוא
קדםזהה"הקב'אמלאחריםומשאילןספריםועושהומוהלבניםלושאיןמיציציתועושהטליתלוש

ובניםממוןלוליתןלשלםאניצריךלקיימןבמהלונתתישלאעדמצותיוקייםד

ובניםממוןלוליתןלולשלםעלילקיימןבמהלונתתישלאעדמצוותיוקייםמ

ובניםממוןלוליתןלולשלםעלילקיימןבמהלונתתישלאעלמצותיוקיים2פ

ובניםממוןלוליתןלולשלםעלילקיימןבמהלונתתישלאעדמצותיוקייםנ

ובניםממון[לווליתן]לולשלםעלילקיימםבמהלונתתישלאעדמצוותיקייםוזהא
ובניםממוןלווליתןלולשלםעלילקיימםבמהלונתתישלאעדמצותיקייםוזהש

חסרשאינילמהשכרהלוואשלםמצוהלעשותהקדימנימיהויבספריםקוראיםשיהיוד

חסרשאינילמהשכרהלוואשלםמצוהלעשותהקדימנימיהויבספריםקוראיןשיהיומ

חסרשאינילמהשכרהלוואשלםמצוהלעשותהקדימנימיואשלםהקדימנימיהויבספריםקוראיםשיהיו2פ

חסרשאינולמהשכרהלוואשלםמצוהלעשות(ואשלם)הקדימנימיהויבספריםקוריןשיהיונ

חסרשאינילמהשכרהלוואשלםמצוהלעשותהקדימנימיהויבספריםקוראיןשיהוא
חסרשאינילמהשכרהלוואשלםמצוהלעשותהקדימנימיהויבספריםקוראיןשיהוש

הקדימנימי'א'דהואליהשמיםכלתחת'נאלכךהואשליומלואושהעולםדברד

הקדימנימיא"דהואליהשמיםכלתחת'נאמלכךהואשליומלואושהעולםדברמ

הקדימנימיאחרדברהואליהשמיםכלתחתנאמרלכךהואשליומלואושהעולםדבר2פ

הקדימנימיא"דהואליהשמיםכלתחת'נאמלכךהואשליומלואו'שהעודברנ

הקדימנימיא"דהואליהשמיםכלתחת'נאמלכךהואשליומלואושהעולםבעולםדברא
הקדימנימיא"דהואליהשמיםכלתחת'נאמלכךהואשליומלואושהעולםבעולםדברש

סוגישבעמדרכיומהו'וגולבסוגישבעמדרכיו'דתי'כמ'להקבההכירשמעצמובאברהםמדברואשלםד

סוגישבעמדרכיומהולבסוגישבעמדרכיומ"דתיה"כמ'ה'ב'להקהכירשמעצמובאברהםמדברואשלםמ

סוגישבעמדרכיומהו'וגולבסוגישבעמדרכיודתימרכמהה"להקבהכירשמעצמובאברהםמדברואשלם2פ

סוגישבעמדרכיומהו'וגולבסוגישבעמדרכיוא"כמדה"להבהכירשמעצמובאברהםמדברואשלםנ

סוגישבעמדרכיומהולבסוגישבעמדרכיוא"כדה"להקבהכירשמעצמובאברהםמדברואשלםא
סוגישבעמדרכיומהולבסוגישבעמדרכיוא"כדה"להקבהכירשמעצמובאברהםמדברואשלםש
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טובאישומעליולהשתבעעתידמדרכיוסיגיםמלאשהואהלבאותו'אומכהנאבראבא'רלבד

טובאישומעליולהשתבעעתידמדרכיוסיגיםמלאשהואהלבאותו'אמכהנאבראבא'רלבמ

טובאישומעליולהשתבעעתידמדרכיוסיגיםמלאשהואהלבאותו'אמכהנאבראבא'רלב2פ

טובאישומעליולהשתבעעתידמדרכיוסיגיםמלאשהואהלבאותו'אמכ"באבא'רלבנ

טובאישומעליולהשתבעעתידמדרכיוסיגיםמלאשהואהלבאותו'אומכ"באבא'רלבא
טובאישומעליולהשתבעעתידמדרכיוסיגיםמלאשהואהלבאותו'אומכהנאבראבא'רלבש

הואאלאהמקוםאתלהכירהיאךאותושלימדאדםהיהולא'להקבהמעצמושהכיראברהםהיהזהד

הואאלאהמקוםאתלהכירהיאךאותושלמדאדםהיהולא'ה'ב'להקמעצמושהכיראברהםהיהזהמ

אלאהמקוםאתלהכירהיאךאותושלימדאדםהיהולאה"להקבמעצמושהכיר'אברההיהזה2פ

הואאלאהמקוםאתלהכירהיאךאותושלימדאדםהיהולאה"להבמעצמושהכיראברהםהיהזהנ

הואאלאה"להקבלהכירהיאךאותושלמדאדםהיהלאה"להקבבעצמושהכיראברהםהיהזהא
הואאלאה"להקבלהכירהיאךאותושלמדאדםהיהלאה"להקבבעצמושהכיראברהםהיהזהש

מנין'להבהמעצמוהכיראיוב'להבההכירושמעצמםאדםבני'מדאחדוזהמעצמוד

מנין'ה'ב'להקהכירמעצמואיוב'ה'ב'להקהכירושמעצמםאדםבנימארבעההואוזהמעצמומ

מנין[ה"להקבמעצמוהכיראיוב]ה"להקבהכירושמעצמםאדםבנימארבעהאחדוזהמעצמו2פ

מניןה"להבמעצמוהכיראיובה"להבהכירושמעצמםאדםבני'מד'אוזהמעצמונ

מעצמוה"להקבהכיראיובמעצמםה"להקבשהכירואדםבני'מד'אוזהמעצמוא
מעצמוה"להקבהכיראיובמעצמםה"להקבשהכירואדםבני'מד'אוזהמעצמוש

שכןמנין'להבההכירמעצמוהואאףיהודהמלךחזקיהפיואמריצפנתימחקי'אוהואשכןד

שכןמנין'ה'ב'להקהכירמעצמוהואאף(?)יהודהמלךחזקיהפיואמריצפנתימחקי'אומהואשכןמ

שכןמניןה"להבהכירמעצמוהואאףיהודהמלךחזקיהופיואמריצפנתימחקיאומרהואשכן2פ

שכןמניןה"להבהכירמעצמוהואאףיהודהמלךחזקיהופיואמריצפנתימחוקי'אוהואשכןנ

שכןכ"גיהודהמלךחזקיהופיאמריצפנתימחוקי'שנאא
שכןכ"גיהודהמלךחזקיהופיאמריצפנתימחוקי'שנאש

וכן'להבההכירמעצמוהמשיחומלך'וגובטובובחורברעמאוסבדעתויאכלודבשחמאהעליו'כתד

וכן'ה'ב'להקהכירמעצמוהמשיחומלךבטובובחורברעמאוסבדעתויאכלודבשחמאהעליו'כתימ

וכןה"להקבהכירמעצמוהמשיחומלךברעמאוסלדעתויאכלודבשחמאהעליוכתוב2פ

וכןה"להבהכירמעצמוהמשיחומלך'וגוברעמאוסבדעתויאכלודבשחמאהעליו'כתינ

וכןה"להקבהכירהמשיחומלךבטובובחורברעמאוסלדעתויאכלודבשחמאהעליו'כתיא
וכןה"להקבהכירהמשיחומלךבטובובחורברעמאוסלדעתויאכלודבשחמאהעליו'כתיש

'ואומהואליהשמיםכלתחת'דתיכמההםשליוהתחתוניםהעליוניםאברהם'הבהלו'אמאברהםד

'אומ(?)והואליהשמיםכלתחתמ"דתימ"כהםשליוהתחתוניםהעליונים'ה'ב'הקלו'אמאברהםמ

'ואומהואליהשמיםכלתחתדתימרכמההםשליוהתחתוניםהעליוניםאברהםה"הקבלואמראברהם2פ

'ואוהואליהשמיםכלתחתא"כמדהםשלי'והתחתוני'העליוניאברהםה"הבל"אאברהםנ

'ואומהואליהשמיםכלתחת'שנאהםשליוהתחתוניםהעליוניםלאברהםה"הקבל"אאברהםא
'ואומהואליהשמיםכלתחת'שנאהםשליוהתחתונים'העליונילאברהםה"הקבל"אאברהםש
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ויברכהו'שנאמהתחתוניםואתהעליוניםאתאותךמקנהשאניחייךבעולםשמיהודעתואתהומלואההארץ'לייד

ויברכהו'שנהתחתוניםואתהעליוניםאתאותךמקנהשאניחייךבעולםשמיהודעתהואתהומלואההארץי"לימ

ויברכהו'שנאהתחתוניםואתהעליוניםאתאותךמקנהשאניחייךבעולםשמיהודעתואתהומלואההארץי"לי2פ

ויברכהו'שנ'התחתוניואתהעליוניםאתאותךמקנהשאניחייךבעולםשמידעת?ו?הואתהומלואההארץי"לינ

ויברכהו'שנאוהתחתוניםהעליוניםאותךמקנהשאניחייךבעולםשמיהודעתואתהומלואההארץי"ליא
ויברכהו'שנא'והתחתוניהעליוניםאותךמקנהשאניחייךבעולםשמיהודעתואתהומלואההארץ'להש

השמיםכלתחתלמהואשלםהקדימנימיהויוארץשמיםקונהעליוןלאלאברםברוךויאמרד

'וגומואשלםהקדימנימיהויוארץשמיםקונהעליוןלאלאברםברוךויאמרמ

השמיםכלתחתלמהואשלםהקדימנימיהויוארץשמיםקונהעליוןלאלאברםברוךויאמר2פ

'השמיכלתחתלמהואשלםהקדימנימיהוי'וגועליוןלאלאברםברוךויאמרנ

'וגוואשלםהקדימנימיהויוארץשמיםקונהעליוןלאלאברםברוךויאמרא
'וגוואשלםהקדימנימיהויוארץשמיםקונהעליוןלאלאברםברוךויאמרש

אברהםשעשהמהכלחייםבראלעזר'ר'אואשלםהקדימנימי'א'דהואליד

אברהםשעשהמהכלחייםבראלעזר'ר'אממ

אברהםשעשה(מ)מהכלחיים'בראלעזר(ב)ר"אמואשלםהקדימנימיאחרדברהואלי2פ

אברהםשעשהמהכלחיים'בר'אלעזר"אואשלםהקדימנימיא"דהואלינ

אברהםשעשהמהכלחייםבראלעזרר"אואשלםהקדימנימיא"דא
אברהםשעשהמהכלחייםבראלעזרר"אואשלםהקדימנימיא"דש

יוקחבאברהםמוצאאתלבאלעתידאותםליתןועתיד'ממצריביציאתםלבניו'הבהפרעהשרתלמלאכיד

יוקחבאברהםמוצאאתלבאלעתידאותהליתןועתידממצריםביציאתםלבניו'ה'ב'הקפרעהשרתלמלאכימ

יוקחבאברהםמוצאאתלבואלעתידאותםליתןועתידממצריםביצאיתםלבניוה"הקבפרעהשרתלמלאכי2פ

יוקחבאברהםמוצאאתלבאלעתידאותםליתןועתידממצריםביציאתןלבניוה"הבפרעה"למנ

יוקחשאמרבאברהםמוצאאתלבאלעתידאותםליתןועתידמצריםביציאתלבניוה"הקבפרעהשרתלמלאכיא
יוקחשאמרבאברהםמוצאאתלבאלעתידאותםליתןועתידמצריםביציאתלבניוה"הקבפרעהשרתלמלאכיש

'ארנאיקחכנגדליאתכםולקחתילבניופרע'הבהואףמיםמעטנאד

'אמנאיוקחכנגדליאתכםולקחתילבניופרע'ה'ב'הקואףמיםמעטנאמ

ר"אממיםמעטנאיוקחכנגדליאתכםולקחתילבניופרעה"הקבואףמיםמעטנא2פ

ר"אנאיוקחכנגדליאתכםולקחתילבניופרעה"הבואףמיםמעטנאנ

'אממיםמעטנאיוקחכנגדלעםליאתכםולקחתילבניופרעה"הקבואףמיםמעטנאא
ר"אמיםמעטנאיוקחכנגדלעםליאתכםולקחתילבניופרעה"הקבואףמיםמעטנאש

'כתבאברהםמקומםאלוהביאוםעמיםולקחוםמניןלבאלעתידהזבעולםאלאליאיןיוחנןד

'כתבאברהםמקומםאלוהביאוםעמיםולקחוםמניןלבאלעתידהזהבעולםאלאליאיןיוחנן'רמ

כתיבבאברהםמקומםאלוהביאוםעמיםולקחוםמניןלבאלעתידהזהבעולםאלאליאיןיוחנן2פ

'כתיבאברהםמקומםאלוהביאוםעמיםולקחוםמניןלעתידז"בעהאלאליאין'יוחנ

כתיבבאברהםמקומםאלוהביאוםעמיםולקחוםמניןלבואלעתידז"בעהאלאליאיןיוחנן'רא
'כתיבאברהםמקומםאלוהביאוםעמיםולקחוםמניןלבואלעתידז"בעהאלאליאיןיוחנןש
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מיםממנוויצאובצורוהכיתממצריםביציאתםמיםלבניונתן'והקבהמיםמעטד

ממנומיםויצאובצורוהכית'שנממצריםביציאתםמיםלהםנתן'ה'ב'והקמיםמעטמ

מיםממנוויצאובצורוהכית(והבי)ממצריםביצאתםמיםלהםנתןה"והקבמיםמעט2פ

רביםמיםממנוויצאובצורוהכיתממצריםביציאתםמיםלבניונתןה"והבמיםמעטנ

ושתהמיםממנוויצאובצורוהכית'שנאלבניונתןה"והקבמיםמעטנאיוקחא
ושתהמיםממנוויצאובצורוהכית'שנאלבניונתןה"והקבמיםמעטנאיוקחש

המשיחולימות'וגומיםנחליארץטובהארץאלמביאךאלהיך'ייכימניןלבאולעתידד

המשיחולימותטובהארץאלמביאךאלהיךי"יכימניןולעתידמ

המשיחולימות'וגומיםנחליארץטובהארץאלמביאךאלהיךי"יכימניןולעתיד2פ

המשיחולימותמיםנחליארץטובהארץאלמביאךי"יכימניןולעתידנ

המשיחולימותמיםנחליארץטובהארץאלמביאךאלהיךי"יכימניןלבאולעתידהעםא
המשיחולימותמיםנחליארץטובהארץאלמביאךאלהיך'הכימניןלבאולעתידהעםש

שפייםעלאפתחוכןמיםיבליפלגיםנשאהגבעהכלועלגבוההרכלעלוהיהמניןד

שפייםעלאפתחוכןמיםיבלהפלגיםנשאהגבעהכלועלגבוההרכלעלוהיהמניןמ

שפייםעלאשפוךוכןמיםיבליפלגיםנשאהגבעהכלועלגבוההרכלעלוהיהמנין2פ

שפייםעלאפתחוכןמיםיבליפלגיםנשאהגבעהכלועלגבוההרכלעלוהיהמניןנ

שפאיםעלאפתחוכןמיםיבליפלגיםגבוהגבעהכלועלגבוההרכלעלוהיהמניןא
שפאיםעלאפתחוכןמיםיבליפלגיםגבוהגבעהכלועלגבוההרכלעלוהיהמניןש

רחצוישראלובארץבמיםוארחצךממצריםביציאתםלבניונתנה'והקבהרגליכםורחצו'כתבאברהםנהרותד

רחצו'שנישראלובארץבמיםוארחצך'שנממצריםביציאתםלבניונתנה'ה'ב'והקרגליכםורחצו'כתבאברהםנהרותמ

רחצוישראלובארץבמיםוארחצךממצריםביציאתםלבניונתנהה"והקברגליכםורחצוכתיבבאברהםנהרות2פ

רחצו'ישובארץבמיםוארחצך'ממצריביציאתןלבניונתנהה"והברגליכםורחצו'כתיבאברהםנהרותנ

רחצוישראלובארץבמיםוארחצךממצריםבצאתםלבניונתןה"והקבורחצו'כתיבאברהםנהרותא
רחצוישראלובארץבמיםוארחצךממצריםבצאתםלבניונתןה"והקבורחצו'כתיבאברהםנהרותש

תחתוהשענו'כתבאברהם'וגו'יירחץאםכימניןלבאולעתידוהזכוד

תחתוהשענו'כתבאברהם'וגומי"ירחץאם'שנמניןלבאולעתידהזכומ

תחתוהשענוכתיבבאברהם'וגוי"ירחץאםכימניןולעתידהזכו2פ

תחתוהשענו(?ת?)'כתיבאברהם'וגוי"ירחץאםכילבאולעתידהזכונ

תחתוהשענו'כתיבאברהםציוןבנותצואתאתי"יץ(ץ)רחאםלבואולעתידהזכוא
תחתוהשענוכתיבבאברהםציוןבנותצואתאת'הרחץאםלבאולעתידהזכוש

הושבתיבסוכותכיממצריםביציאתםלבניוסוכותעשה'והקבהסוכהלהםשעשההעץד

הושבתיבסוכותכי'שנממצריםביציאתםסוכותעשה'ה'ב'והקסוכהלהםשעשההעץמ

הושבתיבסוכותכיממצריםביציאתםלבניוסוכותעשהה"והקבסוכהלהםשעשההעץ2פ

הושבתיבסוכותכי'שנ'ממצריביציאתםלבניוסוכותעשהה"והבסוכהלהםשעשההעץנ

הושבתיבסוכותכיתשבובסוכות'שנאבצאתםסוכותלבניועשהה"והקבסוכהלהםשעשההעץא
הושבתיבסוכותכיתשבובסוכות'שנאבצאתםסוכותלבניועשהה"והקבסוכהלהםשעשההעץש
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זיונםביוםנשקביוםמהונשקביוםלראשיסכותהישראלובארץ'וגוישראלבניאתד

זיונםביוםנשקביוםמהונשקביוםלראשיסכותה'כתישראלובארץ'וגומישראלבניאתמ

זיוגםביוםנשקביוםמהונשקביוםלראשיסכותהישראלובארץ'וגוישראלבניאת2פ

זיונםביוםנשקביוםמהומהונשקביוםלראשיסכותה'ישובארץ'ישבניאתנ

זיונםביוםנשקביוםמהונשקביוםלראשיסכותישראלובארץא
זיונםביוםנשקביוםמהונשקביוםלראשיסכותישראלובארץש

הקדימנימי'וגויומםלצלתהיהוסוכהמניןלבאולעתידמלךואחדשלשיםשלד

הקדימנימי'ד'ה'המחורביומםלצלתהיהוסוכה'שנמניןלבאולעתידמלךא"לשלמ

הקדימנימי'וגומחורביומםלצלתהיהוסוכהמניןלבאולעתידמלךואחדשלשיםשל2פ

הקדימנימי'וגויומםלצלתהיהוסוכהמניןלבאולעתידמלכיםא"לשלנ

מחורףיומםלצלתהיהוסוכהלבואולעתידמלכיםא"לשלא
מחורףיומםלצלתהיהוסוכהלבואולעתידמלכיםא"לשלש

מי'א'ד'וגוימיםברבכיהמיםפניעללחמךשלח'אוהואוכן'וגוואשלםד

מיא"דהמיםפניעללחמךשלח'אומהואוכןואשלםמ

מיאחרדברתמצאנוהימיםברבכיהמיםפניעללחמךשלחאומרהואוכן'וגוואשלם2פ

מיא"דתמצאנוהימיםברבכיהמיםפניעללחמךשלחא"וכהואשלםנ

מיא"דא
מיא"דש

טבחוטבחניתנהשלאעדהשבתאתושימרהקדיםשהואביוסףמדברואשליםהקדימניד

טבחוטבוח'שנהתורהניתנהשלאעדהשבתאתושמרהקדיםשהואהצדיקביוסףמדברואשלםהקדימנימ

טבחוטבחניתנהשלאעדהשבתאתושמרהקדיםשהואהצדיקביוסףמדברואשלםהקדימני2פ

טבחוטבוחניתנהשלאעדהשבתאתושימרהקדיםשהואהצדיקביוסףמדברואשלםהקדימנינ

טבחוטבוח'שנאהתורהנתנהשלאעדהשבתאתושמרהקדיםשהואהצדיקביוסףמדברואשלםהקדימניא
טבחוטבוח'שנאהתורהנתנהשלאעדהשבתאתושמרהקדיםשהואהצדיקביוסףמדברואשלםהקדימניש

'וגווהכינוהששיביוםוהיה'שנלשבתאלאהכןואין'היתשבתערביוחנן'ארוהכןד

אתוהכינוהששיביוםוהיה'שנלשבתאלא[כן](ם)ה[ו]לואיןהיתהשבתערביוחנן'ר'אמוהכןמ

אתוהכינושי?י?השביוםויהי'שנאלשבתאלאהכןואיןהיתהשבתערביוחנןר"אוהכן2פ

אתוהכינוהששיביוםוהיה'שנלשבתאלאהכןואיןהיתהש"ע'יוחר"אוהכןנ

אתוהכינוא"כדשבתאלאוהכןואיןהיתהש"עיוחנןר"אוהכןא
אתוהכינוא"כדשבתאלאוהכןואיןהיתהש"עיוחנןר"אוהכןש

שאניחייךהתורהניתנהשלאעדהשבתאתשמרתאתהיוסף'הבה'אמד

שאניחייךניתנהשלאעדהשבתאתשמרתאתהיוסף'ה'ב'הק'אמ'וגומיביאואשרמ

שאניחייךניתנהשלאעדהשבתאתשמרתאתהיוסףה"הקבלו'אמיביאואשר2פ

שאניחייךהתורהניתנהשלאעדהשבתשמרתאתהיוסףה"אהביביאואשרנ

שאניחייךהתורהניתנהשלאעדהשבתאתשמרתאתהיוסףה"הקב'אמיביאואשרא
שאניחייךהתורהניתנהשלאעדהשבתאתשמרתאתהיוסףה"הקב'אמיביאואשרש
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לקבלועלימקריביחידשאיןמהבשבתקרבנומקריבשהיאבנךלבןמשלםד

לקבלועלימקריביחידשאיןמהבשבתקרבנואתאתשיקריבבנךלבןמשלםמ

לקבלועלימקריביחידשאיןמהבשבתקרבנומקריבשיהאבנךלבןמשלם2פ

לקבלועלימקריביחידשאיןמהבשבתקרבנומקריבשיהאבנךלבןמשלםנ

לקבלוועלילהקריביכולהיחידשאיןמהבשבתמקריבקרבנושיהאבנךלבןמשלםא
לקבלוועלילהקריביכולהיחידשאיןמהבשבתמקריבקרבנושיהאבנךלבןמשלםש

לבנינשיאהשביעיביוםבעניןשאמורממההואשכןומניןואשלםהקדימנימיהויברצוןקרבנוד

לבנינשיאהשביעיביוםבעניןשאמורממההואשכןומניןואשלםהקדימנימיהויברצוןקרבנומ

לבנינשיאהשביעיביוםבעניןשאמורממההואשכןומניןואשלםהקדימנימי(הוי)הויברצוןקרבנו2פ

לבנינשיאהשביעיביוםבעניןשאמורממההואשכןומניןואשלםהקדימנימיהויברצוןקרבנונ

לבנינשיא'הזביוםבענין'שנאממההואשכןומניןואשלםהקדימנימיהויברצוןא
לבנינשיא'הזביוםבענין'שנאממההואשכןומניןואשלםהקדימנימיהויברצוןש

מוצאאת'וגוראשיכםשעריםשאו'ד'ה'ה'וגוהשביעיביום'וגואפריםד

מוצאאת'וגומראשיכםשעריםשאו'ד'ה'ה'וגומהשביעיביוםא"ד'וגומאפריםמ

מוצאאת'וגוראשיכםשעריםשאודכתיבהיאהדא'וגוהשביעיביום'וגואפרים2פ

מוצאאת'וגוראשיכםשעריםשאוד"הה'וגונשיאהשביעיביום'וגואפריםנ

מוצאאתראשיכםשעריםשאוד"ההאפריםלבנינשיא'הזביוםאפריםא
מוצאאתראשיכםשעריםשאוד"ההאפריםלבנינשיא'הזביוםאפריםש

שעריםדבקושעהובאותההקדשיםקדשלביתהארוןאתלהכניסביקשהמקדשביתאתשלמהשבנהבשעהד

שעריםדבקושעהובאותההקדשיםקדשלביתהארוןאתלהכניסביקשהמקדשביתאתשלמהשבנהבשעהמ

שעריםדבקושעהובאותההקדשיםקדשילביתהארוןאתלהכניסביקשהמקדשביתאתשלמהשבנה2פ

'שערידבקושעהובאותה'הקדשיקדשילביתהארוןאתלהכניסביקשה"באתשלמהשבנהבשעהנ

השעריםדבקושעהובאותההקדשיםקדשילביתהארוןאתלהכניסביקשהמקדשביתובנהשלמהשבאבשעהא
השעריםדבקושעהובאותה'הקדשיקדשילביתהארוןאתלהכניסביקשה"בובנהשלמהשבאבשעהש

'וגואלהיםישבהאמנםכיפסוקמןרננו'ד'כשלמה'אמבזהזהד

הארץעלאלהיםישבהאמנםכיהפסוקמןרננותד"כשלמה'אמבזהזהמ

הארץעלהאדםאתאלהיםישבהאמנםכיפסוקשלרננותוארבעעשריםשלמה'אמבזהזה2פ

הארץעלהאדםאתם"אליישבהאומנםכיפסוקמןרננותד"כשלמה'אמבזהזהנ

הארץעלאלהיםישבהאמנםכימפסוקרננותד"כשלמה'ואמבזהזהא
הארץעלאלהיםישבהאמנםכימפסוקרננותד"כשלמה'ואמבזהזהש

ולאפסוקים'ד'כ'וגועזךוארוןאתהלמנוחתךאלהים'ייקומהועתהעדד

ולאהםפסוקיםד"כעוזךוארוןאתהלנוחךי"יועתהעד'וגוממ

ולאהםפסוקיםוארבעעשרים'וגועוזךוארוןאתהלנוחךאלהיםי"יקומהועתהעד'וגו2פ

ולא'פסוקיד"כ'אמעוזךוארוןאתהלמנוחתךי"יקומהועתהעד'וגונ

ולאהםפסוקיםד"כ'וגולמנוחתיךאלהיםי"יקומהועתהעדא
ולאהםפסוקיםד"כ'וגולמנוחתיךאלהים'הקומהועתהעדש
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ראשיכםשעריםשאו'ואמחזרנענהולא'וגווהנשאוראשיכםשעריםשאו'ואמחזרנענהד

ראשיכםשעריםשאוואמרחזרנענהולא'וגומראשיכםשעריםשאוואמרחזרנענהמ

ראשיכםשעריםשאוואמרחזרנענהולא'וגועולםפתחיוהנשאוראשיכםשעריםשאוואמרחזרנענה2פ

ראשיכםשעריםפתחו'ואמחזרנענהולאעולםפתחיוהנשאוראשיכםשעריםשאו'ואמחזרנענהנ

ראשיכםשעריםשאו'ואמחזרנענהולאוהנשאוראשיכםשעריםשאו'ואמחזרנענהא
ראשיכםשעריםשאו'ואמחזרנענהולאוהנשאוראשיכםשעריםשאו'ואמחזרנענהש

דודלחסדיזכרהמשיחךפניתשבאלאלהים'יי'שאמוכיוןנענהולא'וגוד

דודלחסדיזכרהמשיחךפניתשבאלאלהיםי"י'שאמוכיוןנענהולא'וגוממ

דודלחסדיזכרהמשיחךפניתשבאלאלהיםי"ישאמרוכיוןנענהולא'וגועולםפתחיושאו2פ

לדודזכרהמשיחךפניתשבאלם"אליי"י'שאמוכיוןנענהולאעולםפתחיושאונ

דודלחסדיזכרהמשיחךפניתשבאלאלהיםי"י'שאמוכיוןנענהולאושאוא
דודלחסדיזכרהמשיחךפניתשבאלאלהים'ה'שאמוכיוןנענהולאוהנשאוש

'כתשכןהשמיםמןהאשוירדהבביתהשכינהושרתההארוןונכנסראשיהם'שעריונשאונענהמידעבדךד

'כתשכןהשמיםמןהאשוירדהבביתהשכינהושרתההארוןונכנסראשיהםשעריםונשאונענהמידעבדךמ

כתובשכןהשמיםמןהאשוירדהבביתהשכינהושרתההארוןונכנסראשיהםשעריםונשאונענהמידעבדך2פ

'כתושכןהשמיםמןהאשוירדהבבית'השכינושרתההארוןונכנסראשיהםשעריםונשאונענהמידעבדךנ

'כתישכןהשמיםמןאשוירדהבביתהשכינהושרתההארוןונכנסהשעריםנשאונענהמידעבדךא
'כתישכןהשמיםמןאשוירדהבביתהשכינהושרתההארוןונכנס'השערינשאונענהמידעבדךש

הביתאתמלא'ייוכבודוזבחיםהעולהעלותאכלהשמיםמןירדהוהאשלהתפללשלמהוככלותאחריוד

'וגומהשמיםמןירדהוהאשלהתפללשלמהוככלותמ

הביתאתמלאי"יוכבודוהזבחיםהעולהותאכלמהשמיםירדהוהאשלהתפללשלמהוככלותאחריו2פ

הביתאתמלאי"יוכבודוהזבחיםהעולהעלותאכלהשמיםמןירדהוהאשלהתפללשלמהוככלותאחריונ

השמיםמןירדהוהאשלהתפללשלמהוככלותאחריוא
השמיםמןירדהוהאשלהתפללשלמהוככלותאחריוש

מהו'וגולךזבולביתבניתיבנהואמרשנתגאהידיעלשלמהנצטערולמהד

מהולךזבולביתבניתיבנה'ואמשנתגאהידיעלשלמהנצטערולמהמ

מהעולמיםלשבתךמכוןלךזבולביתבניתיבנהואמרשנתגאהידיעלשלמהנצטערולמה2פ

מהולךזבולביתבניתיבנה'ואמשנתגאהי"עשלמהנצטערולמהנ

מהולךזבולביתבניתיבנה'שאמי"עשלמההמלךנצטערולמהא
מהולךזבולביתבניתיבנה'שאמי"עשלמההמלךנצטערולמהש

יהודה'רבניתיבנהבנין'אמיחזקאלבריהודה'דרבריהיעקב'ר'אבניתיבנהד

יהודה'רבניתיבנויבנין'ואמיחזקאלבריהודה'דרבריהיעקב'ר'אמבניתיבנהמ

יהודה'רבניתיבנויבנין'אמיחזקאל'בריהודה'דרבריהיעקבר"אמבניתיבנההוא2פ

יהודה'רבניתיבנהבנין'אמיחזקאלבריהודה'דרבריהיעקבר"אבניתיבנהנ

יהודה'רבניתיבנויבניןיחזקאל'דרבריהברכיהר"אבניתיבנהא
יהודה'רבניתיבנויבניןיחזקאל'דרבריהברכיהר"אבניתיבנהש



30

במדבר רבה פרשה יד

ג, יד

'ואפירוחות'אפי'הקבההמלכיםמלכילמלךמסייעיןהכללמלךמסייעיןהכל'אמיוסףרבבשםד

'אפיהרוחות'אפי'ה'ב'הקהמלכיםמלכילמלךמסייעיןהכל'אמיוסף'רבשםמ

ואפלורוחות'אפיה"הקבהמלכיםמלכילמלךמסייעיןהכללמלךמסייעיןהכליוסף'רבשם2פ

'ואפירוחות'אפיה"הבה"מלמלך'מסייעיהכללמלךלמלך'מסייעיהכל'אמיוסףרבבשםנ

רוחות'אפיה"הקבה"מלמלךמסייעיןהכל'אמיודןר"בשא
רוחות'אפיה"הקבה"מלמלךמסייעיןהכל'אמיודןר"בשש

אלא'כתאיןבוניםהםאשר'וגובהבנותווהבית'כתברכיה'ר'אמלאכים'ואפישדיםד

אלאכאן'כתיאיןבוניםהםאשרבהבנותווהבית'כתברכיה'ר'אמהמלאכים'ואפישדיםמ

אלאכאןכתובאיןבוניםהםאשר'וגובהבנותווהביתכתיבברכיהר"אמלאכיםואפלושדים2פ

אלאכאן'כתיאיןבוניםהםאשרבהבנותווהבית'כתיברכיהר"אמלאכים'ואפישדיםנ

אלאכאן'כתיאיןבוניםהםאשרבהבנותווהבית'כתיברכיהר"אמלכים'ואפיושדיםא
אלאכאן'כתיאיןבוניםהםאשרבהבנותווהבית'כתיברכיהר"אמלכים'ואפיושדיםש

עלוניתנהועולהעצמהאתמסעתהאבןשהיתהמלמדנבנהמסעשלמהאבןנבנההיהמאליובהבנותוד

עלוניתנתועולהעצמהאתמסעתהאבןשהיתהמלמדנבנהמסעשלמהאבןנבנההיהמאליוכהבנותומ

עלוניתנהועולהעצמהאתמסעתהאבןשהיתהמלמדנבנהמסעשלימהאבןנבנההיהמאליובהבנותו2פ

ג"עוניתנתועולהעצמהאתמסעתהאבןשהיתהמלמדנבנהמסעשלמהאבןנבנההיהמאליובהבנותונ

ג"עונותנתועולהעצמהאתמסעתהאבןשהיתהמלמדנבנהמסעשלמהאבןנבנההיהמאליובהבנותוא
ג"עונותנתועולהעצמהאתמסעתהאבןשהיתהמלמדנבנהמסעשלמהאבןנבנההיהמאליובהבנותוש

וכיגובאפוםעלושומתחדאאבןוהתיתוהכתיבתתמהואלאבהו'ר'אהדימוסגביד

וכיגובאפוםעלושומתחדאאבןוהתיתוהכתיבתתמהואלאבהו'ר'אמהדימוסגבימ

וכיגובאפוםעלושומתחדאאבןוהיתיתכתיבוהאתתמהואלאבהו'ר'אמהדימוסגבי2פ

וכיגובאפוםעלושומתחדאאבןוהתיתוהכתיבתתמהואלאבהור"אהדימוסנ

וכיחדאאבןוהתית'כתישהריתתמהאלאבהור"אהדימוסא
וכיחדאאבןוהתית'כתישהריתתמהאלאבהור"אהדימוסש

הונארבהגובפיעללהוישבהובאתהישראלמארץשעמדהמלמדאלאבבבלאבניםישד

הונארבהגובפיעללהוישבהובאתהישראלמארץשעמדהמלמדאלאבבבלאבניםישמ

הונארבהגובפוםעלובאתהישראלמארץשעמדהמלמדאלאבבבלאבניםיש2פ

הונארבהגובפ"עלהוישבהובאת'ישמארץשעמדהמלמדאלאבבבלאבניםישנ

הונארבהגובפיעל[וישבהישראל](ועמדה)מארץשעמדהמלמדאלאבבבלאבניםישא
הונארבהגובפיעלועמדהמארץשעמדהמלמדאלאבבבלאבניםישש

עלוישבאבןשלאריבדמותונדמהשעה'באותירדמלאך'אמיוסףרבבשםד

עללהוישבשלאבןאריבדמותונדמהשעהבאותהירדמלאך'אמיוסףרבבשםמ

עללהוישבאבןשלאריבדמותונדמהשעהבאותהירדמלאך'אמיוסףרבבשם2פ

פ"עוישבאבןשלאריבדמותונדמהשעהבאותהירדמלאך'אמיוסףרבבשםנ

עללווישבאבןשלאריבדמותונדמהשעהבאותהירדמלאךיוסיר"בש'אמא
עללווישבאבןשלאריבדמותונדמהשעהבאותהירדמלאךיוסףר"בש'אמש
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ודםבשרלכבודומהחבלוניולאארייותאפוםוסגרמלאכישלחאלהי'הד'ההבארפיד

ודםבשרלכבודומהחבלוניולאאריוותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהי'ד'ה'ההבארפימ

ודםבשרלכבודומהחבלוניולאאריותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהידכתיבהיאהדאהבארפי2פ

ו"בלכבודומהחבלוניולאאריותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהיד"הההבארנ

ו"בלכבודומהחבלוניולאאריותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהיד"הההבורפיא
ו"בשלכבודומהחבלוניולאאריותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהיד"הההבורפיש

ראשיכםשעריםשאו'נאלכךוכמהכמהאחתעל'הבה'המלכמלכימלךלכבודחדאאבןהיתיתד

ראשיכםשעריםשאו'נאמלכךוכמהכמהאחתעל'ה'ב'הקהמלכיםמלכימלךלכבודחדאאבןוהיתיתמ

ראשיכםשעריםשאו'נאלכךוכמהכמהאחתעלה"הקבהמלכיםמלכימלךלכבודחדאאבןהיתה2פ

'ראשיכ'שערישאו'נאמלכךו"עאכה"הבה"ממלךלכבודחדאאבןהיתיתנ

ראשיכםשעריםשאונאמרלכךו"עאכה"הקבלכבודחדאאבןהתיתא
ראשיכםשעריםשאונאמרלכךו"עאכה"הקבלכבודחדאאבןהתיתש

שמונקראלמהסימון'ר'אמהכבודמלךויבאמהו'וגוד

שמונקראלמהסימון'ר'אמהכבודמלךויבאמהו'וגוממ

שמונקראלמהסימוןר"אמהכבודמלךמהוהכבודמלךויבאעולםפתחיוהנשאו2פ

שמו'נקרלמהסימוןר"א'וגוהכבודמלךויבאמהונ

שמונקראלמהסימוןר"אהכבודמלךויבאמהוא
שמונקראלמהסימוןר"אהכבודמלךויבאמהוש

עדנסעלאוהעם'כתסימון'ארליריאיוכבודחולקשהואהמלךהכבודמלך'הבהשלד

עדנסעלאוהעם'כתסימון'ר'אמליריאיוכבודחולקשהואהמלךהכבודמלך'ה'ב'שלהקמ

עדנסע[לא]והעםסימוןר"אמליריאיוכבודחולקשהואהמלךהכבודמלךה"הקבשל2פ

עדנסעלאוהעם'כתיסימוןר"אליריאיוד[ו]כבחולקשהואמלךהכבודמלךה"הבשלנ

עדנסעלאוהעם'כתיסימוןר"אליריאיומכבודוחולקשהואהכבודמלךה"הקבשלא
עדנסעלאוהעם'כתיסימוןר"אליריאיומכבודוחולקשהואהכבודמלךה"הקבשלש

יעננווהאלהיםידברמשה'כתיצחק'רבשםלולונאי'רהענןלהשנתעכבמלמדמריםהאסףד

יעננווהאלהיםידברומשה'כתיצחק'רבשםלוליאני'רהענןלהשנתעכבמלמדמריםהאסףמ

יעננווהאלהיםידברמשהכתיביצחק'רבשםלולינאי'רהענןלהשנתעכבמלמדמריםהאסף2פ

יעננום"והאליידברמשה'כת'יצחר"בשלולונאי'רהענןלהשנתעכבמלמדמריםהאסףנ

יעננווהאלהיםידברמשה'כתי'אמי"בשרלוליאני'רהענןשנתעכב'מלממריםהאסףא
יעננווהאלהיםידברמשה'כתי'אמי"בשרלוליאני'רהענןשנתעכב'כלוממריםהאסףש

בקולובקוליעננווהאלהיםידברמשהאלאכאן'כתאיןבקוליעננוומשהידברהאלהיםבקולד

בקולובקוליעננווהאלהיםידברמשהאלאכאן'כתיאיןבקוליעננוומשהידברהאלהיםבקולמ

בקולויעננווהאלהיםעמוידברמשהאלאכאןכתובאיןבקוליעננוומשהידברהאלהיםבקול2פ

בקולובקולנ

בקולובקולאלאכאן'כתיאיןיעננווהאלהיםבקולא
בקולובקולאלאכאן'כתיאיןיעננווהאלהיםבקולש
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שם'כתמהמצרימההורדויוסף'אמסימון'רבשםברכיה'רעמומדברהיהמשהשלד

שם'כתימהמצרימההורדויוסף'אמסימון'רבשםברכיה'רעמומדברהיהשלמשהמ

שםכתובמהמצרימההורדויוסף'אמסימון'רבשםברכיה'רעמומדברהיהמשהשל2פ

שם'כתימהמצרימההורדויוסף'אמסימוןר"בשברכיה'רעמומדברהיהמשהשלנ

שם'כתומהמצרימההורדויוסף'אמאיבור"בשברכיה'רעמומדברהיהמשהשלא
שם'כתומהמצרימההורדויוסף'אמאיבור"בשברכיה'רעמומדברהיהמשהשלש

מניןבצרהברווחהאלאליאין'אמאיבו'רבשםיודן'ריוסףאת'ייויהיד

מניןבצרהברווחהאלאליאין'אמאיבו'רבשםיודן'ריוסףאתי"יויהימ

מניןבצרהברוחהאלאליאין'אמאיבו'רבשםיודן'ריוסףאתי"יויהי2פ

מניןבצרהברווחהאלאליאין'אמאיבור"בשיודן'ריוסףאתי"יויהינ

'שנאממניןבצרהברווחהאלאליאין'אמאיבור"בשיודן'ריוסףאתי"יויהיא
'שנאממניןבצרהברווחהאלאליאין'אמאיבור"בשיודן'ריוסףאת'הויהיש

הכבודמלך'א'דאתו'ייבאשרבידומאומהכלאתראההסהרביתשראיןד

הכבודמלךא"דאתוי"יבאשרבידומאומהכלאתרואההסהרביתשראיןמ

הכבודמלךאחרדבר'וגובידומאומהכלאתרואההסהרביתשראין2פ

הכבודמלךא"דאתוי"יבאשרבידומאומהרואההסוהרביתשראיןנ

הכבודמלךויבאא"ד'וגוהסוהרביתשראיןא
הכבודמלךויבאא"ד'וגוהסוהרביתשראיןש

וכלמלמעלהתכלתכלילבגדופרשו'כתובארוןמלמעלןתחשבעור'מכוסיהיושבמשכןהכליםכלד

וכלמלמעלהתכלתכלילבגדופרשו'כתוובארוןמלמעלןתחשבעורמכוסיםהיושבמשכןהכליםכלמ

וכלמלמעלהתכלתכלילבגדופרשוכתיבובארוןמלמעלהתחשבעורמכוסיןהיושבמשכןהכליםכל2פ

כ"וכמלמעלהתכלתכלילבגדופרשו'כתיובארוןמלמעלהתחשבעורמכוסיןהיושבמשכןהכליםכלנ

וכלמלמעלהתכלתכלילבגדהשמלהופרשו'כתיובארוןמלמעלןתחשעורמכוסיןהיושבמשכןהכליםכלא
וכלמלמעלהתכלתכלילבגדופרשו'כתיובארוןמלמעלןתחשעורמכוסיןהיושבמשכןהכליםכלש

'אמהכבודמלך'א'דהכבודמלךויבאהוימסוייםהארוןשיבאכדילמהכךד

'אמהכבודמלךא"דהכבודמלךויבאהוימסוייםהארוןשיבאכדילמהכךמ

ר"אהכבודמלךאחרדברהכבודמלךויבאהוימסוייםהארוןשיבאכדילמהכך2פ

'אמהכבודמלךא"דהכבודמלךויבאהוימסוייםהארוןשיבאכדינ

ר"אהכבודמלךויבאא"דהכבודמלךויבא'אומהוימסוייםהארוןשיהאכדילמהכךא
ר"אהכבודמלךויבאא"דהכבודמלךויבא'אומהוימסוייםהארוןשיהאכדילמהכךש

דומים'והעשבילעשביםדומהשתכלתמפניבציצית'להיוהאלהיםשצוהוצבעוניןמינימשארתכלתנשתניתמהחזקיהד

דומהוהעשביםלעשביםדומהשתכלתמפניבציציתלהיותהאלהיםשצוהוצבעוניןמינימשארנשתניתמהחזקיהמ

דומיםוהעשביםלעשביםדומהשתכלתמפניבציציתלהיותהאלהיםשצוהוצבעוניןמשארתכלתנשתניתמהחזקיה2פ

דומהוהעשביםלעשביםדומהשתכלתמפניבציציתלהיותם"האלישצוהוצבעוניןמינימשארתכלתנשתניתמהחזקיהנ

ועשביםלעשביםדומהשתכלתמפנימציציתלהיותה"הקבשצוהוצבעוניםמשארתכלתנשתנהמהחזקיהא
ועשביםלעשביםדומהשתכלתמפנימציציתלהיותה"הקבשצוהוצבעוניםמשארתכלתנשתנהמהחזקיהש
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שנאמרלכבודדומהוהכסאלכסאדומהוהענןלענןדומהוהקשתלקשתדומהוהרקיעלרקיעדומהוהיםליםד

'שנלכבודדומהוהכסאלכסאדומהוהענןלענןדומהוהקשתלקשתדומהוהרקיעלרקיעדומהוהיםליםמ

'שנאלכבודדומהוהכסאלכסאדומהוהענןלענןדומהוהקשתלקשתדומהוהרקיעלרקיעדומהוהיםלים2פ

'שנלכבודדומהוהכסאלכסאדומהוהקשתלקשתדומהוהרקיעלרקיעדומהוהיםליםנ

'שנאלכבודדומהוהכסאלכסאדומהוענןלענןדומהוקשתלקשתורקיעלרקיעויםליםא
'שנאלכבודדומהוהכסאלכסאדומהוענןלענןדומהוקשתלקשתורקיעלרקיעויםליםש

וחלק'וגובענןיהיהאשרהקשתכמראהד

וחולקי"יכבודדמותמראההוא'וגומהקשתכמראהמ

וחילקי"ידמותמראההואסביבהנגהמראהכןהגשםביוםבענןיהיהאשרהקשתכמראה2פ

וחילקי"יכבודדמותמראההואסביבהנוגהמראההואהגשםביוםבענןיהיהאשרהקשתכמראהנ

וחלקי"יכבודדמותמראההוא'וגוהקשתכמראהא
וחלק'הכבודמראההוא'וגוהקשתכמראהש

הכבודמלךויבאהויתכלתפתילהכנףציציתעלונתנו'שנכבודומעיןשהואתכלתליריאיוד

הכבודמלךויבאהויתכלתפתילהכנףציציתעלונתנו'שנכבודומעיןשהואתכלתליריאיומ

הכבודמלךויבאהויתכלתפתילהכנףציציתעלונתנו'שנכבודומעיןשהואהתכלתליראיו2פ

הכבודמלךויבאהויתכלתפתילהכנףציציתעלונתנו'שנכבודומעיןשהואתכלתליריאיונ

הכבודמלךויבאהויתכלתפתילהכנףציציתעלונתנוכבודומעיןהואאשרליריאיוכבודא
הכבודמלךויבאהויתכלתפתילהכנףציציתעלונתנוכבודומעיןהואאשרליריאיוכבודש

ליריאיומכבודוחולקשהואמלךאבין'ארהכבודמלךיבא'א'דליריאיוכבודחולקשהואד

ליריאיומכבודוחולקשהואמלךאבין'ר'אמהכבודמלךויבאא"דליריאיוכבודחולקשהואמ

ליריאיומכסאוחולקשהואמלךאביןר"אמהכבודמלךויבאאחרדברליריאיוכבודחולקשהוא2פ

ליריאיומכבודוחולקשהואמלךאביןר"אהכבודמלךויבאא"דנ

ליריאיוכבודחולקשהואמלךאביןר"אהכבודמלךויבאא"דליריאיוכבודשחולקא
ליריאיוכבודחולקשהואמלךאביןר"אהכבודמלךויבאא"דליריאיוכבודשחולקש

לבושולובשיןואיןבשרביטומשתמשיןואיןכסאועליושביןואיןסוסועלרוכביןאיןודםבשרמלךד

לבושולובשיןואיןבשרביטומשתמשיןואיןכסאועליושביןואיןסוסועלרוכביןאיןודםבשרמלךמ

לבושולובשיןואיןבשרביטומשתמשיןואיןכסאועליושביןואיןסוסועלרוכביןאיןודםבשרמלך2פ

לבושולובשיןואיןבשרביטומשתמשיןואיןכסאועליושביןואיןסוסועלוכבין[כ]איןו"במלךנ

לבושולובשיןואיןבשרביטומשתמשיןואיןכסאועליושביןואיןסוסועלרוכביןאיןו"במלךא
לבושולובשיןואיןבשרביטומשתמשיןואיןכסאועליושביןואיןסוסועלרוכביןאיןו"בשמלךש

לאליהוונתנודרכוובסערהבסופה'ואורוחכנפיעלוידא'כת'בהבהכןאינו'הבהאבלד

לאליהוונתנודרכוובסערהבסופהי"י'ואומרוחכנפיעלוידא'כתו'ה'ב'בהקכןאינו'ה'ב'הקאבלמ

לאליהוונתנודרכוובסערהבסופהואומררוחכנפיעלוידאדכתיבכךאינוה"הקבאבל2פ

לאליהוונתנודרכוובסערהבסופה'ואורוחכנפיעלוידא'כתיה"בהבכןאינוה"הבאבלנ

לאליהוונתנודרכוובסערהבסופהי"יואומררוחכנפיעלוידא'כתיה"בהקבכןאינוה"הקבאבלא
לאליהוונתנודרכוובשערהבסופה'ה'ואומרוחכנפיעלוידא'כתיה"בהקבכןאינוה"הקבאבלש
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עלשלמהוישב'כתיובשלמהכסאועליושביןאיןודםבשרמלך'השמיבסערהאליהוויעל'שנד

עלשלמהוישב'כתובשלמהכסאועליושביןאיןודםבשרמלךהשמיםבסערהאליהוויעל'שנמ

עלשלמהוישבכתיבובשלמהכסאועליושביןאיןודםבשרמלךהשמיםבסערהאליהוויעל'שנא2פ

עלשלמהוישב'כתיובשלמהכסאועליושביןאיןו"במלך'השמיבסערהאליהוויעל'שננ

עלשלמהוישבאומרובשלמהכסאועליושביןאיןו"במלךהשמיםבסערהאליהוויעל'שנאא
עלשלמהוישב'אומובשלמהכסאועליושביןאיןו"בשמלךהשמיםבסערהאליהוויעל'שנאש

'הבהשללבושובידוהאלהיםמטהאתמשהויקח'שנלמשהשרביטואתנתן'ייכסאד

'ה'ב'שלהקלבושובידוהאלהיםמטהאתמשהויקח'שנלמשהשרביטואתנתןי"יכסאמ

ה"הקבשללבושובידוהאלהיםמטהאתמשהויקח'שנאלמשהשרביטואתנתןי"יכסא2פ

ה"הבשללבושובידום"האלימטהאתמשהויקח'שנלמשהשרביטואתנתןי"יכסאנ

ה"הקבשללבושובידוהאלהיםמטהאתמשהויקח'שנאלמשהשרביטונתןלמלךי"יכסאא
ה"הקבשללבושובידוהאלהיםמטהאתמשהויקח'שנאלמשהשרביטונתןלמלך'הכסאש

ויבא'א'דעליותשוהוהדרהוד'שנלמשיחונתנולבשתוהדרהוד'שנוהדרהודד

ויבאא"דעליותשוהוהדרהוד'שנלמשיחונתנולבשתוהדרהוד'שנוהדרהודמ

ויבאאחרדברעליותשוהוהדרהוד'שנלמשיחונתנולבשתוהדרהוד'שנוהדרהוד2פ

ויבאא"דעליותשוהוהדרהוד'שנלמשיחונתנולבשתוהדרהודנ

ויבואא"דעליותשוהוהדרהוד'שנאהמשיחלמלךונתנווהדרהודא
ויבאא"דעליותשוהוהדרהוד'שנאהמשיחלמלךונתנווהדרהודש

'האלהיאתיראשהיהעלהצדיקליוסףכבודחלקשהואהכבודמלךד

מ"דתיה"כמהאלהיםאתיראשהיהעלהצדיקליוסףכבודחלקשהואהכבודמלךמ

האלהיםאתשמיםיראשהיהעלהצדיקליוסףכבודחולקשהואה"הקבזההכבודמלך2פ

א"כמדם"האליאתיראשהיהעלהצדיקליוסףכבודחלקשהואהכבודמלךנ

א"כדים'אליראשהיהעלליוסףכבודחלקשהואהכבודמלךא
א"כדאלהיםיראשהיהעלליוסףכבודחלקשהואהכבודמלךש

הלויאבין'אראתו'ייכיאדניווירא'שנלאדניונפלהשבשבילויראאניד

הלויאבין'ר'אמאתוי"יכיאדניווירא'שנלאדניונגלהשבשבילויראאניהאלהיםאתמ

אביןר"אמאתוי"יכיאדניווירא'שנאלאדניונגלהשבשבילו2פ

הלויאביןר"אאתוי"יכיאדניווירא'שנלאדניונגלהשבשבילויראאנים"האליאתנ

אביןר"אאתוי"יכיאדוניווירא'שנאלאדוניויגלהשבשבילויראאניהאלהיםאתא
אביןר"אאתו'הכיאדוניווירא'שנאלאדוניועלהשבשבילויראאניהאלהיםאתש

בפיומלחשאותורואהאדניווהיהעושהשהיהודברדברכלעללהקבהמברךיוסף'ברד

בפיומלחשאותורואהאדניווהיהעושהשהיהודברדברכלעל'ה'ב'להקמברךיוסףהיה'ברמ

בפיומלחשאותורואהאדונווהואעושהשהיהודברדברכלעלה"להקבמברךיוסףהיה2פ

בפיומלחשאותורואהאדניווהיהעושהשהיהודברדברכלעלה"להבמברךיוסףהיה'ברנ

בפיומלחשרואהאדוניווהיהעושהשהיהודברדברכלעלה"להקבמברךיוסףהיהא
בפיומלחשרואהאדוניווהיהעושהשהיהודברדברכלעלה"להקבמברךיוסףהיהש
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מבקשאדניולו'אמ'להקבהמברךאני'ואומשיבווהוא'אואתהמהלו'אווהואד

מבקשאדניולו'אמ'ה'ב'להקמברךאנילוואומרמשיבווהואאומראתהמהלו'אומוהואמ

מבקשאדונולו'אמה"להקבמברךאנילוואומרמשיבווהואאומראתהמהלואומרוהוא2פ

מבקשאדוניול"אה"להבמברךאנילו'ואומשיבווהוא'אומאתהמהלו'אווהואנ

אניאדוניול"אה"להקבמברךאנילו'ואוממשיבווהיה'אומאתהמהלו'אומוהיהא
אניאדוניול"אה"להקבמברךאנילו'ואוממשיבווהיהאומראתהמהלו'אומוהיהש

והיאךבולהסתכליכולאתהואיןשלושמשיןמכמהאחתחמההרייוסףלואמרלראותואניד

והיאךבולהסתכליכולאתהואיןשלומכמהאחתחמההרייוסףלו'אמלראותואנימ

והיאךבולהסתכליכולאתהואיןשלושמשיןמכמהחמההרייוסףלו'אמלראותואני2פ

והיאךבולהסתכליכולאתהואיןשלושמשיןמכמה'אחמההרייוסףל"אלראותואנינ

ואיךבכבודולהסתכליכולאתהואיןשלושמשיםמכמהאחדחמההרייוסףל"אלראותומבקשא
ואיךבכבודולהסתכליכולאתהואיןשלושמשיםמכמה'אחמההרייוסףל"אלראותומבקשש

'ייכיאדניווירא'שנאמעליונגלהאניכבודךבשבילחייך'הבהלואמרבכבודולהסתכלתוכלד

י"יכיאדניווירא'שנעליונגלהאניכבודךבשבילחייך'ה'ב'הקלו'אמבכבודולהסתכלתוכלמ

י"יכיאדניווירא'שנעליונגלהאניכבודךבשבילחייךה"הקבלו'אמבכבודולהסתכלתוכל2פ

י"יכיאדניווירא'שנעליונגלהאניכבודךבשבילחייךה"הבל"אבכבודולהסתכלתוכלנ

י"יכיאדוניווירא'שנאמעליונגלהאניכבודךבשבילחייךה"הקבל"אלראותותוכלא
'הכיאדוניווירא'שנאמעליונגלהאניכבודךבשבילחייךה"הקבל"אלראותותוכלש

'דתימכמה'הקבהמןנתיראהצדיקיוסףליריאיוחולקשהואהכבודמלךויבא'א'דאתוד

'מ'דתיה"כמ'ה'ב'הקמןנתייראהצדיקיוסףליריאיוכבודחולקשהואהכבודמלךויבאא"דאתומ

דתימרכמהה"הקבמןנתיראהצדיקיוסףליריאיוכבודחולקשהואהכבודמלךאחרדבראתו2פ

א"כמדה"הבמןנתייראהצדיקיוסףליריאיוכבודחולקשהואהכבודמלךויבאא"דאתונ

א"כדה"מהקבנתייראהצדיקיוסףליריאיוכבודחולקשהואהכבודמלךויבאא"דאתוא
א"כדה"מהקבנתייראהצדיקיוסףליריאיוכבודחולקשהואהכבודמלךויבאא"דאתוש

לואמריראתומפניבהנגעשלא'להבהכבודונתןלאלהיםוחטאתיהזאתהגדולההרעהאעשהואיךד

לו'אמיראתומפניבהנגעשלא'ה'ב'להקכבודונתןלאלהיםוחטאתיהזאתהגדולההרעהאעשהאיךמ

לו'אמיראתומפניבהנגעשלאה"להקבכבודונתןלאלהיםוחטאתיהזאתהגדולההרעהאעשהואיך2פ

ל"איראתומפניבהנגעשלאה"להבכבודונתןם"לאליוחטאתיהזאתהגדולההרעהאעשהאיךנ

ל"איראתומפניבהנגעולאה"להקבכבודונתןהזאתהגדולההרעהאעשהואיךא
ל"איראתומפניבהנגעולאה"להקבכבודונתןהזאתהגדולההרעהאעשהואיךש

קרבנואתלהקריברשותלושאתןכבודלושאחלוקפורעאניבנךלבןחייךד

קרבנואתלהקריברשותלולושאתןכבודלושאחלוקלךפורעאניבנךלבןחייך'ה'ב'הקמ

קרבנואתלהקריברשותלושאתןכבודלושאחלוקלךפורעאניבנךלבןחייך2פ

קרבנולהקריברשותלושאתןכבודלושאחלוקלךפורעאניחייךנ

קרבנולהקריברשותלושאתןכבודלושאחלוקלךפורעאניבנךלבןחייךא
קרבנולהקריברשותלושאתןכבודלושאחלוקלךפורעאניבנךלבןחייךש
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השביעיביום'וגואפריםלבנינשיאהשביעיביום'ד'ההניזוקיהיהולאשליקדשביוםד

השביעיביום'וגומאפריםלבנינשיאהשביעיביום'ד'ה'הניזוקיהיהולאשליקדשביוםמ

השביעיביום'וגואפריםלבנינשיאהשביעיביוםדכתיבהיאהדאנזוקיהיהולאשליקדשביום2פ

השביעיביום'וגואפריםלבנינשיאהשביעיביוםד"ההניזוקיהיהולאשליקדשביוםנ

אפריםלבנינשיא'הזביוםד"ההניזוקיהאולאשליקדשביוםא
אפריםלבנינשיא'הזביוםד"ההניזוקיהאולאשליקדשביוםש

מרועהנתנוכלםאסופותבעלינטועיםכמסמרותכדרבונותחכמיםדברי'ד'ה'ה'וגוד

מרועהנתנואסופותבעליאסופיםוכמסמרותכדרבונותחכמיםדברי'ד'ה'ה'וגומאפריםלבנימ

מרועהנתנואסופותבעלינטועיםוכמסמרותכדרבונותחכמיםדברידכתיבהיאהדא'וגונשיא2פ

'וגואסופותבעלינטועיםוכמסמרותכדרבונותחכמיםדבריד"הה'וגונ

נטועים'וכמסמרוכדרבונותחכמיםדבריד"ההא
'נטועי'וכמסמרוכדרבונות'חכמידבריד"ההש

יהושע'רפניאתשהלכוחסמאאלעזר'ורברוקאבןיוחנן'ברמעשהתניאחדד

יהושע'ראתלהקבילבהלכוחסמאאלעזר'ורברוקאבריוחנן'ברמעשהתניאחדמ

יהושע'רפניאתלהקבילשהלכוהסמאבןאלעזר'ורברוקאבןיוחנן'ברמעשהתניאחד2פ

יהושע'רפניאתלהקבילשהלכוחסמאאלעזר'ורברוקאבן'יוח'ברמעשהתנינ

יהושע'רפנילהקבילשהלכוחסמאאלעזר'ורברוקאבןיוחנן'ברמעשהתאניא
יהושע'רפנילהקבילשהלכוחסמאאלעזר'ורברוקהבן'יוח'ברמעשהתאניש

שותיםאנוומימיךאניתלמידךלו'אמהיוםהמדרשבביתהיהחידושמהלהם'אמבפקיעיםד

שותיםאנוומימיךאנותלמידיך'רלו'אמהיוםהמדרשבביתהיהחידושלמהלהם'אמבפקיעיןמ

שותיםאנוומימיךאנותלמידך'רלואמרוהיוםהמדרשבביתהיהחידושמהלהם'אמבפקיעין2פ

שותיןאנוומימיךאנותלמידיךרבילו'אמהיום'המדרבביתהיהחידושמהלהם'אמבפקיעיםנ

שותיןאנוומימיךאנותלמידיךלואמרוהמדרשבביתהיוםחידושמהלהם'אמבפקיעיןא
שותיןאנוומימיךאנותלמידיךליהאמרוהמדרשבביתהיוםחידושמהלהם'אמבפקיעיןש

שבתהיתהמישלשבתחידושבלאהמדרשלביתאיפשראיכן'אעפלהם'אמד

שבתהיתהמישלשבתחידושבלאהמדרשלביתאיפשראי'כ'פ'ע'אלהם'אממ

היתהמישלשבתחידושבלאהמדרשלביתאפשראיכןפיעלאףלהם'אמ2פ

שבתהיתהמישלשבתחידושבלאהמדרשלבית'איפשאיכ"אעפלהם'אמנ

היתהמישלשבתחידושבלאהמדרשלביתאיפשראיכ"אעפלהם'אמא
היתהמישלשבתחידושבלאהמדרשלבית'איפשאיכ"אעפלהם'אמש

ומההקהלבפרשתלואמרוהיוםהגדההיתהובמההיתהעזריהבןאלעזר'רשלד

ומההקהלבפרשתלו'אמהיוםהגדההיתהובמההיתהעזריהבןאלעזר'רשלמ

ומההקהלבפרשתלואמרוהיוםהגדההיתהובמההיתהעזריהבןאלעזר'רשל2פ

ומההקהל'בפרשלואמרוהיוםהגדההיתהוכמההיתהע"ב'אלעז'רשלנ

ומהלהם'אמ[<....>'בפל"א]היוםהגדההיתה[ובמה]עזריהבןאלעזר'רשלא
ומהלהם'אמהיוםאגדההיתהעזריהבןאלעזר'רשלש
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למהטףלשמועבאותונשיםללמודבאיםאנשיםאםוהטףוהנשיםהאנשיםהעםאתהקהלבהדרשד

למהטףלשמועבאותונשיםללמודבאיםאנשיםאםוהטףוהנשיםהאנשיםהעםאתהקהלבהדרשמ

למהטףלשמע'באוונשיםללמודבאיםאנשיםאםוהטףוהנשיםהאנשיםהעםאתהקהלבהדרש2פ

למהטףלשמועבאותונשיםללמודבאיםאנשיםאםוהטףוהנשיםהאנשיםהעםאתהקהלבהדרשנ

למהטףלשמועבאותנשיםללמודבאיןאנשיםאםוהטףוהנשיםהאנשיםהעםאתהקהלבהדרשא
למהטףלשמועבאותנשיםללמודבאיןאנשיםאםוהטףוהנשים'האנשיהעםאתהקהל'בפרשדרשש

דרשועודממנילאבדהובקשתםבידכםהיתהטובהמרגליתלהםאמרלמביאיהםשכרלקבלכדיד

דרשועודממנילאבדהובקשתםבידכםהיתהטובהמרגליתלהם'אמלמביאיהםשכרלקבלכדימ

דרשועודממנילאבדהובקשתםבידכםהיתהטובהמרגליתלהם'אמלמביאיהםשכרלקבלכדיבא2פ

דרשועודממנילאבדהובקשתםבידכםהיתהטובהמרגליתלהם'אמלמביאיהםשכרלקבלכדינ

דרשועודממנילאבדהובקשתםבידכםהיתהטובהמרגליתלהם'אמלמביאיהםשכרליתןכדיאלאבאא
דרשועודממנילאבדהוביקשתםבידכםהיתהטובהמרגליתלהם'אמלמביאיהםשכרליתןכדיאלאבאש

עשיתיניאתםלישראל'הקבהלהםאמר'וגוהיוםהאמירך'ויי'וגוהיוםהאמרת'ייאתבהד

עשיתוניאתםלישראל'ה'ב'הקלהם'אמ'וגומהיוםהאמירךי"וי'וגומהיוםהאמרתי"יאתבהמ

עשיתוניאתםלישראלה"הקבלהם'אמהיוםהאמירךי"וי'וגוהיוםהאמרתי"יאתבה2פ

עשיתוניאתםה"הבלהם'אמ'וגוהאמירךי"וי'וגוהיוםהאמרתי"יאתבהנ

עשיתוניאתםלישראלה"הקבלהם'אמהיוםהאמירךי"ויהיוםהאמרתאלהיךי"יאתבהא
עשיתוניאתם'לישרה"הקבלהםאמרהיוםהאמירך'וההיוםהאמרתאלהיך'האתבהש

שמע'דכתיבעולםחטיבהד

שמע'דכתבעולםאחתחטיבהעשיתוניאתםבעולםאחתהטבהמ

שמע'דכתבעולםאחתחטיבהעשיתוניאתםבעולםאחתחטיבהאתכםאעשהאניאףבעולםאחתחטיבה2פ

שמע'דכתיבעולםחטיבהנ

שמעשאמרתםבעולםאחתחטיבהא
שמעשאמרתםבעולםאחתחטיבהש

גויכישראלכעמךמיבעולםחטיבהאעשהואניאחד'ייאלהינו'ייישראלד

גויכישראלכעמךומי'דכתיבעולםאחתחטיבהאתכםאעשהואניאחדי"יאלהינוי"יישראלמ

גויישראלכעמךמיבעולםאחתחטיבהאתכםאעשהואניאחדי"יאלהינוי"יישראל2פ

גוי'כישכעמךומי'בעוחטיבהאתכםאעשהואניאחדי"ינו"אליי"יישראלנ

גויכישראלכעמךומי'שנאבעולםאחתחטיבהאתכםאעשהאניאףאחדי"יאלהינוי"יישראלא
גויכישראלכעמךומי'שנאבעולםאחתחטיבהאתכםאעשהאניאףאחד'האלהינו'הישראלש

מהלך'לומכדברןתורהדברינמשלולמהכדרבונותחכמיםדבריודרשפתחהואואףבארץאחדד

מהלךלומרכדרבןתורהדברינמשלולמהכדרבונותחכמיםדבריודרשפתחהואואףבארץאחדמ

מהלךלומרבדרבןתורהדברינמשלולמהכדרבונותחכמיםדבריודרשפתחהואואףבארץאחד2פ

מהלך'לומלדרבןת"דנמשלולמהכדרבונותחכמיםדבריודרשפתחהואואףבארץאחדנ

מהלדרבןת"דנמשלולמהכדרבונותחכמיםדבריודרשפתחהואואףבארץאחדא
מהלדרבןת"דנמשלולמה'כדרבונו'חכמידבריודרשפתחהואואףבארץאחדש
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מדרכילומדיהןלבמכווניןתורהדבריאףלעולםחייםלהביאלתלמיההפרהאתמכויןזהדרבןד

מדרכילומדיהןלבמכווניןתורהדבריאףלעולםחייםלהביאלתלמיההפרהאתמכוויןזהדרבןמ

מדרכילומדיהןלבמכוניןתורהדבריאףבעולםחייםלהביאלתלמיההפרהאתמכויןזהדרבן2פ

מדרכילומדיהםלבמכויןת"דאף'לעוחייםלהביאלתלמיהמכויןזהדרבןנ

מדרכילומדיהלבמכווניןת"דאףלעולםחייםולהביאבהלחרושהפרהאתמכויןזהדרבןא
מדרכילומדיהלבמכווניןת"דאףלעולםחייםולהביאבהלחרושהפרהאתמכויןזהדרבןש

אינטועיםוכמסמרות'לומתלמודמטלטליםתורהדבריאףמטלטלזהדרבןמהאיחייםלדרכימיתהד

אימאנטועיםוכמסמרותל"תמיטלטליןתורהדבריאףמיטלטלזהדרבןמהאיחייםלדרכימיתהמ

אינטועיםוכמסמרותלומרתלמודמיטלטליןתורהדבריאףמיטלטלזהדרבןמהאיחייםלדרכימיתה2פ

אינטועיםוכמסמרותל"תמיטלטליןת"דאףמיטלטלזהדרבןמהאיחייםלדרכימיתהנ

אינטועיםוכמסמרותל"תמטלטליןת"דאףמטלטלזהדרבןמהאיחייםלדרכימיתהא
אי'נטועי'וכמסמרול"תמטלטליןת"דאףמטלטלזהדרבןמהאיחייםלדרכימיתהש

נטיעהמהנטועיםלומרתלמודיתיריםולאחסריםתורהדבריאףיתירולאחסרזהמסמרמהד

נטיעהמהנטועיםל"תיתריםולאחסריםתורהדבריאףיתירולאחסרזהמסמרמ

נטיעהמהנטועיםלומרתלמודיתריםולאחסריםתורהדבריאףיתרולאחסרזהמסמרמה2פ

נטיעהמהנטועיםל"תיתריםולאחסריםת"דאףיתירולאחסרזהמסמרמהנ

נטיעהמהנטועיםל"תיתריםולאחסריםת"דאףיתרולאחסרזהמסמרמהא
נטיעהמה'נטועיל"תיתריםולאחסריםת"דאףיתרולאחסרזהמסמרמהש

ועוסקיןאסופותאסופותשיושביןחכמיםתלמידיאלואסופותבעליורביםפריםתורהדבריאףורבהפרהזוד

ועוסקיןאסופותשיושביןחכמיםתלמידיאלואסופותבעליורביםפריםתורהדבריאףורבהפרהזומ

ועוסקיןאסופותאסופותשיושביןחכמיםתלמידיאלואסופותבעליורביםפריםתורהדבריאףורבהפרהזו2פ

ועוסקיןאסופותאסופותשיושביןח"תאלואסופותבעליורביםפריםת"דאףורבהפרהזונ

ועוסקיןאסופותאסופותשיושביןח"תאלואסופותבעליורביםפריםתורהתלמודאףורבהפרהזוא
'ועוסקיאסופותאסופות'שיושביח"תאלואסופותבעליורביםפריםתורהתלמודאףורבהפרהזוש

הואילאדםיאמרשמאמכשיריןוהללופוסליןהללומתיריןוהללואוסריןהללווהללומטמאיןהללובתורהד

מכשיריןוהללופוסליןהללומתיריןוהללואוסריןהללומטהריןוהללומטמאיןהללובתורהמ

מכשיריןוהללופוסליןהללומתיריןוהללואוסריןהללומטהריןוהללומטמאיןהללובתורה2פ

מכשיריןוהללו'פוסליהללומתיריןוהללואוסריןהללומטהריןוהללומטמאיןהללובתורהנ

הואילאדםיאמרשמאמכשיריןוהללופוסליןהללומתיריןוהללואוסריןהללומטמאיםוהללומטהריןהללובתורהא
הואילאדםיאמרשמא'מכשיריוהללופוסליןהללומתיריןוהללו'אוסריהללו'מטמאיוהללו'מטהריהללובתורהש

מעתהתורהלמדאניהיאךמכשיריןוהללופוסליןהללומתיריןוהללואוסריןהללומטהריןוהללומטמאיןוהללוד

מעתהתורהלמדאניהיאךמ

מעתהתורהלמדאניהיאך2פ

מעתהלמדאניהיאךנ

מעתהתורהלומדאניוהיאךמכשיריןוהללופוסליןהללומתיריןוהללואוסריןהללומטהריןוהללומטמאיןוהללוא
מעתהתורהלומדאניוהיאךמכשיריןוהללופוסליןהללומתיריןוהללו'אוסריהללו'מטהריוהללו'מטמאיוהללוש
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אדוןמפיאמרןאחדפרנסנתנןאחדאלאחדמרועהנתנולומרתלמודד

אדוןמפיאמרןאחדפרנסונתנןאמרןאחדאלאחדמרועהנתנו(הל)ל"תמ

אדוןמפיאמרןאחדפרנסונתנןאמרןאחדאלכולםאחדמרועהלומרתלמוד2פ

אדוןמפיאמרןאחדפרנסונתנןאמרןאחדאלאחדמרועהניתנוכלםל"תנ

אדוןמפיאמרןאחדפרנסונתנןאמרןאחדאלאחדמרועהנתנוכלםל"תא
אדוןמפיאמרןאחדפרנסונתנןאמרןאחדאלאחדמרועהנתנוכלםל"תש

כאפרכסתאזניךעשהאתהאףלאמרהאלההדבריםכלאתאלהיםוידבר'שנאהואברוךהמעשיםכלד

כאפרכסתאזניךעשהאתהאףלאמרהאלההדבריםכלאתאלהיםוידבר'שנהואברוךהמעשיםכלמ

כאפרכסתאזנךעשהאתהאףלאמרהאלההדבריםכלאתאלהיםוידבר'שנהואברוךהמעשיםכל2פ

כאפרכסתאזניךעשהאתהאףלאמרהאלההדבריםכלאתם"אליוידבר'שנהואברוך'המעשיכלנ

כאפרכסתאזנךעשהאתהאףהאלההדבריםכלאתאלהיםוידבר'שנאה"בהמעשיםכלא
כאפרכסתאזנךעשהאתהאףהאלההדבריםכלאתאלהיםוידבר'שנאה"ב'המעשיכלש

'המתירידבריואתהאוסריןדבריאתהמטהריןדבריואתהמטמאיןדבריאתשומעלבלךוקנהד

המתיריןדבריואתהאוסריןדבריאתהמטהריןדבריואתהמטמאיןדבריאתשומעלבלךוקנהמ

המתיריםדבריאתהאוסריםדבריואת[המטהריםדבריואת]המטמאיםדבריאתשומעלבלךוקנה2פ

המתיריןדבריואת'האוסרידבריאתהמטהריןדבריואתהמטמאיןדבריאתשומעלבלךוקנהנ

והמתיריןהאוסריןדבריוהמטהריןהמטמאיםדבריחכמיםדברילשמועלבלךוקנהא
'והמתירי'האוסרידבריוהמטהרין'המטמאידברי'חכמידברילשמועלבלךוקנהש

עזריהבןאלעזר'שריתוםדוראיןלהם'אמהזהכלשוןהמכשיריןדבריואתהפוסליןדבריאתד

עזריהבןאלעזר'שריתוםדוראיןלהם'אמהזהכלשוןהמכשיריןדבריואתהאוסריןדבריאתמ

עזריהבןאליעזר'שריתוםדוראיןלהםאמרהזהכלשוןהמכשיריןדבריואתהפוסליםדבריואת2פ

ע"באלעזר'שריתוםדוראיןלהם'אמהזהכלשוןהמכשיריןדבריואת'הפוסלידבריאתנ

עזריהבןאלעזר'שריתוםדוראין[להם'אמ]הזהוכלשוןוהמכשיריןהפוסליןדבריא
עזריהבן'אלעז'שריתוםדוראיןהזהוכלשוןוהמכשיריןהפוסליןדבריש

אתמכויןהזההדרבןמהאבא'ברתנחומא'ר'אמכדרבונותחכמיםדבריאחרדברבתוכושרויד

אתמכוויןהזההדרבןמהאבא'ברתנחומא'ר'אמכדרבונותחכמיםדבריא"דבתוכושרוימ

אתמכויןהזההדרבןמהאבא'ברתנחומאר"אכדרבונותחכמיםדבריאחרדברבתוכושרוי2פ

אתמכויןהזההדרבןמהאבא'בר'תנחור"אכדרבונותחכמיםדבריא"דבתוכושרוינ

מכויןהזההדרבןמהח"בתנחוםר"אכדרבונות'חכמידבריא"דבתוכושרויא
מכויןהזההדרבןמהח"בתנחוםר"אכדרבונות'חכמידבריא"דבתוכושרויש

תנחומא'ר'אמ'הקבהשללדרכיוהזההאדםאתמכווניםחכמיםדבריכךשלהבתלםלחרושהפרהד

תנחומא'ר'אמ'ה'ב'שלהקלדרכיוהזההאדםאתמכווניןחכמיםדבריכךשלהבתלםלחרושהפרהמ

תנחומאר"אה"הקבשללדרכוהזההאדםאתמכוניןחכמיםדבריכךשלהבתלםלחרושהפרה2פ

'תנחומר"אה"הבשללדרכיוהזההאדםאתמכוונין'חכמידבריכךשלהבתלםלחרושהפרהנ

תנחוםר"אה"הקבשללדרכיוהאדםאתמכויןת"דכךשלהבתלםלחרושהפרהא
תנחוםר"אה"הקבשללדרכיוהאדםאתמכויןת"דכךשלהבתלםלחרושהפרהש



40

במדבר רבה פרשה יד

ד, יד

'אמהדרבןלהציבוכןהבקרבמלמד'דכתומלמדדרבןאותוקראתוהמקראמרדעאותיקראתהמשנהד

'אמהדרבןאתלהצילוכןהבקרבמלמד'דכתומלמדדרבןאותוקראתהמקראמרדעאותוקראתהמשנהמ

אמרהדרבןלהציבוכןהבקרבמלמדשכתובומלמדדרבןאותוקראוהמקראמרדעאותוקראתהמשנה2פ

ר"אהדרבןלהציבוכןהבקרבמלמד'דכתיומלמדדרבןאותוקראוהמקראמרדעאותוקראתהמשנהנ

ר"אהדרבןלהציבוכןהבקרבמלמד'דכתיומלמדדרבןקראווהמקראמרדעאותוקראתהמשנהא
ר"אהדרבןלהציבוכןהבקרבמלמד'דכתיומלמדדרבןקראווהמקראמרדעאותוקראתהמשנהש

נקראולמהבפרהבינהשדרדרבןשמונקראלמהבפרהדעהשמורהמרדענקראלמהנתן'רד

נקראולמהבפרהדעהשמורהמרדענקראלמהנתן'רמ

נקראולמהבפרהבינהשדרדרבןנקראלמהבפרהדעהשמורהמרדענקראלמהנתן2פ

'נקרולמהלפרהבינהשדרדרבןשמונקראלמהבפרהדעהשמורהמרדענקראלמהנתןנ

נקראולמהבפרהבינהשדרדרבןשמונקראלמהרה[פ](תו)בדעתשמורהמרדענקראלמהנתןא
נקראולמהבפרהבינהשדרדרבןשמונקראלמהבתורהדעתשמורהמרדענקראלמהנתןש

אדםבבניבינהדריםחכמיםדבריהםכךשלהבתלםלחרושהפרהאתשמלמדמלמדד

אדםבבניבינהדריםתורהדבריהםכךשלהבתלםלחרושהפרהאתשמלמדכמלמדמלמדמ

אדםבבניבינהדריםחכמים(תורה)דבריכךשלהבתלםלחרושהפרהאתשמלמדכמלמדמלמד2פ

אדםבבניבינהדרים'חכמידבריהםכךשלהבתלםלחרושהפרהאתשמלמדמלמדנ

אדםבבניבינהדרים'חכמידבריכךשלהבתלםלחרושהפרהאתלמד[מ]שמלמדא
אדםבבניבינהדריםחכמיםדבריכךשלהבתלםלחרושהפרהאתשמלמדמלמדש

ולמהמשמרוכשהואבאדםהםנטועיםנטועיםוכמסמרות'הקבהשלדרכיואותםומלמדיםבהםדעהומוריםד

ולמהמשמרןכשהואבאדםנטועיםהםאימתינטועיםוכמסמרות'ה'ב'שלהקדרכיואותםומלמדיםבהםדעהומוריםמ

ולמהמשמרןכשהואבאדםנטועיםהםאימתינטועיםוכמסמרותה"הקבשלדרכיואותםומלמדיםבהםדעהומורים2פ

ולמהמשמרןכשהואבאדם'נטועיהםאימתי'נטועיוכמסמרותה"הבשלדרכיואותוומלמדיןבהםדעהומוריםנ

למהמשמרןכשהואבאדםנטועיםהםאימתינטועיםוכמסמרותה"הקבשלדרכיואותםומלמדיםבהםדעהומוריםא
למהן[ר]משמכשהואבאדםנטועיםהםאימתי'נטועי'וכמסמרוה"הקבשלדרכיואותםומלמדיםבהםדעהומוריםש

בעליהגוףבכלומשתיםנכנסיםחכמיםדבריכךמקוםלכלמשתיםאילןשלששרשיוכשםבנטיעהנמשלוד

בעליהגוףבכלומשתיןנכנסיםחכמיםדבריכךמקוםלכלמשתיןאילןשלששרשיוכשםבנטיעהנמשלומ

בעליהגוףבכלונשתיםנכנסיםחכמיםדבריכךמקוםבכלנישתין[אילןשל]ששרשיוכשםבנטיעהנמשלו2פ

בעליהגוףבכלומשתין'נכנסי'חכמידבריכךמקוםבכלמשתיןאילןשלששרשיוכשםכנטיעהנמשלונ

בעליהגוףבכלונשתליןנכנסיןחכמיםדבריכךמקוםבכלנשתליןאילןשלששרשיוכשםבנטיעהנמשלוא
בעליהגוףבכלונשתליןנכנסיןחכמיםדבריכךמקוםבכלנשתליןאילןשלששרשיוכשםבנטיעהנמשלוש

מרועהנתנולשמעונאספיםוהםלתלמודנכנסתורהשבעלבזמןבאדםנטועיםבמסמרותהםאימתיאסופותד

מרועהנתנולשמעונאספיםוהםלתלמודנכנסתורהשבעלבזמןבאדםנטועיםכמסמרותהםאימתיאסופותמ

מרועהנתנולשמעונאספיםוהםלתלמודנכנסתורהשבעלבזמןנטועיםכמסמרותהםאימתיאסופות2פ

מרועהנתנולשומעונאספיןוהםלתלמודנכנסתורהשבעלבזמןבאדםכמסמרות'נטועיהםאימתיאסופותנ

מרועהנתנוכלםלשומעונאסריןוהןלתלמודנכנסתורהשבעלבזמןכמסמרותהןאימתיאסופותא
מרועהנתנוכלםלשומעונאסריןוהןלתלמודנכנסתורהשבעלבזמן'כמסמרוהןאימתיאסופותש
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קדשנואשרהעולםמלךאלהינו'ייאתהברוךחגשלהראשוןיוםמברךיוחנן'ראחדד

קדשנואשרברוךשלחגהראשוןיוםמברךיוחנן'ראחדמ

קדשנואשרברוךחגשלהראשון(אחד)יוםמברךיוחנןרביאחד2פ

ו"אקבברוךחגשלהראשוןיוםמברך'יוח'ראחדנ

ו"אקבה"אמי"באחגשלראשוןיוםמברךיוחנן'ראחדא
ו"אקבה"אמי"באחגשלראשוןיוםמברךיוחנן'ראחדש

כלמברךיהושע'ר'הזקנימצותעלהימיםכלושארלולבמצותעלוצונובמצותיוד

כלמברךלויבןיהושע'ורהזקניםמצותעלהימיםכלושארלולבמצותעלוצונובמצוותיומ

כללויבןיהושע'ורהזקניםמצותעלהימיםכלושארלולבמצותעלוצונובמצותיו2פ

כלמברךיהושע'ורהזקניםמצותעלהימיםכלושארלולבמצותעלנ

בכלמברך'יהו'ורהזקניםמצותעלהימיםכלושאר]לולבמצותעלא
לולבמצותעלש

'שנאהואתורהדברהראשוןטובשיוםיוחנן'לרמודהיהוש'רואיןלולבנטילתעליוםד

'שנהואתורהדברהראשוןטובשיוםיוחנן'לרמודהיהושע'רואיןלולבנטילתעליוםמ

'שנאתורהדברהראשוןטובשיוםיוחנן'לרמודהיהושע'רואיןלולבנטילתעליום2פ

'שנהואתורהדברהראשוןשיום'יוח'לרמודהיהושע'רואיןלולבנטילתעליוםנ

'שנאתורהדברהראשוןט"שייוחנן'לרמודהיהושע'רואין[לולבנטילתעליוםא
'שנאתורהדברהראשוןט"שייוחנן'לרמודהיהושע'רואיןש

ברשמעון'ר'אהיומדבריהםהימיםכלושאר'וגוהראשוןביוםלכםולקחתםד

בןשמעון'ר'אמהיומדבריהםהימיםכלושארמ"וגוהראשוןביוםלכםולקחתםמ

'ברשמעוןר"אהיומדבריהםהימיםכלושאר'וגוהדרעץפריהראשוןביוםלכםולקחתם2פ

ברש"ארהיומדבריהםהימיםכלושאר'וגוהראשוןביום[לכם]ולקחתםנ

ח"ארשבהיומדבריהםהימיםכלושארהראשוןביוםלכםולקחתםא
ח"ארשבהיומדבריהםהימיםכלושארהראשוןביוםלכםולקחתםש

כדרבונותחכמיםדברי'שכתמפניכןעבדטעםומהכןיהושע'רסבראחא'רבשםחלפתאד

כדרבונותחכמיםדברי'שכתמפניכןעבדטעםומהכןיהושע'רסבראחא'רבשםחלפתאמ

כדרבונותחכמיםדברישכתיבמפניכןעבדטעםומהכןיהושע'רסבראחא'רבשםתחליפא2פ

כדרבונותחכמיםדברי'שכתומפניכןעבדטעםומהכןיהושע'רסבראחאר"בשחלפותא(ת)נ

כדרבונות'חכמידברישכתובמפניכןעבדטעםומהכןיהושע'רסבראחאר"בשא
כדרבונות'חכמידברישכתובמפניכןעבדטעםומהכןיהושע'רסבראחאר"בשש

ספרים'עשוהזהרבנימהמהויותרנתנואחדמרועהחכמיםודבריתורהדבריאחדמרועהנתנו'וגוד

'וגומהזהרבנימהמהויותרניתנואחדמרועהחכמיםודבריתורהדבריאחדמרועהנתנו'וגוממ

ספריםעשותהזהרבנימהמהויתרנתנואחדמרועהחכמיםודבריתורהדבריאחדמרועהנתנו'וגו2פ

ספריםעשותהזהרבנימהמהויותרניתנו'אמרועהחכמיםודבריתורהדבריאחדמרועהנתנו'וגונ

ספריםעשותהזהרבנימהמהויותרנתנואחדמרועה'חכמיודבריתורהדבריאחדמרועהנתנוכלםא
ספריםעשותהזהרבנימהמהויותרנתנואחדמרועהחכמהודברית"דאחדמרועהנתנוכלםש
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בדבריזהירהויתורהמדברייותרהזהרבנימהמהויותרבשריגעתהרבהולהגקץאיןהרבהד

בדבריזהירהויתורהמדברייותרהזהרבנימהמהויותרמ

בדבריזהירהויתורהמדברייותרהזהרבנימהמהויותרבשריגיעתהרבהולהגקץאיןהרבה2פ

בדבריזהירהוית"מדיותרהזהרבנימהמהויותרבשריגיעתהרבהולהגקץאיןהרבהנ

בדבריזהירהוית"מדיותרהזהרבנימהמהויותר'וגוא
בדבריזהירהוית"מדיותרהזהרבנימהמהויותר'וגוש

שאיןלמהתורהשלמיינהדודיםדבריטוביםמייןדודיךטוביםכי'אוהואוכןסופריםד

שאיןלמהשלתורהמיינהדודיםדבריטוביםמייןדודיךטוביםכי'אומהואוכןסופריםמ

שאיןלמהתורהשלמיינהדודיםדבריטוביםמייןדודיךטוביםכיאומרהואוכןסופרים2פ

שאיןלמהתורהשלמיינהדודיםדבריטוביםמייןדודיךטוביםכיא"וכה'חכמינ

שאיןלמהתורהשלמיינהיותרדודיםדבריטוביםמייןדודיךטוביםכיא"וכהסופריםא
שאיןלמהתורהשלמיינהיותרדודיםדבריטוביםמייןדודיךטוביםכיא"וכה'סופריש

ישראלבניאתולמדהשנאמרסימניןוכולןסתומהשהיאמפניתורהמדבריכראוימורהאדםד

ישראלבניאתולמדה'שנסימניןוכולהסתומהשהיאמפניתורהמדבריכראוימורהאדםמ

ישראלבניאתולמדה'שנסימניןוכולהסתומהשהיאלמהתורהמדבריכראוימורהאדם2פ

'ישבניאתולמדה'שנסימניןוכולןסתומהשהיאמפניתורהמדבריכראוימורהאדםנ

ישראלבניאתולמדה'שנאסימניןוכלהסתומה(כראוימורה)שהיאמפנית"בדכראוימורהאדםא
ישראלבניאתולמדה'שנאסימניןוכלהסתומהשהיאמפנית"בדכראוימורהאדםש

ולכךהתורהאת'פורשישהםמפניכראוימורהאדםחכמיםדברימתוךאבלבפיהםסימניןבפיהםשימהד

ולכךהתורהאתפורשיםשהםמפניכראוימורהאדםחכמיםדברימתוךאבלבפיהםסימניןבפיהםשימהמ

ולכךהתורהאתפרשושהםמפניכראוימורהאדםחכמיםדברימתוךאבלבפיהם'שימ2פ

ולכךהתורהאת'פורשישהםמפניכראוימורהאדם'חכמידברימתוךאבלבפיהםסימניןבפיהםשימהנ

'ולפיהתורהפירשושהםמפניכראוימורהאדם'חכמידברימתוךאבלבפיהםסימןבפיהםשימהא
'ולפיהתורהפירשושהםמפניכראוימורהאדם'חכמידברימתוךאבלבפיהםסימןבפיהםשימהש

'אמהזהרבנימהמהויותר'א'דאדםבבניבינהמדייריםשהםמפניכדרבונותחכמיםדברינמשלוד

'אמהזהרבנימהמהויותרא"דאדםבבניבינהמדייריםשהםמפניכדרבונותחכמיםדברינמשלומ

ר"אמהזהרבנימהמהויותראחרדבראדםבבניבינהמדייריםשהםמפניכדרבונותחכמיםדברינמשלו2פ

ר"אהזהרבנימהמהויותראדםבבניבינהמדייריםשהםמפניכדרבונות'חכמידברינמשלונ

ר"אהזהרבנימהמהויותרא"דהאדםבבניבינהשמדיריןמפניכדרבונותדבריהםנמשלוא
ר"אהזהרבנימהמהויותרא"דהאדםבבניבינהשמדיריןמפניכדרבונותדבריהםנמשלוש

שנתנוכשםסופריםדבריבכתבנתנולאלמהאדםלךיאמראםסדרונניאאבא'רד

שניתנוכשםסופריםדבריבכתבניתנולאלמהאדםלךיאמראםסרנוגיאאבא'רמ

שנתנוכשםסופרים(תורה)דבריבכתבניתנולאלמהאדםלךיאמראםסרונגיאאבא2פ

שניתנוכשםסופריםדברי'בכתניתנולאלמהאדםאדםלך'יאמאםדוגניא(ג)סנ

שניתנוכשםסופריםדבריבכתבנכתבולאלמהאדםלךיאמראםאבאא
שניתנוכשם'סופרידבריבכתבנכתבולאלמהאדםלךיאמראםאבאש
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הזהרבני'מהמויותר'ד'ה'הדבריהםכללכתובאפשרשאילפילו'אמרתורהדבריד

הזהרבנימהמהויותר'ד'ה'הדבריהםכללכתובאפשרשאילפילואמורתורהדברימ

הזהרבנימהמהויתרדכתיבהיאהדא'דבריהכל[לכתוב]אפשרשאילפילואמורתורהדברי2פ

הזהרבנימהמהויותרד"ההדבריהםכל'לכתו'איפששאילפילואמורת"דנ

הזהרבנימהמהויותרד"ההדבריהםכללכתובא"שאלפילואמורת"דא
הזהרבנימהמהויותרד"ההדבריהםכללכתובא"שאלפילואמורת"דש

דבריםעודלכתובבאתשאלולמהסופריםדברילכתובבאתאםכךנכנסהמהמהמהמהוד

דבריהםעודלכתובבאתשאלולמהסופריםדברילכתובבאתאםבךנכנסהמהומהמהמהמהומ

דבריהםעודלכתובבאתהשאלולמהסופריםדברילכתובבאתהאםבךנכנסהמהומהמהמהמהו2פ

דבריהם(1)'לכתו(2)עודבאתשאםלמהסופריםדברי'לכתובאתאםבךנכנסהמהמהמהמהונ

דבריהםלכתובבאתשאלולמהסופריםדברילכתובבאתהאתהאםבךנכנסהמהומהמהמהמהוא
דבריהםלכתובבאתשאלולמה'סופרידברילכתובבאתהאתהאםבךנכנסהמהומהמהמהמהוש

מהאבלקץאיןהרבהספריםעשות'ד'ה'הספריםלעשותלדבריהםוסוףקץאיןד

מהאבלקץאיןהרבהספריםעשות'ד'ה'הספריםלעשותלדבריהםוסוףקץאיןמ

מהאבלקץאיןהרבהספריםעשותדכתיבהיאהדאהרבהספריםלעשותלדבריהםוסוףקץאין2פ

מהאבלקץאיןהרבהספריםעשותד"ההספריםלעשותלדבריהםוסוףקץאיןנ

מהאבלץ<.><...>הרבהספריםת<...>]ד"ההרביםספריםלעשותלדבריהםוסוףקץאיןא
ד"ההרביםספריםלעשותלדבריהםוסוףקץאיןש

הרבהולהג'ד'ה'החכמיםדברילהגותהרבהבשרומייגעשיהאלעשותלאדםלוישד

הרבהולהג'ד'ה'החכמיםדברילהגותהרבהבשרומייגעשיהאלעשותלאדםלוישמ

הרבהולהגדכתיבהיאהדאחכמיםדברילהגותהרבהבשרומיגעשיהאלעשותלאדםלויש2פ

הרבהולהגד"ההחכמים(תורה)דברילהגותהרבהבשרומיגעשיהאלעשותלאדםלוישנ

הרבהולהג[ד"ההחכמים<....>'להגוהרבה<....>מייגע<....>לעשותדם<..><..><..>א
הרבהולהגש

ממךהרעיצרמסיר'הקבהבדבריהםהרבהיגעתאםהרבהולהג'א'דבשריגעתד

ממךהרעיצרמסיר'ה'ב'הקבדבריהםהרבהיגעתאםבשריגיעתהרבהולהגא"דבשריגיעתמ

יגעתאםבשריגיעתהרבהולהגאחרדברבשריגיעת2פ

יגעתאםבשריגעתהרבהולהגא"דבשריגעתנ

ממךהרעיצרמסירה"הקבבדבריהםהרבהיגעתאםהרבהולהגא"דבשריגיעתא
ממךהרעיצרמסירה"הקבבדבריהםהרבהיגעתאםהרבהולהגא"דבשריגיעתש

אםבשריגעתהרבהולהג'א'דבשרלבלכםונתתי'דתימכמהבשר'ד'ה'הד

אםבשריגיעתהרבהולהגא"דבשרלבלכםונתתימ"דתיה"כמבשר'ד'ה'המ

2פ

נ

אםהרבהולהגא"דבשרלבלכםונתתיא"כדבשריגיעתהרבהולהגד"ההא
אםהרבהולהגא"דבשרלבלכםונתתיא"כדבשריגיעתהרבהולהגד"ההש
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יגעתאם'א'דבשרהויטובותבשורותמבשרך'הקבהחכמיםדבריבלהגהרבהיגעתד

יגעתאםא"דבשרהויטובותבשורותמבשרך'ה'ב'הקחכמיםדברי(הרבה)בלהגהרבהיגעתמ

(בתורה)יגעתאםאחרדברבשרהויטובותבשורותמבשרךה"הקבחכמיםדבריבלהג2פ

יגעתאםד"ההבשרהויטובותבשורותמבשרךה"והבחכמיםדבריבלהגהרבהנ

בתורהיגעתאםא"דבשרמאיטובותבשורותמבשרךה"הקבחכמיםדבריבלהגהרבהיגעתא
בתורהיגעתאםא"דבשרמאיטובותבשורותמבשרךה"הקב'חכמידבריבלהגהרבהיגעתש

'א'דישורושריםבי'אוהואוכןבשר'ד'ה'השרנעשהאתהחכמיםבדבריד

א"דישורושריםבי'אומהואוכןבשר'ד'ה'השרנעשהאתהחכמיםבדברימ

אחרדברישורושריםביאומרהואוכןבשרדכתיבהיאהדאשרנעשהאתה'חכמיבדברי2פ

א"דישורושריםביא"וכהבשרד"ההשרנעשהאתה'חכמיבדברינ

א"דישורושריםביא"וכהבשרד"ההשרנעשהאתהא
א"דישורושריםביא"וכהבשרד"ההשרנעשהאתהש

מלקטותשהןתינוקותשלספירהכהדהבנותשלכדורהכהןברכיה'ר'אכדרבונותחכמיםדבריד

מלקטותשהןשלתינוקותספירהכהדאשלבנותכדור'ברהכהןברכיה'ר'אמכדרבונותחכמיםדברימ

מלקטותשהןתינוקותשלספירהכהדהבנותשלכדורברביהכהןברכיהר"אכדרבונותחכמיםדברי2פ

מלקטותשהםתינוקותשלספירהכהדאבנותשלכדור'ברהכהןברכיהר"אכדרבונותחכמיםדברינ

מלקטותשהןתינוקותשלספירהכהדאבנותשלכדורהכהןברכיהר"אכדרבונותחכמיםדבריא
מלקטותשהןתינוקותשלספירהכהדאבנותשלכדורהכהןברכיהר"אכדרבונותחכמיםדבריש

שזהמפנייכולטעמו'אומוזהטעמו'אומזהחכמיםדבריהםכךולכאןלכאןוזורקותבהד

שזהמפנייכולטעמואומרוזהטעמואומרזהחכמיםדבריהםכךולכאןלכאןוזורקותבהמ

שזהמפנייכולטעמואומרוזהטעמואומרזהחכמיםדבריהםכךולכאןלכאןוזורקותבה2פ

שזהמפנייכולטעמו'אווזהטעמו'אומזה'חכמידבריהםכךולכאןלכאןוזורקותבהנ

שזהמפנייכולטעמואומרוזהטעמו'אומזה'חכמידבריהםכךולכאןלכאןוזורקותבהא
שזהמפנייכולטעמואומרוזהטעמו'אומזהחכמיםדבריהםכךולכאןלכאןוזורקותבהש

'אמלאנטועיםוכמסמרות'ל'תהםפורחיםדבריהםשמאשניטעם'אומוזהאחדטעם'אומד

'אמלאנטועיםוכמסמרותל"תהםפורחיםדבריהםשמאשניטעם'אומוזהאחדטעם'אוממ

אמרלאנטועיםוכמסמרותלומרתלמודהםפורחיםדבריהםשמאשניטעםאומרוזהאחדטעם'אומ2פ

'אמלא'נטועיוכמסמרותל"תהםפורחיןדבריהםשמאשניטעםוזה'אטעם'אונ

'אמלאנטועיםוכמסמרותל"תהםפורחיןטעמםשמאאחרטעםאומרוזהטעם'אומא
'אמלא'נטועיוכמסמרותל"תהםפורחיןטעמםשמאאחרטעםאומרוזהטעם'אומש

שושנהלושישוהמסמרכמסמרותאותםשעשהמפנילמהנטועיםאלאקבועיםוכמסמרותד

שושנהלושישוהמסמרכמסמרותאותםשעשהמפנילמהנטועיםאלאקבועיםוכמסמרותמ

שהואפיעלאףשושנהלושישוהמסמרכמסמרותאותםשעשהמפנילמהנטועיםאלאקבועיםוכמסמרות2פ

שושנהלושישוהמסמרכמסמרותאותםשעשהמפנילמה'נטועיאלאקבועיםוכמסמרותנ

שושנהלושישוהמסמרכמסמרותאותםשעשהמפנינטועיםאלאקבועיםא
שושנהלושישוהמסמרכמסמרותאותםשעשהמפני'נטועיאלא'קבועיש
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כמסמרדבריהםנמשלוולמהלעקרקשיםהנטועיםאילןשלשרשיןנטועיםוכמסמרות'אמלכךלשלוףנוחד

במסמרדבריהםמשלולמהליעקרקשיםהנטועיםשלאילןשרשיןנטועיםוכמסמרות'אמלכךלשלוףנוחמ

במסמרדבריהםמשלולמהליעקרקשיםהנטועיםאילןשלשרשיםנטועיםוכמסמרותאומרלכךלשלוףנוחקשה2פ

כמסמרדבריהםמשלולמהליעקרקשים'הנטועיאילןשלשרשיםנטועיםוכמסמרות'אמלכךלשלוףנוחנ

במסמרותדבריהםמשלולמהליעקרקשיםהנטועיםאילןשלשרשיםנטועים'אמלכךלשלוףנוחא
במסמרותדבריהםמשלולמהליעקרקשים'הנטועיאילןשלשרשיםנטועים'אמלכךלשלוףנוחש

ושרשיםליעקרהואנוחשקשה'אעפשושנהלושישברזלשלשהמסמרלפיד

ושרשיםליעקרהואנוחשקשה'פ'ע'אשושנהלושיש[שלברזל]שהמסמרלפיובנטיעהמ

ושרשיםליעקרנוחקשהשהואפיעלאףשושנהלושישברזלשל'שהמסמלפיובנטיעה2פ

'ושרשיליעקרהואנוחשהקשהפ"אעשושנהלושישברזלשלשהמסמרלפיובנטיעהנ

ושרשיםליעקרהואנוחקשהשהואפ"אעשושנהלושישברזלשלשהמסמרלפיובנטיעהא
ושרשיםליעקרהואנוחקשהשהואפ"אעשושנהלושישברזלשלשהמסמרלפיובנטיעהש

נאמרלכךברזלשלככחוכחבהםאיןאבלליעקרשקשים'אעפיהנטועיםאילןשלד

'נאמלכךשלברזלככחוכחבהןאיןאבלליעקרשקשים'פ'ע'אהנטועיםשלאילןמ

נאמרלכךברזלשלבכחוכחלהםאיןאבלליעקרשקשיםפיעלאףהנטועיםאילןשל2פ

'נאמלכךברזלשלככחוכחבהםאיןאבלליעקר'שקשיפ"אע'הנטועיאילןשלנ

נאמרלכךברזלשלככחוכחבהםאיןאבלליעקרשקשיםפ"אעהנטועיםאילןשלא
'נאמלכךברזלשלככחוכחבהםאיןאבלליעקרשקשיםפ"אע'הנטועיאילןשלש

'ברהכהןברכיה'ראמראילןשלשרשיווכמטעיברזלשלכחתורהלדברינתןנטועיםוכמסמרותד

'ברהכהןברכיה'ר'אמשלאילןשרשיווכמטעישלברזלכחתורהלבנינתןנטועיםוכמסמרותמ

ברביהכהןברכיהר"אאילןשלשרשיווכמטעיברזלשלכחתורהלדברינתןוכמסמרות2פ

'ברהכהןברכיהר"אאילןשלשרשיווכמטעיברזלשלכחת"לדנתן'נטועיוכמסמרותנ

הכהןברכיהר"אאילןשלשרשיווכמטעיברזלשלכחתורהלדברינתןנטועיםוכמסמרותא
הכהןברכיהר"אאילןשלשרשיווכמטעיברזלשלכחתורהלדברינתן'נטועיוכמסמרותש

ספריאף'ד'כולויהכהונהמשמרותמהמשמרותאלא'כתואיןמרות?ש?מקוראיןאנוד

ספריאףד"כולויהכהונהמשמרותמהמשמרותאלא'כתואיןמסמרות(?)קוראיםאנומ

דבריאףוארבעהעשריםולויהכהונהמשמרותמהמשמרותאלאכתובואיןמסמרותקוראיםאנן2פ

ספריאףד"כולויהכהונהמשמרותמהמשמרותאלא'כתואיןמסמרותקוריןאנןנ

ת"דאףד"ככהונהמשמרותמה'כתימשמרותאלאכתיבואיןמסמרותקוריןאנוא
ת"דאףד"ככהונהמשמרותמה'כתימשמרותאלא'כתיואיןמסמרותקוריןאנוש

משמרותוכמסמורת'א'דכמותםאמיתיםשהןתורהלדברי'סופרידבריהקיש'ד'כד

משמרותנטועיםוכמסמרותא"דכמותםאמתייםשהןתורהלדבריתורהדבריהקישד"כתורהמ

משמרותוכמשמרות'אמרבאכמותםאמיתייםשהםתורהלדבריסופריםדבריהקישוארבעהעשריםתורה2פ

משמרותוכמסמרותא"דכמותןאמיתיםשהםת"לדסופריםדבריהקישד"כתורהנ

משמרותוכמסמרותאמררבהכמותןאמיתייםשהםסופריםלדברית"דהקישד"כא
משמרותוכמסמרותאמררבהכמותןאמתייםשהםסופריםלדברית"דהקישד"כש
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יוחנן'רבסנדלחייבומסמריםכמהבעי'ד'כהמסמריןאף'ד'כמשמרותמהכתבד

יוחנן'רבסנדלבוהיומסמריםכמהבעייד"כמסמרותאףד"כמשמרותמה'כתמ

יוחנן'רבסנדלבוהיומסמריםכמהבעייוארבעהעשריםמסמריםאףוארבעהעשריםמשמרותמהכתב2פ

'יוח'רבסנדלבההיומסמריםכמהבעייד"כהמסמרותאףד"כהמשמרותמה'כתינ

יוחנןר"אבסנדלבוהיומסמרותכמהבעיד"כמסמרותאףד"כמשמרותמה'כתיא
יוחנןר"אבסנדלבוהיומסמרותכמהבעיד"כמסמרותאףד"כמשמרותמה'כתיש

דרשדבאךוכימיךמנעליךונחשתברזל'שנאשבעה'אמהונא'רתורהספרי'הכנגדחמשה'אמד

דרשמנעליךונחשתברזל'שנשבעה'אמהונא'רתורהספריחמשהכנגד'אממ

דרשדבאךוכימיךמנעליךונחשתברזל'שנשבעה'אמהונא'רתורהספריחמשתכנגדחמשה'אמ2פ

דרשדבאךוכימיךמנעליךונחשתברזל'שנשבעה'אמהונא'רתורהספרי'הכנגד'ה'אמנ

דרשמנעליךונחשתברזל'שנא'ז'אומיהושע'ורתורהחומשיחמשהכנגדחמשהא
דרשמנעליךונחשתברזל'שנאז'אומיהושע'ורתורהחומשי'הכנגדחמשהש

מניןזהעלושלשהזהעלעשראחדנותןהיה'רתשעהחננא'רבשםאחא'רד

מניןעלג"ויזהעלא"ינותןהיה'רתשעהחנינא'רבשםאחא'רמ

מניןזהעלושלשהזהעלעשראחדנותןהיה'רתשעהחיננא'רבשםאחא'ר2פ

מניןזהעלג"ויזהעלא"ינותןהיה'ר'טחננאר"בשאחא'רנ

מניןזהעלג"ויזהעלא"ינותןהיהטרחניןר"בשאחא'רא
מניןזהעלג"ויזהעלא"ינותןהיה'ר'טחניןר"בשאחא'רש

ניכרמקומוותטלנושתחזור'ואעפיקובעואתהזההמסמרנטועיםוכמסמרותאחרדברמשמרותד

ניכרמקומוותטלנושתחזור'פ'ע'אקובעואתהזההמסמרנטועיםוכמסמרותא"דמשמרותמ

ניכרמקומוותטלנושתחזורפיעלואףקובעואתהזההמסמרנטועיםוכמסמרותאחרדברמשמרות2פ

ניכרמקומוותטלנושתחזורכ"ואפקובעואתהזההמסמרנטועיםוכמסמרותא"דמשמרותנ

ניכרמקומוממקומוותטלנושתחזורפ"ואעקובעו[אתה]הזההמסמרנטועיםוכמסמרותא"דמשמרותא
ניכרמקומוממקומוותטלנושתחזורפ"ואעקובעוהזההמסמר'נטועיוכמסמרותא"דמשמרותש

מתחתשלוליטולסופווקבלושחזרו'אעפיידהרביםבושפשטומיכלכךד

מתחתשלוליטולסופווקבלוהושחזרו'פ'ע'אידהרביםבושפשטומיכלכךמ

מתחתשלוליטולסופווקבלוהושחזרופיעלאףידהרביםבושפשטומיכלכך2פ

מתחתשלוליטולסופווקבלוהושחזרופ"אעידהרביםבושפשטומיכלכךנ

מתחתשלואתליטולסופווקבלוהושחזרופ"אעידרביםבושפשטומיכלכךא
מתחתשלואתליטולסופווקבלוהושחזרופ"אעידרביםבושפשטומיכלכךש

נטועיםכמסמרותלשומעיהםערביםהםכתקנןבעליהןמפייוצאיןתורהשדבריבשעהנטועיםוכמסמרות'א'דידיהםד

נטועיםכמסמרותלשומעיהןערביםהםכתקנןבעליהןמפייוצאיןתורהשדבריבשעהנטועיםוכמסמרותא"דידיהםמ

נטועיםכמסמרותלשומעיהםערביםהםכתקנןבעליהןמפייוצאיןתורהשדבריבשעהנטועיםוכמסמרותאחרדברידיהם2פ

'נטועיכמסמרותלשומעיהןערביןהןכתקנןבעליהןמפייוצאיןת"שדבשעה'נטועיוכמסמרותא"דידיהםנ

נטועיםכמסמרותלשומעיהןערביןוהםכתקנןבעליהןמפייוצאיןת"שדבשעהנטועיםוכמסמרותא"דידיהםא
'נטועי'כמסמרולשומעיהןערביןוהםכתקנןבעליהןמפייוצאיןת"שדבשעה'נטועיוכמסמרותא"דידיהםש
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תורהדברינטועיםהםאימתיאסופותבעליכמסמרותכמשמרותלשומעיהןמרותהםממוסמסיםיוצאיםשהםובשעהד

תורהדברינטועיםהםאימתיאסופותבעלימרותכמסכמסמרותלשומעיהןמרותהןממוסמסיןיוצאיםשהםובשעהמ

תורהדברינטועיםהםאימתיאסופותבעלימרותכמס'כמסמרולשומעיהםמרותהםממוסמסיםשהםובשעה2פ

ת"ד'נטועהםאימתיאסופותבעלימרותכמסכמסמרותלשומעיהןמרותהםממוסמסיןיוצאיןשהםובשעהנ

נטועיםת"דאימתיכמסמרותלשומעיהןמרותהןמצומצמותיוצאיןשהםובשעהא
נטועיםת"דאימתי'כמסמרולשומעיהןמרותהןמצומצמות'יוצאישהםובשעהש

שנצרךזמןכללומרמפליגהיההואקייםשרבוכלנאספיםשבעליהםבזמןהזהבאדםד

שנצרךזמןכללומרמפליגהיההואקייםשרבוזמןכלמהןנאספיםשבעליהןבזמןהזהבאדםמ

שנצרךזמןכללומרמפליגקיםשרבוכלמהםנאספיםשבעליהןבזמןהזהבאדם2פ

שנצרךזמןכל'לוממפליגהיההואקייםשרבוכלמהםנאספיןשבעליהןבזמןהזהבאדםנ

שנצרךז"כ'לוממפליגהואקייםשרבוזמןכלמהםנאספיםשבעליהםבזמןהזהבאדםא
שנצרךזמןכללומרמפליגהואקייםשרבוזמןכלמהםנאספיםשבעליהםבזמןהזהבאדםש

שאיןיודעתלמודולקייםובלילהביוםידעהרירבומתשואלוואנילפניורבוהריד

שאיןיודעתלמודו(שנאמרמה)לקייםובלילהביוםיגעהרירבומתשואלוואנילפנירביהרימ

שאיןיודעתלמודולקייםובלילהביוםיגעהרירבומתשואלוואנילפנירבוהרי2פ

שאיןיודעתלמודולקייםובלילהביוםיגעהרירבות(?)משואלוואנילפניורבוהרינ

שאיןשיודעתלמודולקייםובלילהביוםיגעהרירבימתשואלוואנילפנירביהריא
שאיןשיודעתלמודולקייםובלילהביוםיגעהרירבימתשואלוואנילפנירביהריש

נתנומהןנאספיםשבעליהםבזמןהזכאדםנטועיןהןאימתיהוילשאוללמילוד

נתנומהןנאספיםשבעליהןבזמןהזהבאדםנטועיםהןאימתי(הן)הוילשאללמילומ

נתנומהםנאספיןבעליהןבזמןהזהבאדםנטועיםהםאימתיהוילשאוללמילו2פ

נתנומהםנאספיןשבעליהןבזמןהזהבאדם'נטועיהםאימתיהוילשאללמילונ

נתנוכלםמהםנאספיםשבעליהםבזמןבאדםהםנטועיםאימתיהויישאללמילוא
נתנוכלםמהםנאספיםשבעליהםבזמןבאדםהם'נטועיאימתיהויישאללמילוש

אלוושלאלושלדבריהםטעמו'אומוזהטעמו'אומשזה'אעפיאחדמרועהד

ושלאלושלאלודבריהםטעמואומרוזהטעמואומרשזה'פ'ע'אאחדמרועהמ

אלוושלאלושלדבריהםטעמואומרוזהטעמוזהאומרשהיהפיעלאףאחדמרועה2פ

אלוושלאלושלדבריהםטעמו'אווזהטעמו'אושזהפ"אעאחדמרועהנ

ואלואלושלדבריהםטעמווזהטעמו'אומשזהפ"אעאחדמרועהא
ואלואלושלדבריהםטעמווזהטעמואומרשזהפ"אעאחדמרועהש

כדרבונותחכמיםדבריעולםשלמיחידושקיבלמההרועהמשהמןניתנוכולהםד

כדרבונותחכמיםדבריא"דשלעולם[מיחודו]מיאורושקבלהרועהמשהמןניתנוכולהםמ

כדרבונותחכמיםדבריעולםשלמיחידושקבלמההרועהמשהמןנתנוכלהם2פ

כדרבונות'חכמידבריעולםשלמייחודושקבלמההרועהממשה'אמרועהניתנוכולהםנ

'כדרבונו'חכמידבריא"דעולםשלמיחידושקיבלמההרועהממשהנתנוא
'כדרבונו'חכמידבריא"דעולםשלמיחידושקיבלמההרועהממשהנתנוש
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מפיכשומעבעיניןיהאשבישראלקטןמפידבראדםשמעשאם'אומאתהמניןתני'וגוד

מפיכשומעבעיניויהאשבישראלקטןמפידבראדםשמעשאםאומראתהמניןתני'וגוממ

מפיכשומעבעיניויהאשבישראלקטןמפידבראדםשמעשאםאומראתהמניןתני'וגו2פ

(???)[מפי]כשומעבעיניויהא'שבישקטןמפיאדםשמעשאם'אואתהמניןתנינ

מפיכשומעובעיניויהיהשבישראלקטןמפידבראדםשמעשאם'אומאתהמניןתניא
מפיכשומעובעיניויהיהשבישראלקטןמפידבראדםשמעשאם'אומאתהמניןתניש

כשומעולאהיוםאתכםמצוהאנכיאשרמצותיאלתשמעושמעאםוהיה'ל'תשבישראלחכםד

כשומעולאהיוםאתכםמצוהאנכיאשרמצותיאלתשמעושמועאםוהיהל"תשבישראלחכםמ

כשומעולאהיוםאתכםמצוהאנכיאשרמצותיאלתשמעושמעאםוהיהלומרתלמודשבישראלחכם2פ

כשומעולאהיוםאתכםמצוהאנכיאשרמצותיאלתשמעושמועאםוהיהל"ת[חכם]נ

כשומעולאתשמעשמועאםוהיהל"תחכםא
כשומעולאתשמעשמועאםוהיהל"תחכםש

לתלמיההפרהאתמכויןזהדרבןמהכדרבונותחכמיםדברי'שנאחכמיםמפיכשומעאלאחכםמפיד

לתלמיההפרהאתמכוויןזהדרבןמהכדרבונותחכמיםדברי'שנחכמיםמפיכשומעאלאחכםמפימ

לתלמיההפרהאתמכויןזהדרבןמהכדרבונותחכמיםמפיכשומעאלאחכםמפי2פ

לתלמיההפרהאתמכויןזהדרבןמהכדרבונות'חכמידברי'שנ'חכמימפיכשומעאלאחכםמפינ

לתלמיההפרהאתמכויןזהדרבןמהכדרבונות'חכמידברי'שנאחכמיםמפיכשומעאלאחכםמפיא
לתלמיההפרהאתמכויןזהדרבןמהכדרבונותחכמיםדברי'שנאחכמיםמפיכשומעאלאחכםמפיש

מפיכשומעולאהמקוםאתלדעתאדםשלדעתומכווניםתורהדבריכךלעולםחייםלהביאד

מפיכשומעולאהמקוםאתלדעתשלאדםדעתומכווניםתורהדבריכךלעולםחייםלהביאמ

מפיכשומעולאהמקוםלדעתאדםשלדעתומכוניןתורהדבריכךלעולםחייםלהביא2פ

מפיכשומעולאהמקוםאתלדעתאדםשלדעתומכווניםת"דכךלעולםחייםלהביאנ

מפיכשומעולאהמקוםלדעתאדםשלדעתואתמכווניןת"דכךא
מפיכשומעולאהמקוםלדעתאדםשלדעתואתמכווניןת"דכךש

איש'שבעיליאספה'שנסנהדריאלאאספותואיןאספותבעלי'שנאסנהדרימפיכשומעאלאחכמיםד

'שנסנדרימפיכשומעאלאחכמיםמ

איששבעיםליאספה'שנאסנהדריאלאאסופותואיןאסופותבעלי'שנסנהדריןמפיכשומעאלאחכמים2פ

איששבעיםליאספה'שנסנהדריןאלאאספותואיןאספותבעלי'שנסנהדרימפיכשומעאלא'חכמינ

איש'שבעיליאספה'שנא'סנהדריאלאאסופותואיןאסופותבעלי'שנאסנדהריןמפיכשומעאלא'חכמיא
איש'שבעיליאספה'שנא'סנהדריאלאאשופותואיןאסופותבעלי'שנא'סנדהרימפיכשומעאלא'חכמיש

אחדמרועהנתנו'שנאמשהמפיכשומעאלאסנהדרימפיכשומעולאישראלמזקניד

אחדמרועהנתנומ

משהזהאחדמרועהנתנו'שנאמשהמפיכשומעאלאסנדרימפיכשומעולאישראלמזקני2פ

אחדמרועהנתנו'שנמשהמפיכשומעאלאסנהדרימפיכשומעולא'ישמזקנינ

אחדמרועהנתנוכלם'שנאמשהמפיכשומעאלא'סנהדרימפיכשומעולאא
אחדמרועהנתנוכלם'שנאמשהמפיכשומעאלאסנהדריןמפיכשומעולאש
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מפיכשומעאלאמשהמפיכשומעולארועההיהומשה'ואומעמומשהעולםימיויזכר'שנאד

מפיכשומעאלאמשהמפיכשומעולארועההיהומשה'ואומעמומשהעולםימיויזכור'שנמ

מפיכשומעאלאמשהמפיכשומעולארועההיהומשה'ואומ'וגומשהעולםימיויזכר'שנ2פ

מפיכשומעאלאמשהמפיכשומעולארועההיהומשה'ואועמומשהעולםימיויזכור'שננ

מפיכשומעאלאמשהמפיכשומעולארועההיהומשה'ואומעמומשהעולםימיויזכור'שנאא
מפיכשומעאלאמשהמפיכשומעולארועההיהומשה'ואומעמומשהעולםימיויזכור'שנאש

הואהריאחד'יי'שנאאחדהאזינהישראלרועהאחדמרועהנתנו'שנא'הקבהד

הואהריאחדי"י'שנ?ר?אחהאזינהישראלרועהאחדמרועהנתנו'שנ'ה'ב'הקמ

הואהריאחד'שנאחדהאזינהישראלרועהאחדמרועהנתנו'שנאה"הקב2פ

הואהריאחדי"י'שנאחדהאזינה'ישרועהאחדמרועהנתנו'שנה"הבנ

הואהריאחדי"יאלהינוי"י['שנא]אחדהאזינהישראלרועהאחדמרועהנתנוכלם'שנאה"הקבא
הואהריאחד'האלהינו'האחדהאזינהישראלרועהאחדמרועהנתנוכלם'שנאה"הקבש

זקניםאלועיניךדמשקפניצופההלבנוןכמגדלאפךרביםבתשערעלבחשבוןברכותעיניך'אומד

זקניםאלועיניךדמשקפניצפההלבנוןכמגדלאפךרביםבתשערעלבחשבוןברכותעיניך'אוממ

זקניםאלו'עינידמשקפניצפההלבנוןכמגדלאפךרביםבתשערעלבחשבוןברכותעיניךאומר2פ

זקניםאלועיניך'וגוהלבנוןכמגדלאפךרביםבתשערעלבחשבוןברכותעיניך'אונ

הזקניםאלועיניךהלבנוןכמגדלאפיךרביםבתשערעלבחשבוןברכותעיניך'אומא
הזקניםאלועיניךהלבנוןכמגדלאפיךרביםבתשערעלבחשבוןברכותעיניך'אומש

ברכותעיניכםאתויעצםתרדמהאליכם'יינסךכי'אומהואוכןהצבורעלהמתמניםד

ת[ו]ברכעיניכםאתויעצםתרדמהרוחעליכםי"ינסךכי'אומהואוכןהצבורעלהמתמניםמ

ברכותעיניכםאתויעצםתרדמה(דר)רוחעליכםי"ינסךכיאומרהואוכןהצבורעלהמתמנים2פ

ברכותעיניכםאתויעצםעליכםי"ינסךכיא"וכההצבורעל'המתמנינ

ברכותעיניכםאתויעצםתרדמהרוחי"יעליכםנסךכיא"וכההציבורעלהמתמניםא
ברכותעיניכםאתויעצםתרדמהרוח'העליכםנסךכיא"וכההציבורעלהמתמניםש

שנגמריםבחשבוןחכמיםדבריעלעומדאדםאיןכךשבתוכהמהיודעאדםאיןזוברכהמהד

שנגמריםבחשבוןחכמיםדבריעלעומדאדםאיןכךשבתוכהמהיודעאדםאיןזוברכהמהמ

שנגמריםבחשבוןחכמיםדבריעל[עומד]אדםאיןכךשבתוכהמהיודעאדםאיןזוברכהמה2פ

שנגמריןבחשבון'חכמידבריעלעומדאדםאיןכךשבתוכהמהיודעאדםאיןזוברכהמהנ

שנגמריםבחשבון'חכמידבריעלעומדאדםאיןכךשבתוכהמהיודעאדםאיןזוברכהמהא
שנגמריםבחשבוןחכמיםדבריעלעומדאדםאיןכךשבתוכהמהיודעאדםאיןזוברכהמהש

דמשקפניצופההלבנוןכמגדלאפךרביםבתשערעלמדרשותבבתינגמריםוהיכןומחשבהבעצהד

דמשקפניצופההלבנוןכמגדלאפךרביםבתשערעלמדרשותבבתינגמריםוהיכןובמחשבהבעצהמ

דמשקפניצפההלבנון(השן)כמגדלאפךרביםבתשערעלמדרשותבבתינגמריםוהיכןומחשבהבעצה2פ

דמשקפניצופההלבנוןכמגדלאפךרביםבתשערעלמדרשותבבתינגמריןוהיכןומחשבהבעצהנ

דמשקפניצופההלבנוןכמגדלאפךרביםבתשערעלמדרשותבבתינגמריןוהיכןובמחשבהבעצהא
דמשקפניצופההלבנוןכמגדלאפךרביםבתשערעלמדרשותבבתינגמריןוהיכןובמחשבהבעצהש
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עבדימשהתורתזכרו'ואומדמשקמדברהלדרכךשובלושאמרתילאליהוקווהתורהאתעשיתםד

עבדימשהתורתזכרו'ואומדמשקמדברהלדרכךשובלךלושאמרתילאליהוקייהתורהאתעשיתםמ

עבדימשהתורתזכרו'ואומדמשקמדברהלדרכךשובלושאמרתילאליהוקוהתורהאתעשיתם2פ

עבדימשהתורתזכרו'ואודמשקמדברהלדרכךשובלומרתי(?)שאלאליהוקווהתורהאתעשיתםנ

עבדימשהתורתזכרו'ואומדמשקמדברהלדרכךשובלךלושאמרתיאליהוקולהתורהאתעשיתםא
עבדימשהתורתזכרו'ואומדמשקמדברהלדרכךשובלךלושאמרתיאליהוקולהתורהאתעשיתםש

'ד'כ'הקבהאמרהזהרבנימהמהויותר'וגוהנביאאליהאתלכםשולחאנכיהנה'וגוד

ד"כ'ה'ב'הק'אמהזהרבנימהמהויותר'וגומהנביאאליהאתלכםשולחאנכיהנה'וגוממ

וארבעהעשריםה"הקב'אמהזהרבנימהנהויותר'וגוהנביאאליהואתלכםשולחאנכיהנה'וגו2פ

ד"כה"אהבהזהרבנימהמהויותר'וגוהנביאאליהאתלכםשולחאנכיהנה'וגונ

ד"כה"הקב'אמהזהרבנימהמהויותרהנביאאליהאתלכםשולחאנכיהנהא
ד"כה"הקב'אמהזהרבנימהמהויותרהנביאאליהאתלכםשולחאנכיהנהש

פסוקשקוראמיכלקץאיןהרבהספריםעשותלמהעליהםתוסיףואלהזהרלךכתבתיספריםד

פסוקשקוראמיכלקץאיןהרבהספריםעשותלמהעליהםתוסףואלהזהרלךכתבתיספריםמ

פסוקשקוראמיכלקץאיןהרבהספריםעשותלמהעליהםתוסףואלהזהרלךכתבתיספרים2פ

פסוקשקוראמיכלקץאיןהרבהספריםעשותלמהעליהםתוסףואלהזהרלךכתבתי'ספרינ

פסוקשקוראמיכלקץאיןהרבהספריםעשותלמהעליהםתוסףאלהזהרלךכתבתיספריםא
פסוקשקוראמיכלקץאיןספריםעשותלמהעליהםתוסףאלהזהרלךכתבתיספריםש

שכלהרבהספריםעשותהזהרהוי'החיצוניבספריםקוראכאלוספריםוארבעמעשריםשאינוד

שכלהרבהספריםעשותהזהרהויהחיצוניםבספריםקוראכאלווארבעהמעשריםשאינומ

שכלהרבהספריםעשותהזהרהויהחיצוניםבספריםקוראכאלווארבעהמעשריםשאינו2פ

שכלהרבהספריםעשותהזהרהויהחיצוניםבספריםקוראכאלוד"מכשאינונ

שכלבשריגיעתהרבההרבהספריםעשותהזהירהריהחיצונייםבספריםקוראכאלוספריםד"מכא
שכלבשריגיעותהרבההרבהספריםעשותהזהירהריהחיצוניםבספריםקוראכאלוספריםד"מכשאינוש

לקץלךואתה'דתימכמהקץאין'ד'ה'ההבאלעולםחלקלואיןכןהעושהד

מ"דתיה"כמקץאין'ד'ה'ההבאלעולםחלקלואיןכןהעושהמ

לקץלךואתהדתימרכמהקץאיןדכתיבהיאהדאהבאלעולםחלקלואיןכןהעושה2פ

לקץלךואתהא"כמדקץאיןד"ההב"לעהחלקלואיןכךהעושהנ

לקץלךואתהא"כדב"לעהחלקלואיןכןהעושהא
לקץלךואתהא"כדב"לעהחלקלואיןכןהעושהש

יגיעתהרבהולהג'ל'תבהןמתייגעההוגהשאףומניןעונשומהוספרהמוסיףלךהריד

יגיעתהרבהולהגל"תבהןמתייגעההוגהשאףומניןעונשומהוספרהמוסיףלךהרימ

יגיעתהרבהולהגלומרתלמודבהםמתיגעההוגהשאףמניןעונשומהרספרהמוסיףלךהרי'וגו2פ

יגעתהרבהולהגל"תבהןמתייגעההוגהשאףומניןעונשומהוספרהמוסיףלךהרינ

יגיעתהרבהולהגל"תבהםההוגהאףמניןעונשומהספרהמוסיףהריא
יגיעתהרבהולהגל"תבהםההוגהאףמניןעונשומהספרהמוסיףהריש
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בספריםוהקוראהבאלעולםחלקלהםשאיןואלודתנינןכההיאעפרהמןננערתבשרושאיןבשרד

בספריםוהקוראהבאלעולםחלקלהםשאיןואלודתנינןכההיאעפראמןננערתבשרושאיןבשרמ

בספריםהקוראהבאלעולםחלקלהםשאיןואלודתנינןכההיאעפרהמןננערתבשרושאיןבשר2פ

בספריםוהקוראב"לעהחלקלהםשאיןואלודתנינןכההיאעפרהמןננערתבשרושאיןבשרנ

בספריםהקוראב"לעהחלקלהםשאיןהםאלודתניאכההיאמעפרהננערתבשרושאיןבשרא
בספריםהקוראב"לעהחלקלהםשאיןהםאלודתניאכההיאמעפרהננערתבשרושאיןבשרש

כךהדפיןמקייםהואבדלתהנטועהזההמסמרמהנטעיםוכמסמרותכדרבונותחכמיםדברי'א'דהחיצוניםד

כךהדפיןמקייםהואבדלתהנטועהזההמסמרמהנטועיםוכמסמרותכדרבונותחכמיםדבריא"דהחיצוניםמ

כךהדפיןמקייםהואבדלתהנטועהזהמסמרמהנטועיםוכמסמרותכדרבונותחכמיםדבריאחרדברהחיצונים2פ

כךהדפיםמקייםהואבדלתהנטועהזההמסמרמה'נטועיוכמסמרותכדרבונותחכמיםדבריא"דחיצוניםנ

כךהדפיןמקייםהואבדלתהנטועהמסמרמהם'נטועיוכמסמרותכדרבונותחכמיםדבריא"דהחיצונייםא
כךהדפיןמקייםהואבדלתהנטועהמסמרמה'נטועיוכמסמרותכדרבונות'חכמידבריא"דהחיצונייםש

לגדולקודםהקטןאתעשהואפריםמנשהשבירךבשעהמיעקבלךתדעדבריהםמקיים'הבה'גוזריכשהצדיקיםד

ואפריםמנשהשברךבשעהמיעקבלךתדעדבריהםמקיים'ה'ב'הקגוזריםכשהצדיקיםמ

לגדולקודםהקטןאתעשהואפריםמנשהשבירךבשעהמיעקבלךתדעדבריהםמקייםה"הקבגוזריןהצדיקים[כש]2פ

לגדולקודםהקטןאתעשהואפריםמנשהשבירךבשעהמיעקבלךתדעדבריהםמקייםה"הבגוזרין'כשהצדיקינ

לגדולקודםהקטוןאתעשהואפריםמנשהשברךבשעהמיעקבלךתדעדבריהםמקייםה"הקבגוזריןכשהצדיקיםא
לגדולקודםהקטוןאתעשהואפריםמנשהשברךבשעהמיעקבלךתדעדבריהםמקייםה"הקבגוזריןכשהצדיקיםש

כדרבונותתקריאלכדרבונותחכמיםדברי'נאמועליוגזירתו'הקבהוקייםמנשהלפניאפריםאתוישם'שנד

כדרבונותתיקריאלכדרבונותחכמיםדברי'נאמועליוגזירתו'ה'ב'הקוקייםמ

כדרבונותתקריאלכדרבונותחכמיםדברי'נאמועליוגזרתוה"הקבוקייםמנשהלפני'אפריאתוישם'שנא2פ

כדרבונותתיקריאלכדרבונות'חכמידברי'נאמועליוגזרתוה"הבוקייםמנשהלפניאפריםאתוישם'שננ

כדרבונותתיקריאלכדרבונותחכמיםדברינאמרועליוגזירתוה"הקבוקייםמנשהלפניאפריםאתוישם'שנאמא
כדרבונותתיקריאלכדרבונותחכמיםדברי'נאמועליוגזירתוה"הקבוקייםמנשהלפניאפריםאתוישם'שנאמש

וגזרהואיל'הקבה'אמהנטועכמסמרדברו'הקבהקייםלאפריםהרבנותשתהאגזרכשיעקברבנותכדאלאד

וגזרהואיל'ה'ב'הק'אמהנטועכמסמרדברו'ה'ב'הקקייםלאפריםהרבנות[שתהא]גזרכשיעקברבנותכדאלאמ

וגזרהואילה"הקב'אמהנטועכמסמרדברוה"הקבקייםלאפריםהרבנותשתהאגזרכשיעקבכדרבנותאלא2פ

וגזרהואילה"אהבנטועכמסמרדברוה"הבקייםלאפריםהרבנותשתהאגזרכשיעקברבנותכדאלאנ

וגזרהואילה"הקב'אמהנטועכמסמרדברוה"הקבקייםלאפריםהרבנותשתהאגזרכשיעקבכדרבנותאלאא
וגזרהואילה"הקב'אמהנטועכמסמרדברוה"הקבקייםלאפריםהרבנותשתהאגזרכשיעקבכדרבנותאלאש

יהושעבשופטיםובקרבנותובמלכיםובדגליםבשופטיםדברלכלראשוןאשימנואניאףראשוןשיהאאפריםעליעקבד

יהושעבשופטיםובקרבנותובמלכיםובדגליםבשופטיםדברלכלראשוןאשימנואניאףראשוןשיהאאפריםעליעקבמ

יהושע'בשופטיובקרבנותובמלכיםובדגליםבשופטיםדברלכלראשאשימנואניאףראשוןשיהאאפריםעליעקב2פ

יהושע'בשופטיובקרבנותובמלכיםובדגליםבשופטיםדברלכלראשוןאשימנואניאףראשוןשיהאאפריםעליעקבנ

יהושע'בשופטיובקרבנותבמלכיםבדגליםבשופטיםדברלכלראשוןאשימנואניראשוןשיהאלאפריםיעקבא
יהושעבשופטיםובקרבנותבמלכיםבדגליםבשופטיםדברלכלראשוןאשימנואניראשוןשיהאלאפריםיעקבש
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בדגליםמנשהמשבטשהואיואשבןגדעוןכךואחרנוןבןהושעאפריםלמטהשופטשהיהד

בדגליםמנשהמשבטשהואיואשבןגדעוןכךואחרנוןבןהושעאפריםלמטהשופטשהיהמ

בדגליםמנשהמשבט'שהויואשבןגדעוןכךואחרנוןבןהושע(י)אפריםלמטהשופטשהיה2פ

בדגליםמנשהמשבטשהואיואשבןגדעוןכ"ואחנוןבןהושעאפריםלמטהשופטשהיהנ

בדגליםמנשהמשבטיואשבןגדעוןכ"ואחנוןבןהושעאפריםלמטה'שנאשופטשהיהא
בדגליםמנשהמשבטיואשבןגדעוןכ"ואחנוןבןהושעאפריםלמטה'שנאשופטשהיהש

אפריםמשלהיהנבטבןירבעםבמלכיםמנשהמטהואליוכךואחראפריםמחנהדגל'שנאד

אפריםמשלהיהנבטבןירבעםבמלכיםמנשהמטהועליוכךואחראפריםמחנהדגל'שנמ

אפריםמשבטהיהנבטבןירבעםבמלכיםמנשהמטהועליוכךואחראפריםמחנהדגל'שנ2פ

אפריםמשלהיה(אפרתי)נבטבן'ירבעבמלכיםמנשהמטהועליוכ"ואחאפריםמחנהדגל'שננ

אפרתינבטבןוירבעםבמלכיםמנשהמטהועליוכ"ואחאפריםמחנהדגלא
אפרתינבטבןוירבעםבמלכיםמנשהמטהועליוכ"ואחאפריםמחנהדגלש

כשבאוהנשיאיםקרבנותאףמנשהמשלנמשיבןיהואכךואחרד

כשבאוהנשיאיםקרבנותאף(אפריםמחנהדגל'שנבדגלים)מנשהמשלנמשיבןיהואיהואואחרמ

כשבאוהנשיאיםבקרבנותאףמנשהמשלנמשיבןיהואכךואחר2פ

כשבאו'הנשיאיקרבנותאףמנשהמשלנמשיבןיהואכ"ואחנ

הנשיאיםבקרבנותמנשהמשבטנמשיבןיהואכ"ואחא
הנשיאיםבקרבנותמנשהמשבטנמשיבןיהואכ"ואחש

לבנינשיאהשביעיביום'אומהואוכןהשמיניביוםאחרוןומנשההשביעיביוםראשוןמקריבאפריםלהקריבד

לבנינשיאהשביעיביום'אומהואוכןהשמיניביוםאחרוןומנשההשביעיביוםראשוןמקריבאפריםלהקריבמ

לבנינשיאהשביעיביוםאומרהואוכןהשמיניביוםאחרוןומנשההשביעיביוםראשוןמקריבאפריםלהקריב2פ

לבנינשיא'הזביוםא"וכה'החביוםאחרוןומנשההשביעיביוםראשוןמקריב'אפרילהקריבנ

קרבנואפריםהקדיםא
קרבנו'אפריהקדיםש

לךויקםאומרותגזראומר'הכתוועליומנשהלבנינשיאהשמיניביוםכךואחראפריםד

לךויקםאומרותגזראומר'הכתוועליומנשהלבנינשיאהשמיניביוםכךואחראפריםמ

דרכיךועלויקםאומרותגזר'אומהכתובועליומנשהלבנינשיאהשמיניביוםכךואחראפרים2פ

לךויקםאומרותגזר'או'הכתוועליומנשהלבנינשיא'החביוםכ"ואחאפריםנ

א
ש

שבעבוריוסףולשםלמנשהשהקדימויעקבלשםהקריבהקרבןזה'וגואחתכסףקערתקרבנוד

שבעבוריוסףולשםלמנשהשהקדימויעקבלשםהקריבקרבןזהאחתכסףקערתקרבנומ

שבעבוריוסףולשםלמנשהשהקדימויעקבלשםהקריבקרבןזה'וגואחתכסףקערתקרבנואורנגה2פ

שבעבוריוסףולשםלמנשהשהקדימויעקבלשםהקריבקרבןזה'וגואחתכסףקערתקרבנונ

שבעבוריוסףולשםלמנשהשהקדימויעקבלשםהקריבקרבןזהאחתכסףקערתקרבנוא
שבעבוריוסףולשםלמנשהשהקדימויעקבלשםהקריבקרבןזהאחתכסףקערתקרבנוש
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יברךבך'ואומ'וגוהאלהיםויאמריוסףאתויברך'דתיכמההברכותאותןכליעקבבירכןאהבתוד

יברךבך'ואומ'וגומהאלהיםויאמריוסףאתויברךמ"דתיה"כמהברכותאותןכליעקבבירכןאהבתומ

יברךבך'וגוויאמריוסףאתויברךדתימרכמההברכותאותןכליעקבברכןאהבתו2פ

יברךבך'ואו'וגומם"האליויאמריוסףאתויברךא"כמדהברכותאותןכליעקבבירכןאהבתונ

יברךבךויאמריוסףאתויברךא"כדהברכותאלוכליעקבברכןאהבתוא
יברךבךויאמריוסףאתויברךא"כדהברכותאלוכליעקבברכןאהבתוש

הימיןשעקרעקרתאלאקערתתיקריאליעקבזהקערת'וגווכמנשהכאפריםאלהיםישימךלאמרישראלד

הימיןשעקדעקדתאלאקערתתיקריאליעקבזהקערת'וגומאלהיםישימךלאמרישראלמ

הימיןשעקרעקרתאלאקערתתקריאליעקבזהקערת'וגווכמנשהכאפריםאלהיםישימךלאמרישראל2פ

הימיןשעקרעקרתאלאקערתתקריאליעקבזהקערת'וגווכמנשהכאפריםם"אליישימךלאמרישראלנ

הימיןשעיקרעקרתאלאקערתתיקריאליעקבזהקערת'וגווכמנשהכאפריםאלהיםישימךלאמרישראלא
הימיןשעקרעקרתאלאקערתתיקריאליעקבזהקערת'וגווכמנשהכאפריםאלהיםישימךלאמרישראלש

אביווימאןליוסףשאמרמהצדיקלשוןנבחרכסףשםעלכסףאפריםבעדממנשהד

אביווימאןליוסף'שאממהצדיקלשוןנבחרכסףשםעלכסףאפריםעלונתנומנשהמןמ

אביווימאןליוסףשאמרמהצדיקלשוןנבחרכסףשםעלכסףאפריםעלונתנומנשהמן2פ

אביווימאןליוסף'שאממהצדיקלשוןנבחרכסףש"עכסףאפריםעלונתנומנשהמןנ

אביווימאןליוסףש"מצדיקלשוןנבחרכסףש"עכסףלאפריםוניתנהמנשהמןא
אביווימאןליוסףש"מצדיקלשוןנבחרכסףש"עכסףלאפריםוניתנהמנשהמןש

'ל'קכנגדמשקלהומאהשלשים'וגולעםיהיההואגםידעתיבניידעתיויאמרד

ל"קכנגדמשקלהומאהשלשיםיגדלהואוגםלעםיהיההואגםידעתיבניידעתיויאמרמ

ושלשיםמאהכנגדמשקלהומאהשלשים'וגולעםיהיההואגםידעתיבניידעתיויאמר2פ

ל"קכנגדמשקלהומאהשלשיםלעםיהיההואגםידעתיבניידעתיויאמרנ

ל"קכנגדמשקלהל"קידעתיבניידעתיויאמרא
ל"קכנגדמשקלהל"קידעתיבניידעתיויאמרש

כסףאחדמזרקמנשהלפניאפריםאתוישםעדאפריםעלוישתמןשישתיבותד

כסףאחדמזרקמנשהלפניאפריםאתוישםעד'וגומאפריםראשעלוישתמןשישתיבותמ

כסףאחדמזרקמנשהלפניאפריםאתוישםעדאפריםראשעלוישתמןשישתיבות2פ

כסףאחדמזרקמנשהלפניאפרים[את]וישםעדאפריםעלוישתמןשישתיבותנ

כסף'אמזרק'וגואפריםאתוישם[עדאפריםראשעלוישת]ביןשישתיבותא
כסףאחדמזרק'וגואפריםאתוישםביןשישתיבותש

העםאחדשכבכמעט'דתימ'כמבמצריםמלךשהיאחרלמצריםונמכרמאביושנזרקיוסףהיהזהד

העםאחדשכבכמעטמ"דתימ"כבמצריםמלךשהיהאחדלמצריםונמכרמאביושנזרקיוסףהיהזהמ

העםאחדשכבכמעטדתימרכמהמלךשהיהאחדלמצריםונמכרמאביושנזרקיוסףהיהזה2פ

העםאחדשכבכמעטא"כמד'במצרימלךשהיהאחד'למצריונמכרמאביושנזרקיוסףהיהזהנ

העםאחדשכבכמעטא"כדבמצריםמלךשהיהאחדלמצריםונמכרמאביושנזרקש"עא
העםאחדשכבכמעטא"כדבמצריםמלךשהיהאחדלמצריםונמכרמאביושנזרקש"עש
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עלכסף'וגוהארץעלהשליטהואויוסף'אומהואוכן'וגוד

עלכסף'וגומהארץעלהשליטהואויוסף'אומהואוכן'וגוממ

עלכסףהארץעםלכלהמשבירהואהארץעלהשליטהואויוסףאומרהואוכןאשתךאת2פ

ש"עכסףהארץעלהשליטהואויוסףא"וכה'וגונ

ש"עכסףהארץעלהשליטהואויוסףא"וכהא
ש"עכסףהארץעלהשליטהואויוסףא"וכהש

אתאותךאלהיםהודיעאחרידתימאכמהלמלכותזכהחכמתוידישעלצדיקלשוןנבחרכסףשםד

אתאותךאלהיםהודיעאחרי'דתימה"כמלמלכותזכהחכמתוידישעלצדיקלשוןנבחרכסףשםמ

אתאותךאלהיםהודיעאחרידתימרכמהלמלכותזכהחכמתוידישעלצדיקלשוןנבחרשם2פ

אתאותךם"אליהודיעאחריא"כמדלמלכותזכהחכמתוי"שעצדיקלשוןנבחרכסףנ

'וגואלהיםהודיעאחריא"כדלמלכותזכהחכמתוי"שענבחרכסףא
'וגואלהיםהודיעאחריא"כדלמלכותזכהחכמתוי"שענבחרכסףש

אותלווהוסיףגבריאלשבאהקדשבשקלשקלשבעים'וגוביתיעלתהיהאתה'וגוזאותכלד

אותוהוסיףגבריאלשבאהקדשבשקלשקלשבעים'וגומביתיעלתהיהאתה'וגומזאתכלמ

אותלווהוסיףגבריאלשבאהקדשבשקלשקלשבעים'וגוביתיעלתהיהאתה'וגוזאתכל2פ

אותלווהוסיףגבריאלשבאהקדשבשקלשקלשבעים'וגוביתיעלתהיהאתהזאתכלנ

אותלווהוסיףגבריאלשבאשקל'שבעי'וגוביתיעלתהיהאתהא
אותלווהוסיףגבריאלשבאשקלשבעים'וגוביתיעלתהיהאתהש

מצריםארץעלבצאתושמוביהוסףעדות'שנאלשוןשבעיםולימדו'הקבהשלמשמושמועלאחתד

מצריםארץעלבצאתושמוביהוסףעדות'שנלשוןשבעיםולימדו'ה'ב'שלהקמשמושמועלאחתמ

מצריםארץעלבצאתושמוביהוסףעדות'שנאלשוןשבעיםולמדוה"הקבשלמשמושמועלאחת2פ

'מצריארץעלבצאתושמוביהוסףעדות'שנלשון'עולימדוה"הבשלמשמושמועל'אנ

'וגושמוביהוסףעדות'שנאלשוןשבעיםולמדוה"הקבשלמשמואחדא
'וגושמוביהוסףעדות'שנאלשוןשבעיםולמדוה"הקבשלמשמואחדש

עליהםלשלוטיוסףאתמקבליםהמצרייםהיולאכןשאילוליאשמעידעתילאשפתד

עליהםשליטלהיותיוסףאתמקבליםהמצרייםהיולאכןשאילוליאשמעידעתילאשפתמ

בהםלשלוטיוסףאתמקבליםהמצרייםהיולאכןשאלוליאשמעידעתילאשפת2פ

עליהםלשלוטיוסףאתמקבלין'המצרייהיולאכןשאלוליאשמעידעתילאשפתנ

עליהםלשלוטליוסףמקבליןהמצריםהיולאכןלאשאלודברא
עליהםלשלוטליוסףמקבליןהמצרייםהיולאכןלאשאלודברש

לזהזהדומיםהיוושניהםגמוריםצדיקיםהיושניהםויוסףיעקבלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםד

לזהזהדומיןהיוושניהםגמוריםצדיקיםהיושניהםויוסףיעקב'למבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםמ

לזהזהדומיםושניהםגמוריםצדיקיםהיושניהםויוסףיעקבלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהם2פ

לזהזהדומיןהיו'ושניה'גמורי'צדיקיהיושניהםויוסףיעקבלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםנ

לזהזהדומיןהיוושניהם'צדיקיהיושניהםויוסףיעקבסלתמלאיםשניהםא
לזהזהדומיןהיוושניהם'צדיקיהיושניהםויוסףיעקבסלתמלאיםשניהםש
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אלאלמימרקרייהצריךהיהלאיוסףיעקבתולדותאלהנחמניברשמואל'רדאמרכההיאאתייהד

אלאלמימרקרייהצריךהיהלאיוסףיעקבתולדותאלהנחמניברשמואל'ר'דאמכההיאאתייאמ

אלאלמימרקרייהצריךהוהלאיוסףתולדותאלהנחמניברשמואלדאמרכההיאאתיא2פ

אלא'למימקרייהצריךהיהלאיוסףיעקבתולדותאלהנחמניברשמואלר"דאכההיאאתייאנ

אלאקרא'לומצריךהוהלאיוסףיעקבתולדותאלהן"דארשבכההיאאתיאא
אלאקרא'לומצריךהוהלאיוסףיעקבתולדותאלהן"דארשבכההיאאתיאש

לאביודומהיוסףשהיהללמדךיוסףיעקבתולדותאלה'נאמלמהראובןיעקבתולדותד

לאביודומהיעקבשהיהללמדךיוסףיעקבתולדותאלה'נאמלמהראובןיעקבתולדותאלהמ

לאביודומהיוסףשהיהללמדךיוסףיעקבתולדותאלהנאמרלמהראובןיעקבתולדותאלה2פ

לאביודומהיוסףשהיהללמדךיוסףיעקבתולדותאלה'נאמלמהראובןיעקבתולדותאלהנ

לודומהיוסףשהיהללמדךבאאלאראובןיעקבתולדותאלהא
לודומהיוסףשהיהללמדךבאאלאראובןיעקבתולדותאלהש

זהאףעקרהאמוהיתהזהמהמהולנולדיוסףאףמהולנולדיעקבמהדברבכלד

זהאףעקרהאמוהיתהזהמהמהולנולדיוסףאףמהולנולדיעקבמהדברבכלמ

זהאףעקרהאמוהיתהזהמהמהולנולדיוסףאףמהולנולדיעקבמהדברבכל2פ

זהאףעקרהאמוהיתהזהמהמהולנולדיוסףאףמהולנולדיעקבמהדברבכלנ

זהאףעקרהאמוזהמהמהולנולדויוסףמהולנולדיעקבמהדברבכלא
זהאףעקרהאמוזהמהמהולנולדויוסףמהולנולדיעקבמהדברבכלש

זהמההלידהבשעתאמונתקשיתזהאף'עיבורמצעראמונתקשיתזהמהעקרהאמוהיתהד

זהמההלידהבשעתאמונתקשיתזהאףעיבורהמצעראמונתקשיתזהמהעקרהאמוהיתהמ

זהמההלידהבשעתאמונתקשתזהאףעבורה'מצעאמונתקשיתזהמהעקרהאמוהיתה2פ

זהמההלידהבשעתאמונתקשיתזהאףעיבורהמצעראמונתקשתזהמהעקרהאמוהיתהנ

זהמהכןיוסףשלאמואףבלדתהאמונתקשתזהמהעקרהאמוא
זהמהכןיוסףשלאמואףבלדתהאמונתקשתזהמהעקרהאמוש

אחיוזהמהשניםאמוילדהזהאף'שניאמוילדהד

שונאיםאחיוזהאףאותושונאאחיוזהמהשניםאמוילדהזהאףשניםאמוילדהמ

שונאיםאחיוזהאףאותושונאאחיוזהמהשניםאמוילדהזהאףשניםאמוילדה2פ

שונאיןאחיוזהאףאותושונאאחיוזהמה'באמוילדהזהאףשניםאמוילדהנ

שנאואחיוזהאףאותושונאאחיוזהמהכ"גאמואףשניםאמוילדהא
שנאואחיוזהאףאותושונאאחיוזהמהכ"גאמואףשניםאמוילדהש

וזהאותושונאאחיוזהלהרגומבקשיםאחיזהאףלהרגומבקשד

להורגומבקשיםהיואחיוזהאףלהרגומבקשאחיוזהמהאותומ

להרגומבקשיםאחיוזהאףלהרגומבקשאחיוזהמהאותו2פ

להורגומבקשיןאחיוזהאףלהרגומבקשאחיוזהמהאותונ

להורגומבקשיןאחיוזהאףלהרגומבקשאחיוזהמהאותוא
להורגומבקשיןאחיוזהאףלהורגומבקשאחיוזהמהאותוש
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יוםגנבתיפעמים'בנגנבזהנטמןוזהנטמןזהרועהוזהרועהזהכןגםד

יוםגנובתי'שנפעמיםשתינגנבזהנטמןוזהנטמןזהרועהוזהרועהזהמ

יוםגנבתיפעמיםשתינגנבזהנטמןוזהנטמןזהרועהוזהרועהזה2פ

יוםגנבתיפ"בנגנבזהנטמןוזהנטמןזהרועהוזהרועהזהנ

יוםגנבתיפעמיםשנינגנבזהנשטןוזהנשטןזהרועהוזהרועהזהא
יוםגנובתיפעמיםשנינגנבזהנשטןוזהנשטןזהרועהוזהרועהזהש

וזהברכות'בינתברךזה'וגוגנבתיגנבכיפעמים'בנגנבוזהלילהוגנבתיד

וזהברכותבעשרנתברךזההעבריםמארץגונבתיגנבכי'שנפעמיםשתינגנבוזהלילהוגנובתימ

וזהברכותבעשרנתברךזהגנבתיגנבכיפעמיםשתינגנבוזהלילהוגנובתי2פ

וזהברכותבעשרנתברךזה'וגוגנבתיגנבכיפ"בנגנבוזהלילהוגנבתינ

וזהברכות'בינתברךזההעבריםמארץגנבתיגנבכיפעמים'בנגנבוזהלילהוגנובתיא
וזהברכות'בינתברךזההעבריםמארץגנבתיגנבכי'פעמי'בנגנבוזהלילהוגנובתיש

וזהלארץבחוצהאשהנשאזהלארץחוצהיצאוזהלארץחוצהיצאזהברכות'בינתברךד

וזהלארץבחוצהאשהנשאזהלארץחוצהיצאוזהלארץחוצהיצאזהברכותבעשרנתברךמ

וזהלארץבחוצהאשהנשאזהלארץחוצהיצאוזהלארץחוצהיצאזהברכותבעשרנתברך2פ

וזהלארץבחוצהאשהנשאזהלארץחוצהיצאוזהלארץחוצהיצאזהברכותבעשרברך[ת](גנ)ננ

ברכות'בינתברךא
ברכות'בינתברךש

לווזהלארץבחוצהבניםהולידוזהלארץבחוצהבניםהולידזהלארץבחוצהאשהנשאד

לווזהלארץבחוצהבניםהולידוזהבחוצהבניםהולידזהלארץבחוצהאשהנשאמ

ליווזהלארץבחוצהבניםהולידוזהלארץבחוצהבניםהולידזהלארץבחוצהאשהנשא2פ

לווזהלארץבחוצה'בניהולידוזהלארץבחוצה'בניהולידזהלארץבחוצהאשהנשאנ

לווזהלארץבחוצהבניםהולידכ"גוזהלארץבחוצהבניםהולידזהא
לווזהלארץבחוצהבניםהולידכ"גוזהלארץבחוצהבניםהולידזהש

זהחלוםידיעלנתגדלוזהחלוםידיעלנתגדלזהמלאכיםאותולוווזהמלאכיםאותוד

זהחלוםידיעלנתגדלוזהחלוםידיעלנתגדלזההמלאכיםאותולוווזההמלאכיםאותומ

זהחלוםידיעלנתגדלוזהחלוםידיעלנתגדלזהמלאכיםאותוליוווזהמלאכיםאותו2פ

זהחלוםי"ענתגדלוזהחלוםי"ענתגדלזה'מלאכיאותולוווזה'מלאכיאותונ

זהחלוםי"ענתגדלוזהחלוםידיעלנתגדלזהמלאכיםלווהווזהמלכיםאותוא
זהחלוםי"ענתגדלוזהחלוםי"ענתגדלזהמלאכיםאותולווהווזהמלאכיםאותוש

זהלמצריםירדוזהלמצריםירדזהבשבילוחמיוביתנתברךוזהבשבילוחמיוביתנתברךד

זהלמצריםירדוזהלמצריםירדזהבשבילוחמיוביתנתברךוזהבשבילוחמיוביתנתברךמ

זהלמצריםירדוזה'למצריירדזהבשבילוחמיוביתנתברךוזהבשבילוחמיוביתנתברך2פ

זה'למצריירדוזהלמצריםירדזהבשבילוחמיוביתנתברךוזהבשבילוחמיוביתנתברךנ

זהלמצריםירדכ"גוזהלמצריםירדזהבשבילואדוניוביתנתברךוזהבשבילוחמיוביתנתברךא
זהלמצריםירדכ"גוזהלמצריםירדזהבשבילואדוניוביתנתברךוזהבשבילוחמיוביתנתברךש
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מתזהאחיוהשביעוזהבנוהשביעזההרעבאתכלהוזההרעבאתכלהד

מתזהאחיוהשביעוזהבניוהשביעזההרעבאתכלהוזההרעבאתכלהמ

מתזהאחיוהשביעוזהבנוהשביעזההרעבאתכלהוזההרעבאתכלה2פ

מתזהאחיוהשביעוזהבנוהשביעזההרעבאתכילהוזההרעבאתכילהנ

מתזהלאחיוהשביעכ"גוזהבניוהשביעזההרעבכלהכ"גוזההרעבכלהא
מתזהלאחיוהשביעכ"גוזהבניוהשביעזההרעבכלהכ"גוזההרעבכלהש

עצמותיועלווזהעצמותיועלוזהנחנטוזהנחנטזהבמצריםמתוזהבמצריםד

עצמותיועלווזהעצמותיועלוזהנחנטוזהנחנטזהבמצריםמתוזהבמצריםמ

עצמותיועלווזהעצמותיועלוזהנחנטוזהנחנטזהבמצריםמתוזהבמצרים2פ

עצמותיועלווזהעצמותיועלוזהנחנטוזהנחנטזהבמצריםמתוזה'במצרינ

עצמותיועלוכ"גוזהעצמותיועלוזהנחנטכ"גוזהנחנטזהבמצריםמתכ"גוזהבמצריםא
עצמותיועלוכ"גוזהעצמותיועלוזהנחנטכ"גוזהנחנטזהבמצריםמתכ"גוזהבמצריםש

מלאיםשניהםכאן'נאולכךיעקבתולדותאלה'נאלסךלאביודומהיוסףשהיהלפיהאד

מלאיםשניהם'נאמולכךיוסףיעקבתולדותאלה'נאמלכךלאביודומהיוסףשהיהלפיהאמ

מלאיםשניהםכאןנאמרולכךיוסףיעקבתולדותאלהנאמרלכךלאביודומהיוסףשהיהלפיהא2פ

'מלאישניהםכאן'נאמולכךיוסףיעקבתולדותאלה'נאמלכךלאביודומהיוסףשהיהלפיהאנ

מליאיםשניהםכאן'נאמלכךיוסףיעקבתולדותאלהנאמרלכךלאביודומהיוסףשהיהולפיא
מלאיםשניהםכאןנאמרלכךיוסףיעקבתולדותאלה'נאמלכךלאביודומהיוסףשהיהולפיש

קריולמהאפריםראשעלששםימינוכףכנגדאחתכףויוסףיעקבעל'וגוד

קריולמהאפריםראשעלששםימינוכףכנגדאחתכףויוסףיעקבעל'וגומסלתמ

קריולמהאפריםראשעלששםימינוידכנגדאחתכףויוסףיעקבעלבשמןבלולהסלת2פ

קריולמהאפריםראשעלששם?ן?ימינכףכנגדאחתכףויוסףיעקבעלסלתנ

קריולמהאפריםראשעלששםימינוכףכנגדאחתכףויוסףיעקבעלסלתא
קריולמהאפריםראשעלששםימינוכףכנגדאחתכףויוסףיעקבעלסלתש

אתישראלוישלחמןשישתיבות'יכנגדזהבעשרההשמאלידמןחשובהשהיאאחתליהד

אתישראלוישלחמןשישתיבותעשרכנגדעשרההשמאלידמןחשובהשהיאאחתליהמ

אתישראלוישלחמןשישתיבותעשרכנגדזהבעשרההשמאלידמןחשובהשהיאאחתלה2פ

אתיעקבוישלחמןשישתיבותעשרכנגדזהבעשרההשמאלידמןחשובהשהיאאחתלהנ

אתישראלוישלחמןשישתיבותעשרהכנגדזהב'ישמאלהידמןחשובהשהיאאחתליהא
אתישראלוישלחמןשישתיבותעשרהכנגדזהב'ישמאלהידמןחשובהשהיאאחתליהש

ימינושיניחאפריםהיהשראויהקדשברוחזהדבריעקבשראהקטרתמלאההצעירוהואעדימינוד

ימינושיניחאפריםהיהשראויהקדשברוחזהדבריעקבשראהקטרתמלאההצעירוהואימינומ

ימינושיניחאפריםהיהשראויהקדשברוחזהדבריעקבשראהקטרתמלאההצעירוהואעדימינו2פ

ימינושיניח'אפריהיהשראויהקדשברוחזהדבריעקבשראהקטרתמלאההצעירוהואעדימינונ

ימינושיניחהיהשראויהקדשברוחזהדבריעקבשראהקטרתמלאההצעירוהואעדימינוא
ימינושיניחהיהשראויהקדשברוחזהדבריעקבשראהקטרתמלאההצעירוהואעדימינוש
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'דתי'כמהקדשלרוחידיוהשכילוהבכורמנשהכיידיואתשכל'אומהואוכןראשועלד

מ"דתיה"כמהקדשלרוחידיוהשכילוהבכורמנשהכיידיואתשכל'אומהואוכןראשועלמ

דתימרכמההקדשלרוחידיוהשכילוהבכורמנשהכיידיואתשכלאומרהואוכןראשועל2פ

א"כמדהקדשלרוחידיוהשכילוהבכורמנשהכיידיואתשכלא"וכהראשועלנ

א"כדידיואתשכלא"וכהראשועלא
א"כדידיואתשכלא"וכהראשועלש

אילאברהםרץהבקרואל'שנבואברהםכנגדבקרבןאחדפרהאזרחילאיתןמשכילד

אילאברהםרץהבקרואלבו'שנאברהםכנגדבקרבןאחדפרהאזרחילאיתןמשכילמ

אילאברהםרץהבקרואלבושנאמראברהםכנגדבקרבןאחדפרהאזרחילאיתןמשכיל2פ

אילאברהםרץהבקרואלבו'שנאברהםכנגדבקרבןאחדפרהאזרחילאיתןלאיתןמשכילנ

אילאברהםרץהבקרואל'שנאאברהםכנגדבקרבןאחדפרלאיתןמשכילא
אילאברהםרץהבקרואל'שנאאברהםכנגדבקרבןאחדפרלאיתןמשכילש

יעקבכנגדאחדכבשבנותחתלעלהויעלהוהאילאתויקחבושכתויצחקכנגדאחדד

יעקבכנגד'וגומאחדכבשבנותחתלעולהויעלהוהאילאתויקחבו'שכתויצחקכנגדאחדמ

יעקבכנגדאחדכבשבנותחתלעולהויעלהוהאילאתויקחבושכתוביצחקכנגדאחד2פ

יעקבכנגדאחדכבשלעולהויעלהוהאילאתויקחבו'שכתויצחקכנגדאחדנ

יעקבכנגדאחדכבשהאילאתויקחבושכתוביצחקכנגד'אא
יעקבכנגד'אכבשהאילאתויקחבו'שכתויצחקכנגד'אש

שבירכםהברכהכנגד'האבוכנגדעולהמיני'גאלוהקריבולמהיעקבהפריד'והכשביביה'דכתיד

שברכםהברכהכנגדהאבותכנגדעולהמיני'גאלוהקריבולמהיעקבהפרידוהכשביםביה'דכתימ

שברכםהברכהכנגדהאבותכנגדעולהמינישלשהאלוהקריבולמהיעקבהפרידוהכשביםביהדכתיב2פ

שבירכםהברכהכנגדהאבותכנגדעולהמיני'גאלוהקריבולמהיעקבהפריד'והכבשיבו'דכתינ

שברכםהברכהכנגדהאבות'חמכנגדעולהמיני'גאלוהקריבולמהיעקבהפרידוהכשביםבו'שכתוא
שברכםהברכהכנגדאבות'הכנגדעולהמיני'גאלוהקריבולמהיעקבהפרידוהכשביםבו'שכתוש

יוסףכנגדלחטאתאחדעזיםשעיר'וגושמיבהםויקרא'ד'ה'היעקבד

יוסףכנגדלחטאתאחדעזיםשעירויצחקאברהםאבותיושםשמיבהםויקרא'ד'ה'היעקבמ

יוסףכנגדלחטאתאחדעזיםשעירויצחקאברהםאבותיושםשמיבהםויקראדכתיבהיאהדאיעקב2פ

יוסףכנגדלחטאתאחדעזיםושעירויצחקאברהםאבותיושםשמיויקראד"ההיעקבנ

יוסףכנגדלחטאתאחדעזיםושעיר'וגואבותיושםשמיבהםויקראד"ההיעקבא
יוסףכנגדלחטאתאחדעזיםושעיר'וגואבותיושםשמיבהםויקראד"ההיעקבש

שבירכםכשםלפייוסףכנגדזההקריבולמה'וגועזיםשעירוישחטו'שכתד

שברכםכשםלפייוסףכנגדזההקריבולמהעזיםשעירוישחטובו'שכתומ

שברכםשכשםלפייוסףכנגדזההקריבולמהבדםהכתנתאתויטבלועזיםשעירוישחטובושכתוב2פ

שבירכןכשםלפייוסףכנגדזההקריבולמה'וגועזיםשעירוישחטובו'שכתונ

שברכםשכשםלפייוסףכנגדזההקריבולמהעזיםשעירוישחטובושכתובא
שברכםשכשםלפייוסףכנגדזההקריבולמהעזיםשעירוישחטובו'שכתוש
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לאמרישראליברךבך'שנאעליוותלאםיוסףשםעלבירכםכךהאבות'גשםעליעקבד

לאמרישראליברךבך'שנעליוותלאםיוסףשםעלברכםכךהאבותשלשתשםעליעקבמ

לאמרישראליברךבך'שנאעליוותלאםיוסףשםעלברכםכךהאבותשלשתשםעליעקב2פ

לאמר'ישיברךבך'שנעליוותלאןיוסףש"עבירכםכךהאבות'גש"עיעקבנ

'וגוישראליברךבך'שנאעליוותלאןיוסףש"עברכןכךאבותשלשש"עיעקבא
'וגוישראליברךבך'שנאעליוותלאןיוסףש"עברכןכךאבותשלשש"עיעקבש

בתחלהשבירכם'ברכושתיכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחוכמנשהכאפריםאלהיםישימךד

בתחלהשברכםברכותשתיכנגדשניםבקר'השלמולזבחוכמנשהכאפריםאלהיםישימךמ

מכלאותיהגואלהמלאךבתחלהשברכםברכותשתיכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחוכמנשהכאפריםאלהיםישימך2פ

בתחלהשבירכןברכותשתיכנגדשניםבקר'השלמיולזבחוכמנשהכאפריםם"אליישימךנ

בתחלהשברכןברכות'בכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחא
בתחלהשברכןברכות'בכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחש

'גהרי'וגוחמשהאילים'וגוישראליברךבךולבסוףהנעריםאתיברךד

'גהרי'וגומחמשהעתודיםחמשהאלים'וגומישראליברךבךולבסוף'וגומהנעריםאתיברךמ

שלשה'וגוחמשהאילים'וגוישראליברךבךולבסוףהנעריםאתיברךרע2פ

'גהרי'וגוחמשהאלים'וגו'ישיברךבךולבסוף'הנעריאתיברךנ

'גהריחמשהאליםישראליברךבךולבסוףהנעריםאתיברךא
'גהריחמשהאליםישראליברךבךולבסוף'הנעריאתוברךש

'שנאבותבתיוהיויוסףשםעלנקראיםשהיולאפריםיוסףשראהדורות'גכנגדמניםד

'שנאבותבתיוהיויוסףשםעלנקראיםשהיולאפריםיוסףשראהדורות'גכנגדמיניםמ

'שנאאבותבתיוהיויוסףשםעלנקראיםשהיולאפריםיוסףשראהדורותשלשהכנגדאלומינים2פ

'שנאבותבתיוהיויוסףש"ענקראיןשהיולאפריםיוסףשראהדורות'גכנגדמיניןנ

'שנאאבותבתיוהיויוסףש"ענקראיןשהיולאפריםיוסףשראהדורות'גכנגדמיניםא
'שנאאבותבתיוהיויוסףש"ענקראיןשהיולאפריםיוסףשראהדורות'גכנגדמיניםש

בניאלה'וגולשותלחאפריםבניאלהאומרהואוכןשלשיםבנילאפריםיוסףויראד

בניאלה'וגומלשותלחלמשפחותםאפריםבניאלהאומרהואוכן'וגומשלשיםבנילאפריםיוסףויראמ

בניאלה'וגולמשפחותםאפריםבניאלהאומרהואוכןשלשיםבניםלאפריםיוסףוירא2פ

בניאלה'וגולשותלחלמשפחותם'אפריבניאלהא"וכהשלשיםבנילאפריםיוסףויראנ

בניואלהלשותלחלמשפחותםאפריםבניאלהא"וכהשלשיםבנילאפריםיוסףויראא
בניואלהלשותלחלמשפחותםאפריםבניאלהא"וכהשלשיםבנילאפריםיוסףויראש

שלהיולמהדורות'גשלבנים'גהריוערןושותלחאפרים'וגולערןשותלחד

'שלההיולמהדורות'שלגבנים'גהריוערןושותלחאפרים'וגומשותלחמ

שלהיולמהדורותשלשהשלמיניםשלשההריותושלחועירןאפרים'וגותושלח2פ

היולמהדורות'גשלבנים'גהריוערןושותלחאפרים'וגולערן'וגושותלחנ

שלהיוולמהדורותשלש[של'בני'ג](עדיין)הריושותלחאפריםשותלחא
שלהיוולמהדורותשלשעדייןהריושותלחאפריםשותלחש
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זהראשוןלהקריבאפריםזכהשמשםמנשהלפניאפריםאתוישםשלתיבות'הכנגד'ה'הד

זהראשוןלהקריבאפריםזכהשמשםמנשהלפניאפריםאתשלישםתיבות'הכנגד'המ

זהראשוןלהקריבאפריםזכהשמשםמנשהלפניאפריםוישםשלתיבותחמשכנגדחמשהחמשה2פ

זהראשוןלהקריבאפריםזכהשמשםמנשהלבניאפריםאתוישםשלתיבות'הכנגד'ה'הנ

זהראשוןלהקריבאפריםזכהשמשםמנשהלפניאפריםאתוישםשלתיבות'הכנגד'ה'הא
זהראשוןלהקריבאפריםזכהשמשםמנשהלפניאפריםאתוישםשלתיבות'הכנגד'ה'הש

קרבןזהקרבנואתמקלס'הבההתחילהזהסדרעלשהקריבלפי'וגוקרבןד

קרבןזהקרבנםאתמקלס'ה'ב'הקהתחילהזההסדרעלשהקריבלפיאלישמעקרבןמ

קרבןזהקרבנואתמקלסה"הקבהתחילהזהסדרעלשהקריבלפי'וגוקרבן2פ

קרבןזהקרבנואתמקלסה"הבהתחילזההסדרעלשהתחיללפיקרבןנ

קרבןזה'ואמקרבנומקלסהתחילהסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיון'וגוקרבןא
קרבןזה'ואמקרבנומקלסהתחילהסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיון'וגוקרבןש

פיאני'ד'ה'הצורפדהבןגמליאלמנשהלבנינשיאהשמיניביום'וגואלישמעד

פיאני'ד'ה'הצורפדהבןגמליאלמנשהלבנינשיאהשמיניביוםעמיהודבןאלישמעמ

פיאנידכתיבהיאהדאצורפדהבןגמליאלמנשהלבנינשיאהשמיניביוםעמיהודבןאלישמע2פ

פיאניד"ההצורפדהבןגמליאלמנשהלבנינשיאהשמיניביום'וגואלישמענ

פיאניד"ההמנשהלבנינשיאהשמיניביוםעמיהודבןאלישמעא
פיאניד"ההמנשהלבנינשיאהשמיניביוםעמיהודבןאלישמעש

הואוכןפיוגזירתשמורגזריתוותשמורעליךמוראושיהאהמלךלך'יאמאם'וגושמורמלךד

הואוכןפיוגזירתשמורגזירתוותשמורעליךמוראושיהאהמלךלךיאמראם'וגומשמורמלךמ

הואוכןפיוגזרתשמורמלך2פ

א"וכהפיוגזירתשמורגזירתוותשמורעליךמוראישיהאהמלךלךיאמראם'וגושמורמלךנ

א"וכהפיוגזרתשמורגזרתוותשמורעליךמוראושיהאהמלךלךיאמראםשמורמלךא
א"וכהפיוגזרתשמורגזרתוותשמורעליךמוראושיהאהמלךלךיאמראםשמורמלךש

אתימרהאשראישכל'ואועליךמוראושיהאמלךעליךתשיםשום'אוד

אתימרהאשראישכל'ואומעליךמוראושיהאמלךמלךעליךתשיםשוםאומרמ

אתימרהאשראישכלואומרגזרותיוותשמרעליךמוראושיהאמלךעליךתשיםשוםאומר2פ

אתימרהאשראישכל'ואועליךמוראושיהאמלךעליךתשיםשוםנ

אתימרהאשראישכלואומרעליךאימתושתהאמלךעליךתשיםשוםא
אתימרהאשראישכל'ואומעליךאימתושתהאמלךעליךתשיםשוםש

אימתאלאכאן'האמואניואין'וגופיךד

אימתאלאכאןהאמוראניואין'וגומיומתתצווינואשרלכלפיךמ

אימתאלאבכאןהאמוראניואין'וגויומתתצונואשרלכלפיך2פ

אימתאלאכאןהאמוראנוואיןיומתתצונואשרלכלפיךנ

אימתאלאכאןהאמוראניואיןיומתתצונואתהאשרלכלדבריךאתישמעולאפיךא
אימתאלאכאןהאמוראניואיןיומתתצונואתהאשרלכלדבריךאתישמעולאפיךש
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יריםלאובלעדיךפרעהאנייוסףאלפרעהויאמר'ד'ה'הליוסףפרעה'שאמכשםמלכותד

יריםלאובלעדיךפרעהאנייוסףאלפרעהויאמר'ד'ה'הליוסףפרעהשאמרכשםמלכותמ

יריםלאובלעדיךפרעהאנייוסףאלפרעהויאמרדכתיבהיאהדאליוסףפרעהשאמרכשםמלכות2פ

יריםלאובלעדיךפרעהאנייוסףאלפרעהויאמרד"ההליוסף'שאמכשםמלכותנ

'וגופרעהאניליוסףפרעהשאמרכשםמלכותא
'וגופרעהאניליוסףפרעה'שאמכשםמלכותש

לךשאמרתי'אעפיליוסףפרעה'אמכךפרעהאנימהו'וגוידואתאישד

לךשאמרתי'פ'ע'אליוסףפרעהלו'אמכךפרעהאנימהו'וגומידואתאישמ

לךשאמרתיפיעלאףליוסףפרעהלואמרכךפרעהאנימהו'וגו2פ

לךשאמרתיפ"אעליוסףפרעהל"אכךפרעהאנימהוידואתאישנ

לךשאמרתיפ"אעליוסףפרעהל"אכךפרעהאנימהוא
לךשאמרתיפ"אעליוסףפרעהל"אכךפרעהאנימהוש

'אמלכךעליךוהמליכניכבודבישתנהוגהזהרכולםעלמלךשעשיתיך'וגוביתיעלתהיהאתהד

לכךעליךותמליכניכבודבישתנהוגהזהרכלםעלמלךשעשיתיך'וגומביתיעלתהיהאתהמ

אמרלכךעליךותמליכניכבודבישתנהוגהזהרכולםעלמלךשעשיתיך'וגוביתיעלתהיהאתה2פ

'אמלכךעליךותמליכניכבודבישתנהיגהזהרכולםעלמלךשעשיתיך'וגוביתיעלתהיהאתהנ

'נאמלכךעליךותמליכניכבודבישתתנהגהזהרכלםעלמלךועשיתיךביתיעלתהיהאתהא
'נאמלכךעליךותמליכניכבודבישתנהגהזהרכלםעלמלךועשיתיךביתיעלתהיהאתהש

'ייאנילאמרמשהאל'ייוידברודכותיהעליךמלכותיאימתתהא'כלומפרעהאניד

י"יאנילאמרמשהאלי"יוידברודכוותהעליךמלכותיאימתתהאכלומרפרעהאנימ

י"יאני[אליוויאמר](לאמר)משהאלי"יוידברודכותיהעליךמלכותיאימתתהאכלומרפרעהאני2פ

י"יאנילאמרמשהאלי"יוידברודכוותהעליךמלכותיאימתתהא'כלומפרעהאנינ

י"יאנימשהאלי"יויאמרודכוותהעליךמלכותיאימתתהא'כלומפרעהאניא
'האנימשהאל'הויאמרודכוותהעליךמלכותיאימתתהא'כלומפרעהאניש

שלאלוהושעשיתיך'אעפלמשה'הקבה'אמאלא'ייאני'לומכאןצריךלמהד

שלאלוהושעשיתיך'פ'ע'אלמשה'ה'ב'הק'אמכךאלאי"יאנילומרכאןצריךלמהמ

שלאלוהושעשיתיךפיעלאףלמשהה"הקבאמרכךאלאי"יאנילומרכאןצרךמה2פ

שלאלוהושעשיתיךפ"אעלמשהה"אהבאלאי"יאני'לומכאןצרךלמהנ

שלאלוהושעשיתיךפ"אעלמשהה"הקב'אמכךאלאי"יאניכאןלומרהוצרךלמהא
שלאלוהושעשיתיךפ"אעלמשהה"הקב'אמכךאלא'האניכאן'לומהוצרךלמהש

לפרעהאםכיאלוהעשיתיךשלאעליךאלהותילהיותהזהרלפרעהאלהיםנתתיךראה'דתימכמהפרעהד

לפרעהאלאאלוהעשיתיךשלאעליךאלהותילהיותהזהרלפרעהאלהיםנתתיךראהמ"דתיה"כמפרעהמ

לפרעהאםכיאלוהעשיתיךשלאעליךאלהותילהיותהזהרלפרעהאלהיםנתתיךראהדתימרכמהפרעה2פ

לפרעהאםכיאלוהעשיתיךשלאעליךאלהותילהיותהזהרלפרעהם"אלינתתיךראהא"כמדפרעהנ

לפרעהאלאאלוהעשיתיךשלאעליךאלהותילהיותהזהרלפרעהאלהיםנתתיךראהא"כדפרעהא
לפרעהאלאאלוהעשיתיךשלאעליךאלהותילהיותהזהרלפרעהאלהיםנתתיךראהא"כדפרעהש
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תמרודשלשמורעליךאימתישתהאהמלךפילךשיאמרהאנישמורמלךפיאניהוילבדוד

תמרודשלאשמורעליךאימתישתהאהמלךפילךשיאמרהאנישמורמלךפיאניהוילבדומ

תמרודשלאשמורעליךאימתושתהאהמלךפילךשיאמראני'שמומלךפיאניהוילבדו2פ

תמרודשלאשמורעליךאימתישתהאהמלךפילך'שיאמהאנישמורמלךפיאניהוילבדונ

לעבורשלאשמורעליךאימתושתהאמלךפילךשיאמרהאנישמורמלךפיאניהויא
לעבורשלאשמורעליךאימתושתהאמלךפילךשיאמרהאנישמורמלךפיאניהויש

שבועתדברתועל'ל'תהמקוםדבריעללעבודלךיאמר'אפייכולצוויועלד

שבועתדברתועלל"תלותשמעהמקוםדבריעללעבורלךיאמר'אפייכולציוויועלמ

שבועתדברתעללומרתלמודלותשמעהמקוםדבריעללעבורלךיאמראפלו'יכוצווייועל2פ

שבועתדברתועלל"תהמקוםדבריעללעבורלך'יאמ'אפייכולצוויועלנ

שבועתדברתועלל"ת'חכמידבריעללעבורלךלומר['אפי]יכולציוויועלא
שבועתדברתועלל"ת'חכמידבריעללעבורלךלומריכולציוויועלש

המלךרצוןשתבטלודםבשרמלךצוויעלעליוןיהיהאלהיםשבועתשדברתלהודיעך'הכתובאאלהיםד

המלךרצוןשתבטלודםבשרמלךציויעלעליוןיהיהאלהיםשבועתשדברתלהוכיחך'הכתובאאלהיםמ

המלךרצוןשתבטלודםבשרמלךצוויעלעליוןיהיהאלהיםשבועתשדברתלהוכיחךהכתובבאאלהים2פ

המלךרצוןשתבטלו"במלךצוויעלעליוןיהיהם"אלישבועתשדברתלהוכיחך'הכתובאם"אלינ

המלךרצוןשתבטל'ו'ב'מציוויעלעליוןיהיההאלהיםשבועתשדברתלהוכיחך'הכתובאאלהיםא
המלךרצוןשתבטלו"מבציוויעלעליוןיהיההאלהיםשבועתשדברתלהוכיחך'הכתובאאלהיםש

אלהיך'ייבבריתלעברך'דתימכמהלקיימןעליהםבשבועהשנכנסתשבתורההדברותכלותקייםאלהיםרצוןמפניד

אלהיךי"יבבריתלעברךמ"דתיה'כמלקיימןעליהםבשבועהשנכנסתשבתורההדברותכלותקייםאלהיםרצוןמפנימ

אלהיךי"יבבריתלעברךדתימרכמהלקיימםעליהםבשבועהשנכנסתהשבתורההדברותכלותקייםהאלהיםרצוןמפני2פ

ך"אליי"יבבריתלעברךא"כמדלקיימןעליהןבשבועהשנכנסתשבתורההדברותכלותקייםם"האלירצוןמפנינ

אלהיךי"יבבריתלעברךא"כדלקיימןעליהםבשבועהשנכנסתשבתורההדברותכלותקייםהאלהיםרצוןמפניא
אלהיך'הבבריתלעברךא"כדלקיימןעליהםבשבועהשנכנסתשבתורההדברותכלותקייםהאלהיםרצוןמפניש

אמןהעםכלואמרלעשותםהזאתהתורהדבריאתיקיםלאאשרואומר'וגוובאלתוד

'וגומהזאתהתורהדבריאתיקיםלאאשר'ואומ'וגומובאלתומ

אמןהעםכלואמראותםלעשותהזאתהתורהדבריאתיקיםלאאשרארור'ואומ'וגוובאלתו2פ

'וגולעשות[ה](את)הזהתורהדבריאתיקיםלאאשרארור'ואו'וגוובאלתונ

הזאתהתורהדבריאתיקיםלאאשרארורואומרא
הזאתהתורהדבריאתיקיםלאאשרארור'ואומש

ישמעבשבתליובשללישחוטאביולואמר'אפייכול'וגותיראוואביואמואישודכותיהד

ישמעבשבתליובשלשחוטלו'אמיכול'וגומתיראוואביואמואישודכוותהמ

בשבתליובשללישחוטאביולואמראפלויכול'וגותיראוואביואמואישודכותיה2פ

ישמעבשבתליובשללישחוטאביךלך'אמ'אפייכולתיראוואביואמואישודכוותהנ

שישמעבשבתליובשללישחוטאביול"א'אפייכולתיראוואביואמואישודכוותהא
שישמעבשבתליובשללישחוטאביול"א'אפייכולתיראוואביואמואיש'ודכוותש
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שבועתדברתעל'אוהואכאןאףבכבודיחייביםכולכםתשמרושבתותיאת'ל'תלוד

שבועתדברתועל'אומהואכאןאףבכבודיחייביםכולכםתשמרושבתותיואתל"תלומ

שבועתדברתעלאומרהואכאןאףבכבודיחייביםכולכםתשמורושבתותיאתלומרתלמוד2פ

שבועתדברתועל'אוהואכאןאףבכבודיחייביןכלכם'וגותשמורושבתותיואתל"תלונ

שבועתדברתועלכאןאףבכבודיחייביםכלכםתשמורושבתותיואתל"תלוא
שבועתדברתועלכאןאףבכבודיחייביםכלכםתשמורושבתותיואתל"תלוש

המלךיכעוסאם'וגותלךמפניותבהלאלאלהיםשבועתדברתשמורהמלךמאמרמןשלמעלהאלהיםד

המלךיכעוסאם'וגומתלךמפניותבהלאלאלהיםשבועתדברתשמורהמלךמאמרמןשלמעלהאלהיםמ

המלךיכעוסאם'וגותלךמפניותבהלאלאלהים2פ

המלךיכעוסאם'וגותלךמפניךתבהלאלם"אלישבועתדברתשמורהמלךמאמרמןשלמעלהם"אלינ

עליךיכעסאםתלךמפניותבהלאלהאלהיםא
עליךיכעסאםתלךמפניותבהלאלהאלהיםש

הלךלאאשר'דתימ'כמבעצתושתלךכדימכעסותתבהלאלהתורהחוקיעללהעבירךכדיעליךד

הלךלאאשרר"דתימה"כמבעצתושתלךכדימכעסותתבהלאלהתורהחוקיעללהעבירךכדיעליךמ

הלךלאאשרדתימרכמהבעצתושתלךכדימכעסותתבהלאלהתורהחוקיעללהעבירךכדיעליך2פ

הלךלאאשרא"כמדבעצתושתלךכדימכעסותתבהלאלהתורהחוקיעללהעבירךכדיעליךנ

הלךלאאשרא"כדבעצתושתלךכדימפניותתבהלאלהתורהחקיעללהעבירךכדיהמלךא
הלךלאאשרא"כדבעצתושתלךכדי'מפניתתבהלאלהתורהחקיעללהעבירךכדיהמלךש

רעבדברתעמודואלתלךהויאישתניאנפוהיוצלם'דתימ'כמכעסואלאפניוואין'רשעיבעצתד

רעבדברתעמודואלאשתניאנפוהיוצלםמ"דתיה"כמכעסואלאפניוואיןרשעיםבעצתמ

רעבדברתעמדולאתלךהויאשתניאנפוהיוצלםדתימרכמהכעסואלאפניוואיןרשעיםבעצת2פ

רעבדברתעמודואלתלךהויאישתניאנפויוצלםא"כמדכעסואלאפניוואין'רשעיבעצתנ

רעבדברתעמודואלאישתניאנפוהיוצלםא"כדכעסואלאפניוואיןרשעיםבעצתא
רעבדברתעמודואלאישתניאנפוהיוצלםא"כדכעסואלאפניוואין'רשעיבעצתש

מאותותתיראשלאבדברמהועמדלאחטאיםובדרך'דתימכמהבהללכתבדרכותעמודשלאד

מאותותתייראשלארעבדברמהועמדלאחטאיםובדרךמ"דתיה"כמבהללכתבדרכותעמודשלאמ

מאותותתיראשלארעבדברמהועמדלאחטאיםובדרךדתימרכמהבהללכתבדרכותעמדשלא2פ

מאותותתייראשלארעבדברמהועמדלא'חטאיובדרךא"כמדבהללכתבדרכותעמודשלאנ

מאותותתיראשלארעבדברמהועמדלאחטאיםובדרךא"כדבהללכתבדרכותעמודשלאא
מאותותתיראשלארעבדברמהועמדלא'חטאיובדרךא"כדבהללכתבדרכותעמודשלאש

אלוהשאיןויפחידךגזירתו'תקיילאאםקשיםייסוריןלךויעשהויהרגךוישרפךלךשיאמררעדברד

אלוהשאיןויפחידךתקייםלאאםקשיםייסוריןלךויעשהוישרפךשיהרגךלך'שיאמרעדברמ

אלוהשאיןויפחידךגזרתותקייםלאאםקשיםייסוריןלךויעשהוישרפךשיהרגךלךשיאמררעדבר2פ

אלוהשאיןויפחידךגזירתותעשהלאאםקשיןייסוריןלךויעשהויהרגךוישרפךלך'שיאמרעדברנ

אלוהשאיןויפחידךגזירתותתקייםלאאםקשיםייסוריןלךויעשהוישרפךשיהרגךלךשיאמררעדברא
אלוהשאיןויפחידךגזירתותתקייםלאאםקשיםייסוריןלךויעשהוישרפךשיהרגךלךשיאמררעדברש
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נצרנבוכדשאמרכמויעשהיחפץאשרכלכיאחריו'ד'ה'המידולהצילךשיוכלבעולםד

נבוכדנאצר'שאמכמויעשהיחפוץאשרכלכיאחריו'ד'ה'המידולהצילךשיוכלבעולםמ

נצרנבוכדכמויעשהיחפוץאשרכלכידכתיבהיאהדאמידולהצילךשיוכל2פ

נבוכדנצרש"כמיעשהיחפץאשרכלכיאחריוד"ההמידולהצילךשיכולבעולםנ

נבוכדנאצרשאמרכמו[יעשה]יחפוץאשרכלאחריוד"ההמידולהצילךשיוכלבעולםא
נבוכדנאצר'שאמכמויחפוץאשרכלאחריוד"ההמידולהצילךשיוכלבעולםש

ידימןישיזבנכוןדיאלההואומןיקידתאנוראאתוןלגותתרמוןשעתאבהועזריהמישאללחנניהד

ידימןדישזבינכוןאלוההואומןיקידתאנוראאתון(?)לגותתרמוןשעתאבהועזריהמישאללחנניהמ

ידימןישיזבינכוןדיאלההואומןיקידתאנוראאתוןלגותתרמוןשעתאבהועזריהמישאללחנניה2פ

ידימןכון[נ]ישזבידיאלהאהואומןיקידתאנוראאתוןלגותתרמון'שעתבהועזריהמישאללחנניהנ

ידימןדישזבינכוןאלהאהואומאןיקידתאנוראאתוןלגותתרמוןשעתאבהועזריהמישאללחנניהא
ידימןדישזבינכוןאלהאהואומאןיקידתאנוראאתוןלגותתרמוןשעתאבהועזריהמישאללחנניהש

גזירתולבטל'הקבהשלגזירתולקייםהמצותעלעצמךמסרתאם'וגושלטוןמלךדברבאשרד

גזירתולבטל'ה'ב'שלהקגזירתולקייםהמצוותעלעצמךמסרתאם'וגומשלטוןהמלךדברבאשרמ

גזרתולבטלה"הקבשלגזרתולקייםהמצותעלעצמךמסרתאם'וגושלטוןמלךדברבאשר2פ

גזירתולבטלה"הבשלגזירתולקייםהמצותעלעצמךמסרתאם'וגושלטוןמלךדברבאשרנ

שלגזירותיוולבטלה"הקבשלגזירותיולקייםהמצותעלעצמךמסרתאםשלטוןמלךדברבאשרא
שלגזירותיוולבטלה"הקבשלגזירותיולקייםהמצותעלעצמךמסרתאםשלטוןמלךדברבאשרש

בכלושליטעולםשלמלכושהואלעולםפורענותלהביא'הקבהשיגזורבעתשכרךמהודםבשרד

בכלושליטעולםשלמלכושהואבעולםפורענותלהביא'ה'ב'הקשיגזורבעתשכרךמהודםבשרמ

בכלושליטעולםשלמלכושהואלעולםפורענותלהביאה"הקבשיגזורבעתשכרךמהודםבשר2פ

בכלושליטעולםשלמלכושהואלעולםפורענותלהביאה"הבשיגזורבעתשכרךמהו"בנ

בכלושליטעולםשלמלכושהואלעולםפורענותלהביאה"הבשיגזורבעתשכרךהואמהו"בא
בכלושליטעולםשלמלכושהואלעולםפורענותלהביאה"הקבשיגזורבעתשכרךהואמהו"בש

אתהויעשאותהונפשוישיבנוומיבאחדבידושימחהמיואיןחפצוככללעשותד

אתהויעשאותהונפשוישיבנוומיבאחדוהואמ"דתיה"כמבידושימחהמיואיןחפצולעשותמ

אתהויעשאותהנפשוישיבנוומיבאחדוהואדתימרכמהבידושימחהמיואיןחפצולעשות2פ

אתהויעשאותהונפשוישיבנוומיבאחדבידושימחהמיואיןחפצולעשותנ

אתהישיבנוומי'באוהואא"כדבידושימחהמיואיןחפצולעשותא
אתהישיבנוומי'באוהואא"כדבידושימחהמיואיןחפצולעשותש

מלךגזירתשבטלתלפיבזכותךמבטלהוהואפניםלךנושא'והקבהלבטלההגזירהעלרחמיםותבקשתעמודד

מלךגזירתשביטלתלפיבזכותךמבטלהוהואפניםלךנושא'ה'ב'והקלבטלההגזירהעלרחמיםותבקשתעמודמ

מלךגזרתשבטלתלפיבזכותךמבטלהוהואפניםלךנושאה"והקבלבטלההגזרהעלרחמיםותבקש[תעמוד]2פ

מלךגזרתשבטלתלפיבזכותךמבטלךוהואפניםלךנושאה"והבלבטלההגזירהעל'רחמיותבקשתעמודנ

מלךגזרתשביטלתלפיבזכותךמבטלהוהואפניםלךנושאה"והקבלבטלההגזירהעלרחמיםותבקשתעמודא
מלךגזירתשביטלתלפיבזכותךמבטלהוהואפניםלךנושאה"והקבלבטלההגזרהעלרחמיםותבקשתעמודש
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דברשידברבעת'הקבהזהשלטוןמלךדברבאשר'נאמלכךגזירתולקייםודםבשרד

דברשידבר(שיביא)בעת'ה'ב'הקזהשלטוןמלךדברבאשרנאמרלכךגזירתולקייםכדיודםבשרמ

דברשידברבעתה"הקבזהשלטוןמלךדברבאשרנאמרלכךגזרתולקייםודםבשר2פ

דברשידברבעתה"הבזהשלטוןמלךדברבאשר'נאמלכךגזרתולקייםו"בנ

דברשידברבעתה"הקבזהשלטוןמלךדברבאשר'נאמלכךגזירתולקייםא
דברשידברבעתה"הקבזהשלטוןמלךדברבאשר'נאמלכךגזירתולקייםש

ויאמרגזירתועלימחהמיתדעמלפניושייראועשהוהאלהים'דתימכמהבעולםשלטנותולהודיעלעולםלהביאד

ויאמרגזירתועלימחהמיתדעמלפניושייראועשהוהאלהיםמ"דתיה"כמבעולםשלטנותולהודיעלעולםלהביאמ

ויאמרגזרתועלימחהמיתדעמלפניושייראועשהוהאלהיםדתימרכמהבעולםשלטנותולהודיעלעולםלהביא2פ

'ויאמגזירתועלימחהמיתדעמלפניושיראועשהם"והאליא"כמדשולטנותולהודיעלעולםלהביאנ

ויאמרגזירתועלימחהמיתדעמלפניושייראועשהוהאלהיםא"כדשלטונולהודיעלעולםלהביאא
ויאמרגזירתועלימחהמיתדעמלפניושייראועשהוהאלהיםא"כדשלטונולהודיעלעולםלהביאש

הואמיתעשהמהלויאמרומינאמרלכךמצוהשומרכךתעשהלמהלוד

מיתעשהמהלויאמרומינאמרלכךמצוהשומרכךתעשהלמהלומ

הואמיתעשהמהלויאמרומי'נאלכךמצוהשומרכךתעשהלמהלו2פ

הואמיתעשהמהלו'יאמומי'נאמלכךמצוהשומרכךתעשהלמהלונ

האישמי]תעשהמהלויאמרומינאמרולכךידעלאמצוהשומרכךתעשהלמהלוא
תעשהמהלויאמרומי'נאמולכךידעלאמצוהשומרכךתעשהלמהלוש

'ד'ה'המצותיושומרזהורחמיםבמדתעמהםנחתלבריותיךתעשהלמהלושיאמרד

'ד'ה'המצותושומרזהורחמיםבמדתעמהםנהוגלבריותיךכךתעשהמהלושיאמרמ

דכתיבהיאהדאמצוהשומרהואזהרחמיםבמדתעמהםנהוגלבריותיךכהתעשהלמהלושיאמר2פ

ד"ההמצותיושומרזהו'רחמיבמדתעמהםנהוגלבריותיךתעשהלמה'שיאמנ

ד"ההמצותיושומרזהורחמיםבמדתעמהםנהוגלבריותיךכה[תעשהלמהלושיאמרא
ד"ההמצותיושומרזהו'רחמיבמדתעמהםנהוגלבריותיךבהש

עמדלאהואמדהכנגדמדהרעדברידעלאומהו'וגומצוהשומרד

רעדברידעלאמצוהשומרמ

עמדלאהואמדהכנגדמדהרעדברומהורעדברידעלאמצוהשומר2פ

עמדלאהואמדהכנגדמדהרעדברידעלאומהו'וגומצוהשומרנ

עמדלאהואמדהכנגדמדהרעדברידעלאומהו'וגומצוהשומרא
עמדלאהואמדהכנגדמדהרעדברידעלאומהו'וגומצוהשומרש

רואהלבחכםשישנומיחכםלביודעומשפטועתרעדברידעלאלכךרעבדברד

רואהלבחכםשישנומיחכםלבידעומשפטועתמ

רואהלבוחכםשישנומיחכםלבידעומשפטועתרעבדברידעלאלכךרעבדבר2פ

רואהלבחכםשישנומיחכםלביודעומשפטועתרעדברידעלאלכךרעבדברנ

רואהלבחכםשישנומיחכםלבידעומשפטועתרעדברידעלא'לפירעבדברא
רואהלבחכםשישנומיחכםלבידעומשפטועתרעדברידעלא'לפירעבדברש
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היוםאםלבואלמשיםוהואהפסדהכנגדעבירהושכרשכרהכנגדמצוההפסדומחשבהנולדאתד

היוםאםלבואלמשיםוהואהפסידהכנגדעבירהושכרשכרהכנגדמצוההפסדומחשבהנולדאתמ

היוםאםלבואלמשיםוהואהפסידהכנגדעבירהושכרשכרהכנגדמצוההפסדומחשבהנולדאת2פ

היוםאםלבואלמשיםוהואשכרהכנגדעבירהושכרשכרהכנגדמצוההפסדומחשבהנולדאתנ

היוםאםלבואלמשיםוהואהפסידהכנגדעבירהושכרשכרהכנגדמצוההפסדומחשבהנולדאתא
היוםאםלבואלמשיםוהואהפסדהכנגדעבירהושכרשכרהכנגדמצוההפסדומחשבהנולדאתש

שיעשהעתיבואלמחרבידישימחהמיואיןחפצי'לעשועתליוישהמצותעלאעבורד

שיעשהעתיבאלמחרבידישימחהמיואיןחפצילעשותעתליוישהמצותאלאעבורמ

יעשהה"שהקבעתיבאלמחרבידישימחהמיואיןחפצילעשותעתליוישהמצותעלאעביר2פ

שיעשהעתיבאלמחרבידישימחהמיואיןחפצילעשותעתליוישהמצותעלאעבורנ

ויעשהיבאלמחרבידישימחהמיואיןחפצילעשותעתליוישהמצותעלאעבורא
ויעשהיבאלמחרבידישימחהמיואיןחפצילעשותעתליוישהמצותעלאעבורש

'וגווהכסילבראשועיניוהחכם'אומהואוכןתורתועלשעברעלמשפטבו'הקבהד

הולךבחשךוהכסילבראשועיניוהחכם'אומהואוכןתורתיעלשעברעלמשפט'ה'ב'הקבימ

הולךבחשךוהכסילבראשועיניוהחכםאומרהואוכןתורתועלשעברעלמשפטבו2פ

'וגווהכסילבראשועיניוהחכםא"וכהתורתועלשעברעלמשפטה"הבנ

ילךבחשךוהכסילבראשועיניוהחכםא"וכהתורתועלשעברעלמשפטה"הקבא
ילךבחשךוהכסילבראשועיניוהחכםא"וכהתורתועלשעברעלמשפטה"הקבש

מיחכםלביודעומשפטועת'וגולימינוחכםלב'ואוד

מיחכםלבידעומשפטועתנאמרלכך'וגומלימינוחכםלב'ואומ'וגוממ

מיחכםלבידעומשפטועתנאמרלכך'וגוכסילולבלימינוחכםלבואומר'וגו2פ

מיחכםלביודעומשפטועת'וגולימינוחכםלב'ואונ

מיחכםלבידעומשפטועת'אומהואלכךלימינוחכםלב'ואומא
מיחכםלבידעומשפטועת'אומהואלכךלימינוחכםלב'ואומש

והואבומשפט'הקבהשיעשההעתיבאהמצותעללעבוריודעשאםיודעחכםשלבוד

והואבומשפט'ה'ב'הקשיעשההעתיבאהמצותעליעבורשאםיודעהואחכםשלבומ

והואבומשפטה"הקבשיעשהעתיבאהמצותעליעברשאםהואיודעחכםשלבו2פ

והואבומשפטה"הבשיעשההעתיבאהמצותעליעבורשאםהואיודעחכםשלבונ

והואבומשפטה"הקבשיעשההעתיבאהמצותעליעבורשאםיודעחכםשלבוא
והואבומשפטה"הקבשיעשההעתיבאהמצותעליעבורשאםיודעחכםשלבוש

שיעשהדברבכל'וגוומשפטעתישחפץלכךכיאחריו'ד'ה'ההעבירהמןפורשד

שיעשהדברבכל'וגומומשפטעתישחפץלכלכיאחריו'ד'ה'ההעבירהמןפורשמ

שיעשהדברבכל'וגוומשפטעתישחפץלכלכיאחריודכתיבהיאהדאהעבירהמןפורש2פ

שיעשהדברלכל'וגוומשפטעתישחפץלכלכיאחריוד"הההעבירהמןפורשנ

שיעשהדברבכלעתישחפץלכלכיד"הההעבירהמןפורשא
שיעשהדברבכלעתישחפץלכלכיד"הההעבירהמןפורשש
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שאין'ואעפהדיןליתןשעתידלויהיהידועהמקוםחפץויבטלחפצוהאדםד

שאין'פ'ע'ואהדיןלוליתןשעתידלויהיהידוע'ה'ב'הקחפץויבטלחפצוהאדםמ

שאיןפיעלואףהדיןאתליתןשעתידלויהיהידועהמקוםחפץויבטלחפצוהאדם2פ

שאיןפ"ואעהדיןליתןשעתידלויהיהידועהמקוםחפץויבטלחפצו'הקהאדםנ

שאיןפ"ואעהדיןאתליתןשעתידלויהיהירועהמקוםחפץויבטלחפצוהאדםא
שאיןפ"ואעהדיןאתליתןשעתידלויהיהידועהמקוםחפץויבטלחפצוהאדםש

פורעואימתידיליהוגבירוחימאריךאלאעונועללויותר'שהקבהיחשובאלמידממנונפרעיןד

פורעואימתידיליהוגבירוחיהמאריךאלאעוונועללויותר'ה'ב'הקיחשובאלמידממנונפרעיןמ

פורעואימתידיליהוגבירוחיהמאריךאלאעונועלותר(ו)ה"שהקביחשובאלמידממנונפרעין2פ

פורעואימתידיליהוגביאפיהמאריךאלאעונועללויותרה"שהביחשובאלמידממנונפרעיןנ

פורעואימתידיליהוגביהאפיהמאריךאלאעונועללויכפרה"שהקביחשובאלמידממנונפרעיןא
פורעואימתידיליהוגביהאפיהמאריךאלאעונועללויכפרה"שהקביחשובאלמידממנונפרעיןש

כי'נאמלכך'וגולויצרספקובמלאת'אוהואוכןההיןלכשימלאממנוד

רבתכי'נאמלכך'וגומלויצרספקובמלאת'אומהואוכןההיןלכשימלאממנומ

כיאומרהואלכךלויצרספקובמלאתאומרהואוכןההיןלכשימלאממנו2פ

כי'נאמ[לכך](???)'וגולויצרצדקובמלאתא"וכהההיןלכשימלאממנונ

כינאמרלכךלויצרספקובמלאתא"וכהההיןלכשימלאממנוא
כי'נאמלכךלויצרספקובמלאתא"וכהההיןלכשימלאממנוש

וירא'דתי'כממהםפרעולבסוףארכהלהםשנתןהמבוללדורשעשהשםעליורבההאדםרעתד

ויראמר"דתיה"כממהםפרעולבסוףארכהלהםשנתןהמבוללדורשעשהכשםעליוהאדםרעתמ

ויראדתימרכמהמהןפרעולבסוףארכהלהםשנתןהמבוללדורכשםעליורבההאדםרעת2פ

ויראא"כמדמהםפרעולבסוףארךלהםשנתןהמבוללדורשעשהכשםעליורבההאדםרעתנ

ויראא"כדמהםפרעולבסוףארוכהלהםשנתןהמבוללדורשעשהכשםעליורבההאדםרעתא
ויראא"כדמהםפרעולבסוףארוכהלהםשנתןהמבוללדורשעשהכשםעליורבההאדםרעתש

'וגוהאדםאתאמחה'ייויאמראחריו'כתמה'וגובארץהאדםרעתרבהכי'ייד

בראתיאשרהאדםאתאמחהי"יויאמראחריו'כתימה'וגומבארץהאדםרעתרבתכיי"ימ

'וגוהאדםאתאמחהי"יויאמראחריו'כתומה'וגובארץהאדםרעתרבהכיי"י2פ

בראתיאשראמחהי"יויאמראחריוכתיבמהבארץהאדםרעתרבהכיי"ינ

בראתיאשרהאדםאתאמחהי"יויאמראחריו'כתימההאדםרעתרבהכיי"יא
בראתיאשרהאדםאתאמחה'הויאמראחריו'כתימההאדםרעתרבהכי'הש

שישמעבירהבוחוזרשאינומיכלללמדך'הכתובא'וגושיהיהמהיודעאיננוכיד

שישמעבירהבוחוזרשאינומיכלללמדך'הכתובא'וגומשיהיהמהיודעאינינוכי'וגוממ

מעבירהבוחוזרשאינומיכלללמדךהכתובבאשיהיהמהיודעאיננוכי2פ

מעבירהבוחוזרשאינומיכלללמדך'הכתובא'וגושיהיהמהיודעאינינוכי'וגונ

מעבירהבוחוזרשאינומיכלללמדך'הכתובאשיהיהמהיודעאיננוכיא
מעבירהבוחוזרשאינומיכלללמדך'הכתובאשיהיהמהיודעאיננוכיש



68

במדבר רבה פרשה יד

ו, יד

'לומיבואואםפניםלוישאולאכשיבואהדיןמיוםמתירהואינובידוד

לומריבא(ליאמר)ואםפניםלוישאולאפקודתויוםכשיבאהדיןמיוםמתייראואינובידומ

לומריבאואםפניםלוישאולאכשיבאהדיןמיוםמתיראואינושבידו2פ

'לומיבאואםפניםלוישאולאכשיבאהדיןמיוםמתייראואינושבידונ

'לומיבאואםפניםלוישאולאכשיבאהדיןמיוםמתיראואינושבידוא
'לומיבאואםפניםלוישאולאכשיבאהדיןמיוםמתיראואינושבידוש

שיעשהכדילויגידמיהפורענותיהיהכאשרכיהוילושומעיןאיןבוויחזורלושיאריכוד

כשיעשהלויגידמיהפורענותכאשרכיהוילושומעיןאיןבוויחזורלושיאריכומ

שיעשהכדילויגידמיהפורענותיהיהכאשרהוילושומעיןאיןבוויחזורלושיאריכו2פ

לויגידמיהפורענותיהיהכאשרכיהוילושומעיןאיןבוויחזורלושיאריכונ

שיעשהכדילויגידמיהפורענותיהיהכאשרכיהוילושומעיןאיןויחזורלושיאריכוא
שיעשהכדילויגידמי'הפורענויהיהכאשרכיהוילו'שומעיאיןויחזורלושיאריכוש

נאמרלכךלושומעיןאיןדיןגזרלאחרלושומעיןדיןגזרקודםלך'לומויתקבלתשובהד

'נאמלכךלושומעיןאיןדיןגזרלאחרלושומעיםדין(ג)גזרקודםלךלומרויתקבלתשובהמ

נאמרלכךלושומעיןאיןדיןגזרלאחרלושומעיןדיןגזרקודםלךלומרויתקבלתשובה2פ

נ

נאמרלכךלושומעיןדיןגזרקודם'לומלךויתקבלתשובהא
'נאמלכךלו'שומעידיןגזרקודם'לומלךויתקבלתשובהש

מיתות'דשמצינולפי'וגוברוחשליטאדםאיןלויגידמייהיהבאשרכיד

מיתותארבעשמצינולפי'וגומברוחשליטאדםאיןלויגידמייהיהכאשרכימ

מיתותארבעשמצינולפי'וגוברוחשליטאדםאיןלויגידמייהיהכאשרכי2פ

מיתות'דשמציולפי'וגוברוחשליטאדםאיןנ

מיתות'דשמצינולפיהרוחאתלכלואברוחשליטאדםאיןלויגידמייהיהכאשרכיא
מיתות'דשמצינולפיהרוחאתלכלואברוחשליטאדםאיןלויגידמייהיהכאשרכיש

מהםלהנצלהחייבבידשאיןכנגדםדברים'דכאן'כתלכךעבירותעובריעל'הקבהגזרד

מהםלהנצלהחייבבידשאיןכנגדםדבריםארבעהכאן'כתלכךעבירותעובריעל'ה'ב'הקגזרמ

מהםלהנצלהחייבבידשאיןכנגדםדבריםארבעכאןכתיבלכךעבירהעובריעלה"הקבגזר2פ

מהןלינצלהחייבבידשאיןכנגדן'דברי'דכאן'כתלכךעבירותעובריעלה"הבגזרנ

מהםלהנצלהחייבבידשאיןכנגדןדברים'דכנגדכאן'כתילכךעבירותעובריעלה"הקבגזרא
מהםלהנצלהחייםבידשאיןכנגדן'דברי'דכנגדכאן'כתילכך'עבירועובריעלה"הקבגזרש

הדומותוכלחנקמיתתזוהרוחאתלכלואברוחשליטאדםאיןהןואלודינוגזראחרד

הדומותוכלחנקמיתתזוהרוחלכלואברוחשליטאדםאיןהןואלודינוגזראחרמ

הדומותוכלחנקמיתתזוהרוחאתלכלואברוחשליטאדםאיןהןואלודינוגזראחר2פ

הדומהוכלחנקמיתתזוהרוחאתלכלואברוחשליטאדםאיןהןואלודינוגזראחרנ

הדומותוכלחנקמיתתזוהרוחאתלכלואברוחשליטאדםאיןהםואלודינוגזראחרא
הדומותוכלחנקמיתתזוהרוחאתלכלואברוחשליטאדםאיןהםואלודינוגזראחרש
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איןהויינשוםמקוםזהמאילושאיןהרוחידיעלאלאממנהמתהאדםשאיןלהד

איןהויינשוםהמקוםזהמאילושאיןהרוחידיעלאלאממנהמתהאדםשאיןלהמ

איןהויינשוםמקוםזהמאילושאיןהרוחעלאלא[ממנה]מתהאדםשאיןלה2פ

איןהויינשוםמקוםזהמאילושאיןהרוחי"עאלאממנהמתהאדםשאיןלהנ

איןהויינשוםמקוםזהמאילושאיןהרוחי"עאלאממנהמתהאדםשאיןלהא
איןהויינשוםמקוםזהמאילושאיןהרוחי"עאלאממנהמתהאדםשאיןלהש

סקילהמיתתזוהמותביוםשלטוןואיןבגופוהרוחשיכלאהיוםשיבאבעתלהוציאוברוחשליטאדםד

סקילהמיתתזוהמותביוםשלטוןואיןבגופוהרוחשיכלאוהיוםשיבאבעתלהוציאוברוחשליטאדםמ

סקילהמיתתזוהמותביוםשלטוןואיןבגופוהרוחשיכלאהיוםשיבאבעתלהוציאברוחשליטאדם2פ

סקילהמיתתזוהמותביוםשלטוןואיןבגופוהרוחשיכלאוהיוםשיבאבעתלהוציאוברוחשליטאדםנ

סקילהמיתתזההמותביוםשלטוןואיןבגופוהרוחשיכלההיוםשיבאבעתלהוציאוברוחשליטאדםא
סקילהמיתתזההמותביוםשלטוןואיןבגופוהרוחשיכלההיוםשיבאבעתלהוציאוברוחשליטאדםש

לההדומותוכלהסייףמיתתזובמלחמהמשלחתואיןומתבאבניםוסקלתו'דתיכמהלההדומותוכלד

'דתימה"כמלההדומותוכלמ

לההדומותוכלהסייףמיתתזובמלחמהמשלחתואיןומתבאבניםוסקלתודתימרכמהלההדומותוכל2פ

לההדומותוכלהסייףמיתתזובמלחמהמשלחתואיןומתבאבניםוסקלתוא"כמדלההדומותוכלנ

לההדומותוכלהסיףמיתתזובמלחמהמשלחתואיןומתבאבניםוסקלתוא"כדלההדומותוכלא
לההדומותוכלהסיףמיתתזובמלחמהמשלחתואיןומת'באבניוסקלתוא"כדלההדומותוכלש

רשעימלטולא'וגויהושעויחלש'וכתבעמלקהלחםצא'דתי'כמד

רשעימלאולאחרבלפיעמוואתעמלקאתיהושעויחלש'וכתבעמלקהלחםצאמ

רשעימלטולאחרבלפיעמוואתעמלקאתיהושעויחלשוכתיבבעמלקהלחםצאדתימרכמה2פ

רשעימלטולאחרבלפיעמוואתעמלקאתיהושעויחלוש'וכתיבעמלקהלחםצאא"כמדנ

רשעימלטולאחרבלפיעמוואתעמלקאתיהושעויחלושוכתיבבעמלקהלחםוצאא"כדא
רשעימלטולאחרבלפיעמוואתעמלקאתיהושעויחלוש'וכתיבעמלקהלחםוצאא"כדש

לקשרשעהעושיוכלזדיםכלוהיו'דתי'כמלההדומותוכלשריפהמיתתזובעליואתד

קשרשעהעושיוכלזדיםכלוהיו'מ"דתיה"כמלההדומותוכלשרפהמיתתזובעליואתמ

לקשרשעהועושיזריםכלוהיודתימרכמהלההדומותוכלשריפהמיתתזובעליואת2פ

לקשרשעהעושיוכלזדיםכלוהיוא"כמדשריפהמיתתזובעליואתנ

קשרשעהעושיוכלזדיםכלוהיוא"כדלההדומותוכלשריפהמיתתזובעליואתא
קשרשעהעושיוכלזדיםכלוהיוא"כדלההדומותוכלשריפהמיתתזובעליואתש

ובטלוסנהדרישבטלו'שאעפזהבפסוקזכורותמיתות'דהריהבאהיוםאותםולהטד

ובטלוסנדרישבטלו'פ'ע'שאזהבפסוקזכורותד"במיתותארבעהריהבאהיוםאותםולהטמ

ובטלוסנדרישבטלוי"שאעפזהבפסוקזכורותדיןביתמיתותארבעהריהבאהיוםאותםולהט2פ

ובטלוגדולהסנהדרישבטלופ"שאעזה'בפסוזכורותמיתות'דהריהבאהיוםאותםולהטנ

ובטלו]סנדריןשבטלופ"שאעזהבפסוקזכורותד"במיתות'דהריהבאהיוםאותםוליהטא
'סנהדרישבטלופ"שאעזהבפסוקזכורותד"במיתות'דהריהבאהיוםאותםוליהטש
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דן'שהבהבטלולאמיתות'דדיןמיתות'דד

דן'ה'ב'שהקבטלולאמיתותארבעדיןד"במיתותארבעמ

דןה"שהקבבטלולאדיןביתמיתותארבעדיןכןפיעלאףדיןביתמיתותארבע2פ

דןה"שהבבטלולאמיתות'דדיןד"במיתות'דנ

דןה"שהקבבטלולאד"במיתות'דדין[ד"במיתות'דא
דןה"שהקבבטלולאד"במיתות'דדיןש

בנהרטובעאוחנקחייבשהואמיכנגדןרעים'בשפטיבהןלמותהחייבד

בנהרטובעאוחנקחייבשהואמיכנגדןרעיםבשפטיםבהןלמותהחייבאתמ

בנהרטובעאובסרונכיאמתאוחנקחייבשהואמיכנגדןרעיםבשפטיםבהןלמותהחייבאת2פ

בנהרטובעאוחנקחייבשהואמיכנגדןרעיםבשפטיםבהןלמותהחייבנ

בנהרטובעאוחנקחייבשהואמיכנגדןגדוליםבשפטיםבהםלמותהחייבאתא
בנהרטובעאוחנקחייבשהואמיכנגדןגדוליםבשפטיםבהםלמותהחייבאתש

הגגמןנופלאוסקילהשחייבמיאותושחונקיםגויםבידנמסראובסונדכימתאוד

הגגמןנופלאוסקילהשחייבמיאותושחונקיםגויםבידנמסראובסרנוכימתאומ

הגגמןנופלאוסקילהחייבשהואמיאותושחונקיןגויםבידינמסראובאסכרהמתאו2פ

הגגמןנופלאוסקילהשחייבמיאותושחונקיןגויםבידנמסראוונכי?ד/ר?בסמתאונ

הגגמןנופלאוסקילהחייבשהואמיאותושחונקיןגויבידנמסראובסרונקימתאוא
הגגמןנופלאוסקילהחייבשהואמיאותו'שחונקיגויבידנמסראובסרונקימתאוש

לסטיןהריגהשנתחייבמיאותוסוקליןגויםאודורסתוחיהאוד

ליסטיןהריגה(?אוסקילה)שנתחייבמי(נאו)אותוסוקליןגויםאודורסתוחיהאומ

לסטיןהריגהחייבשהואמיאותוסוקליןגויםאודורסתוחיהאו2פ

לסטיםהריגהשנתחייבמיאותוסוקליןגויםאודורסתוחיהאונ

ליסטיםהריגהשחייבמיאותוסוקליןגויםאודורסתוחיהאוא
ליסטיםהריגהשחייבמיאותוסוקליןגויםאודורסתוחיהאוש

נחשאובאורנופלאושריפהשנתחייבמיאותווהורגיןעליובאיןד

נחשאובאורנופלאושריפהשנתחייבמיאותווהורגיןעליובאיןמ

נחשאובאורנופלאושריפהשנתחיבמיאותווהורגיןעליובאין2פ

נחשאובאורנופלאושריפהשנתחייבמיאותווהורגיןעליובאיןנ

נחשאובאורנופלאושריפהשחייבמיאותווהורגיןלמלכותנמסראואותווהורגיןעליובאיםא
נחשאובאורנופלאושריפהשחייבמיאותווהורגיןלמלכותנמסראואותווהורגיןעליובאיםש

אין'נאמלכךכמדתולוימדודשלא'הקבהשלמדינולהנצליכולאדםשאיןלמדתהאנושכוד

אין'נאמלכךכמדתולוימדודשלא'ה'ב'שלהקמדינולהנצליכולאדםשאינולמדתהאנושכומ

איןנאמרלכךבמדתולוימדודשלאה"הקבשלמדינולהנצליכולאדםשאיןלמדתהאנושכו2פ

אין'נאמלכךכמדתולוימדודשלאה"הבשלמדינולהנצליכולאדםשאיןלמדתהאנושכונ

איןנאמרלכךכמדתואותוימדודשלאה"הבשלמדינולהנצליכולאדםשאיןלמדתהאנושכוא
אין'נאמלכךכמדתואותוימדודשלאה"הקבשלמדינולהנצליכולאדםשאיןלמדתהאנושכוש
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ו, יד

'שאמאנישמרשהואהצדיקביוסףמדברשמורמלךפיאני'א'ד'וגוברוחשליטאדםד

שאמראנישמרשהואהצדיקביוסףמדברשמורמלךפיאניא"ד'וגומברוחשליטאדםמ

שאמראנישמרשהואהצדיקביוסףמדברשמורמלךפיאניאחרדבר'וגוברוחשליטאדם2פ

ל"שאאנישמרשהואהצדיקביוסףמדברשמורמלךפיאניא"ד'וגוברוחשליטאדםנ

ל"שאאנישמרשהואהצדיקביוסףמדברשמורמלךפיאניא"דברוחשליטאדםא
ל"שאאנישמרשהואהצדיקביוסףמדברשמורמלךפיאניא"דברוחשליטאדםש

ועלצוויועלמרדלאשמעולם'וגופרעהאנייוסףאלפרעהויאמר'דתי'כמפרעהלוד

ועלציוויועלמרדלאשמעולם'וגומפרעהאנייוסףאלפרעהויאמרה"דתימה"כמפרעהלומ

עלצווייועלמרדלאשמעולם'וגופרעהאנייוסףאלפרעהויאמרדתימרכמהפרעהלו2פ

ועלציוויועלמרדלאשמעולםפרעהאנייוסףאלפרעהויאמרא"כמדפרעהנ

ועלציוויועלמרדלאשמעולםפרעהאנייוסףאלפרעהויאמרפרעהא
ועלציוויועלמרדלאשמעולםפרעהאנייוסףאלפרעהויאמרפרעהש

יראוהיהמעליושמיםעולפרקלאגדולהלאותהשנכנס'שאעפאלהיםשבועתדברתד

יראוהיהמעליושמיםעולפרקלאגדולהלאותהשנכנס'פ'ע'שאאלהיםשבועתדברתמ

יראוהיהמעליושמיםעולפרקלאגדולהלאותהשנכנספיעלשאףאלהיםשבועתדברת2פ

יראוהיהמעליושמיםעולפרקלאגדולהלאותהשנכנספ"שאעם"אלישבועתדברתנ

יראוהיהמעליושמיםמלכותעולפרקלאגדולהלאותהשנכנספ"שאעדברתא
יראוהיהמעליושמיםמלכותעולפרקלאגדולהלאותהשנכנספ"שאעדברתש

נשבעשלאהשבועהעלזהירוהיהאלהים'נאמולכךהאלהיםאת'דתי'כמ'להקבהד

נשבעשלאהשבועהעלזהירוהיהאלהים'נאמולכךיראאניהאלהיםאתמ"דתיה"כמ'ה'ב'להקמ

נשבעהיהשלאהשבועהעלזהירוהיהאלהים'נאמולכךיראאניהאלהיםאתדתימרכמהה"להקב2פ

נשבעשלאהשבועהעלזהירוהוים"אלי'נאמולכךיראאנים"האליאתא"כמדה"להבנ

נשבעשלאהשבועהעלזהירוהיהאלהיםנאמרלכךיראאניהאלהיםאתא"כדה"להקבא
נשבעשלאהשבועהעלזהירוהיהאלהיםנאמרלכךיראאניהאלהיםאתא"כדה"להקבש

שגדרדברתמהושבועתהוימזהתצאואםפרעהחיאלאמזהתצאואםהשםחיד

שגדרדברתמהושבועתהוימזהתצאואםפרעהחיאלאמזהתצאואםי"יחימ

שגדרדברתמהושבועתהוימזהתצאואםפרעהחיאלאמזהתצאואםי"יחי2פ

שגדרדברתמהושבועתהוי'וגותצאואםפרעהחיאלאמזהתצאואםי"יחינ

שגדרדברתמהושבועתהויפרעהחיאלאי"יחיא
שגדרדברתמהו(ביטוי)שבועתהויפרעהחיאלא'החיש

הנערהצעקהלאאשרדברעל'ואומדברערותבךיראהולא'דתי'כמהערוהמןעצמוד

צעקהלאאשרדברעל'ואומדברערותבךיראהולאמ"דתיה"כמהערוהמןעצמומ

צעקהלאאשרדברעלואומרדברערותבךיראהולאדתימרכמההערוהמןעצמו2פ

הנערהצעקהלאאשרדברעל'ואודברערותבךיראהולאא"כמדהערוהמןעצמונ

צעקהלאאשרדברעלואומרדברערותבךיראהולאא"כדהערוהמןעצמוא
צעקהלאאשרדברעל'ואומדברערותבךיראהולאא"כדהערוהמןעצמוש
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ו, יד

'כתמהעמישכבהותאמריוסףאלעיניהאתאדניואשתותשא'אומהואוכן'וגובעירד

'כתמהעמישכבהותאמריוסףאלעיניהאתאדניואשתותשא'אומהואוכן'וגומבעירמ

כתובמהעמישכבהותאמריוסףאלעיניהאתאדניואשתותשא['אומ]הואוכן'וגובעיר2פ

'כתימהעמישכבהותאמריוסףאלעיניהאתאדניואשתותשאא"וכה'וגובעירנ

'כתימהיוסףאלעיניהאתאדוניואשתותשאא"וכהבעירא
'כתימהיוסףאלעיניהאתאדוניואשתותשאא"וכהבעירש

'דתי'כמדברתועל'נאלכך'וגואדניהןאדניואשתאלויאמרוימאןשםד

מ"דתיה"כמדברתעל'נאמלכך'וגומאדניואשתאלויאמרוימאןשםמ

דתימרכמהדברתעל'נאמלכך'וגואדניואשתאלויאמרוימאןשם2פ

א"כמדדברתועל'נאמלכך'וגולאאדניהןאדניואשתאלויאמרוימאןשםנ

א"כדשבועתדברתועל'נאמלכך'וגואדניואשתאלויאמרוימאןשםא
א"כדשבועתדברתועלנאמרלכך'וגואדניואשתאלויאמרוימאןשםש

לעשותלביתשנכנסבעתמפניותבהלאל'וגואליהשמעולאיוםיוםיוסףאלכדברהויהיד

לעשותלביתשנכנסבעתמפניותבהלאליוםיוםיוסףאלכדברהויהימ

לעשותלביתשנכנסבעתמפניותבהלאל'וגואליהשמעולאיוםיוםיוסףאלכדברהויהי2פ

לעשותלביתשנכנסבעתמפניותבהלאל'וגואליהשמעולאיוםיוםיוסףאלכדברהויהינ

לעשותלביתשנכנסבעתמפניותבהלאליוסףאלכדברהויהיא
לעשותלביתשנכנסבעתמפניותבהלאליוסףאלכדברהויהיש

הביתהויבאהזהכהיוםויהי'דתי'כמשיראהואדםשםהיהשלאפנויהביתוהיהמלאכתוד

הביתהויבאהזהכהיוםויהימ"דתיה"כמשיראהואדםשםהיהשלאפנויהביתוהיהמלאכתומ

הביתהויבאהזהכהיוםויהידתימרכמהשיראהומישםהיהשלאפנויהביתוהיהמלאכתו2פ

הביתהויבאהזהכהיוםויהיא"כמדשיראהואדםשםהיהשלא[פנוי]הביתוהיהמלאכתונ

הביתהויבאהזהכהיוםויהי(והיה)א"כדשיראהואדםהיהשלאפנויהביתוהיהמלאכתוא
הביתהויבאהזהכהיוםויהיא"כדשיראהואדםהיהשלאפנויהביתוהיהמלאכתוש

כן'אעפעמהשישכבכדיבבגדוותפשהובאתה'וגואישואיןמלאכתולעשותד

'כ'פ'ע'אעמהשישכבכדיבבגדוותפשהובאתה'וגוממלאכתומלאכתולעשותמ

פיעלאףעמהשישכבכדיבבגדוו[ת]ותפשובאתהמלאכתולעשות2פ

כ"אעפעמהשישכבכדיבבגדוותפסהובאת'וגואישואיןמלאכתולעשותנ

כ"אעפעמהשישכבכדיבבגדוותתפשהוובאת'וגוהביתמאנשיאישואין'וגוא
כ"אעפעמהשישכבכדיבבגדוותתפשהוובאת'וגוהביתמאנשיאישואין'וגוש

לכךהחוצהויצאוינסבידהבגדוויעזב'דתי'כמלחוץלווהלךמעשיהמןנתבהללאד

לכךהחוצהויצאוינסבידהבגדוויעזבמ"דתיה"כמלחוץלווהלךמעשיהמןנתבהללאמ

לכךהחוצהויצאוינסבידהבגדוויעזבדתימרכמהלחוץלווהלךמעשיהמןנתבהללאכן2פ

לכךהחוצהויצאוינסבידהבגדוויעזבא"כמדלחוץלווהלךממעשיהנתבהללאנ

לכךבידיהבגדוויעזובא"כדלחוץוהלך'ממעשינתבהללאא
לכךבידיהבגדוויעזובא"כדלחוץוהלךממעשיהנתבהללאש
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ו, יד

'אעפלווהלךשנסאלאהביתמפנאינתבהללאמפניותבהלאלנאמרד

'כ'פ'אעלווהלךשנסאלאהביתמפנאינתבהללאמפניותבהלאל'נאממ

פיעלאףלווהלךשנסהלךאלאהביתמפנאינתבהללאמפניותבהלאלנאמר2פ

פ"אעלווהלךשנסתלךאלאהביתמפנאינתבהללאמפניותבהלאל'נאמנ

פיעלאףלחוץוהלךונסהלךאלאהביתמפנאיתבהל[נלא](אל)תבהלאלנאמרא
פ"אעלחוץוהלךונסהלךאלאהביתמפנאיתבהלאלתבהלאל'נאמש

שימחהמיואיןהורגוובעלהלאנסהחפץשהואלבעלה'אומרהיאעמהישכבלאשאםלושאמרהד

שימחהמיואיןהורגוובעלהלאונסהחפץשהואלבעלהאומרתהיאעמהישכבלאשאםלושאמרהמ

שימחהמיואיןהורגוובעלהלאונסהחפץשהואלבעלהאומרתהיאעמהישכבלאשאםלושאמרה2פ

שימחהמיואיןהורגוובעלהלאונסהחפץשהואלבעלהאומרתהיאעמהישכבלאשאםלושאמרהנ

שימחהמיואיןהורגוובעלהלאונסהחפץשהואלבעלהאומרתשהיאעמהישכבלאשאםלושאמרהא
שימחהמיואיןהורגוובעלהלאונסהחפץשהואלבעלה'אומרשהיאעמהישכבלאשאםלושאמרהש

שהיארעדבראותובשבילתאותהלעשותעמדלאכן'אעפעבדושהיהלפיבידוד

שהיהרעדבראותובשבילתאותהלעשותעמדלא'כ'פ'אעעבדושהיהלפיבידומ

שהיתהרעדבראותובשבילתאותהלעשותעמדלאכןפיעלאףעבדושהיהלפיבידו2פ

שהיהרעדבראותובשבילתאותהלעשותעמדלאכ"אעפעבדושהיהלפיבידונ

שהיהרעדבראותובשבילתאותהלעשותעמדלאכ"אעפעבדושהואלפיבידוא
שהיהרעדבראותובשבילתאותהלעשותעמדלאכ"אעפעבדושהואלפיבידוש

אתהומניןיעשהאלהיםיחפץאשרכלכירעבדברתעמודאל'נאלכךלולעשותמגזמתד

אתהומניןיעשהיחפוץאשרכירעבדברתעמודאלנאמרלכךלולעשותמגזםמ

אתהומניןיעשהיחפץאשרכלכירעבדברתעמדאלנאמרלכךלולעשותמגזמת2פ

אתהומניןיעשהיחפוץאשרכלכירעבדברתעמודאל'נאמלכךלולעשותמגזםנ

אתומניןיעשהיחפוץאשרכלכירעבדברתעמודאלנאמרלכךלומגזמתא
אתומניןיעשהיחפוץאשרכלכירעבדברתעמודאל'נאמלכךלומגזמתש

ותקראעשתהמהראהבמעשיההועילהשלאשראתהכיוןהדבריםסוףמןכךלומגזמתשהיתהלמדד

ותקראעשתהמהראהבמעשיההועילהשלאשראתהכיוןהדבריםסוףמןכךלומגזמתשהיתהלמדמ

ותקראבמעשיההועילהשלאשראתהכיוןהדבריםסוףמןכךלומגזמתשהיתהלמד2פ

ותקראעשתהמהראהבמעשיההועילהשלאשראתהכיוןהדבריםמסוףכךלומגזמתשהיתהלמדנ

ותקראעשתהמהראהבמעשיההועילהשלאשראתהכיוןהדבריםמסוףכךלומגזמתשהיתהלמדא
ותקראעשתהמהראהבמעשיההועילהשלאשראתהכיון'הדברימסוףכךלומגזמתשהיתהלמדש

'וגועליוותדבר'וגובגדוותנח'וגוכשמעוויהי'וגולאמרלהםותאמרביתהלאנשיד

כדבריםאליוותדבר'וגומאצלהבגדוותנח]'וגומכשמעוויהי'וגומלאמרלהםותאמרביתהלאנשימ

'וגואליוותדבר'וגואצלהבגדוותנח'וגוכשמעוויהי'וגולאמרלהםותאמרביתהלאנשי(אנשי)2פ

'וגובגדוותנח'וגוכשמעוויהי'וגולהםותאמרביתהלאנשינ

'וגוכשומעוויהי'וגוביתהלאנשיא
'וגוכשומעוויהי'וגוביתהלאנשיש
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ו, יד

'הבהלונתןשכרמה'וגושלטוןמלךדברבאשר'וגוקוליכהרימיויהיד

'ה'ב'הקלונתןשכרמה'וגומשלטוןמלךדברבאשר['וגומקוליכהרימיויהי'וגומלאמרהאלהמ

ה"הקבלונתןשכרמה'וגושלטוןמלךדברבאשר'וגוקוליכהרימיויהי2פ

'וגושלטוןמלךדברבאשר'וגוכהרימיויהינ

'וגושלטוןמלךדברבאשר'וגוקוליכהרימיויהיא
'וגושלטוןמלךדברבאשר'וגוקוליכהרימיויהיש

וידבר'דתיכמה'וגומלךדברבאשר'ד'ה'המצריםארץעלהשליטוכךעלד

וידבר]מ"דתיה"כמ'וגומשלטוןמלךדברבאשר'ד'ה'המצריםארץעלהשליטוכךעלמ

וידברדתימרכמה'וגושלטוןמלךדברבאשרדכתיבהיאהדאמצריםארץעלהשליטוכךעל2פ

וידברא"כמדנ

וידברא"כדא
וידברא"כדש

לויאמרומיהארץעלהשליטהואויוסף'דתימכמהשלטון'וגוהנניבחלומייוסףאלפרעהד

לויאמרומיהארץעלהשליטהואויוסף['דתימכמהשלטון'וגומבחלומייוסףאלפרעהמ

לויאמרומיהארץעלהשליטהואויוסףדתימרכמה'וגווהנניובחלומייוסףאלפרעה2פ

לויאמרומיהארץעלהשליטהואויוסףא"כמדשלטון'וגובחלומייוסףאלפרעהנ

לויאמרומיהארץעלהשליטהואויוסףא"כדשלטוןיוסףאלפרעהא
לויאמרומיהארץעלהשליטהואויוסףא"כדשלטוןיוסףאלפרעהש

אתששמרעללמהכךכלתעשולכםיאמראשריוסףאללכו'דתיכמהתעשהמהד

אתששמרעללמהכךכלתעשולכםיאמראשריוסףאללכומ"דתיה"כמתעשהמהמ

ששמרעללמהכךכלתעשולכםיאמראשריוסףאללכודתימרכמהתעשהמה2פ

אתששמרעללמהכ"כתעשולכםיאמראשריוסףאללכוא"כמדתעשהמהנ

ששמרלפילמהכ"כתעשולכםיאמראשריוסףאללכוא"כדתעשהמהא
ששמרלפילמהכ"כתעשולכםיאמראשריוסףאללכוא"כדתעשהמהש

רעדברידעלאמהורעדברידעלאמצוהשומר'ד'ה'ההמצוהד

'שאמרעדברידעלאמהו]רעדברידעלאמצוהשומר'ד'ה'ההמצוהמ

רעדברידעלאמהורעדברידעלאמצוהשומרדכתיבהיאהדאהמצוה2פ

רעדברידעלאמהורעדברידעידעלאמצוהשומרד"הההמצוהנ

רעדברידעלאמהורעדברידעלאמצוהשומרד"הההמצוהא
רעדברידעלאמהורעדברידעלאמצוהשומרד"הההמצוהש

עבדעברינעראתנוושם'דתימכמההמשקיםשר'שאמרעדברשאותוד

עבדעברינעראתנוושםמ"דתיה"כמעליוהמשקיםשר'שאמרעדברשאותו[המשקיםשרמ

עבדעברינעראתנוושםדתימרכמה(?ש)עליוהמשקיםשרשאמררעדברשאותו2פ

עבדעברינעראתנוושםא"כמדעליוהמשקיםשר'שאמרעדברשאותונ

עבדעברינעראתנוושםהמשקיםשר'שאמרעדברשאותוא
עבדעברינעראתנוושם'המשקישר'שאמרעדברשאותוש
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בלבקשורהאולת'דתי'כמשוטהשהואנערדברים'גיוסףבנגעתכאןדבר'וגוהטבחיםלשרד

בלבקשורהאולתמ"דתיה"כמשוטהשהואנערדברים'גיוסףבגנותכאןדברהטבחיםלשרמ

בלבקשורהאולתדתימרכמהשוטהשהואנערדבריםשלשהיוסףבגנותכאןדיבר'וגו'הטבחילשר2פ

בלבקשורהאולתא"כמדשוטהשהואנערדברים'גיוסףבנגעתכאןדברנ

בלבקשורהאולתא"כדשוטהשהואנערדברים'גיוסףבגנותדברוכאןא
בלבקשורהאולתא"כדשוטהשהואנער'דברי'גיוסףבגנותדברוכאןש

שלאכלומררעדבראותויוסףידעלאכן'אעפלמלכותראוישאינועבדשונאעברינערד

שלאכלומררעדבראותויוסףידעלא'כ'פ'ע'אלמלכותראוישאינועבדשונאעברינערמ

שלאלומררעדבראותויוסףידעלאכןפ"אעלמלכותראוישאינועבדשונאעברינער2פ

שלארעדבראותויוסףידעלאכ"אעפלמלכותראוישאינועבדשונאעברינערנ

שלארעדבראותויוסףידעלאכ"אעפלמלכותראוישאינועבדשונאעברינערא
שלארעדבראותויוסףידעלאכ"אעפ'למלכוראוישאינועבדשונאעברינערש

'דתימ'כמחכםשנקראיוסףהיהזהחכםלביודעומשפטועתשמלךהדברבונגעד

'דתימה"כמחכםשנקראיוסףהיהזהחכםלבידעומשפטועתשלמלךהדברבונגעמ

דתימרכמהחכםשנקראיוסףזהחכםלבידעומשפטועתשמלךאלאהדברבונגע2פ

א"כמדחכםשנקראיוסףהיהזהחכםלביודעומשפטועתשמלךהדברבונגענ

'שנאחכםשנקראיוסףזהחכםלבידעומשפטועתשמלךהדברבונגעא
'שנאחכםשנקראיוסףזהחכםלבידעומשפטועתשמלךהדברבונגעש

ממהפירשלפיכךפוטיפרבאשתנגעאלוהדיןליתןשעתידיודעוהיהכמוךוחכםנבוןאיןד

ממנהפרשולפיפוטיפרבאשתנגעאלוהדיןליתןשעתידיודעוהיהכמוךוחכםנבוןאיןמ

ממנהפירשלכךפוטיפרבאשתנגעאלוהדיןאתליתןשעתידיודעוהיהכמוךוחכםנבוןאין2פ

ממנההפריש'לפיפוטיפרבאשתנגעאילוהדיןאתליתןשעתידיודעוהיהכמוךוחכםנבוןאיןנ

ממנהפירשלכךפוטיפרבאשתנגעאלוהדיןאתליתןשעתידיודעשהיהכמוךוחכםנבוןאיןא
ממנהפירשלכךפוטיפרבאשתנגעאלוהדיןאתליתןשעתידיודעשהיהכמוךוחכםנבוןאיןש

הבאלעולםעמהלהיותהזהבעולםאצלהלשכבאליהשמעולא'ד'ה'הד

הבאלעולםעמהלהיותאצלהלהיותעמהלשכבאליהשמעולא'ד'ה'המ

הבאלעולםעמהולהיותהזהבעולםאצלהלשכבאליהשמעולאדכתיבהיאהדא2פ

ב"בעהעמהלהיותז"בעהאצלהלשכבאליהשמעולאד"ההנ

ב"לעהעמהלהיותז"בעהאצלהלשכבאליהשמעולאד"הה(מנ)א
ב"לעהעמהלהיותז"בעהאצלהלשכבאליהשמעולאד"ההש

הביאכחואמץלבבחכםבו'שכת'הקבהזהחכםלביודעומשפטועת'א'דד

הויכחואמיץלבבחכםבו'שכת'ה'ב'הקזהחכםלבידעומשפטועתא"דמ

הביאכחואמיץ[ב]לבחכםבושכתובה"הקבזהחכםלבידעומשפטועתאחרדבר2פ

הביאכחואמיץלבבחכםבו'שכתוה"הבזהחכםלביודעומשפטועתא"דנ

הביאכחואמיץלבבחכםבו'שכתוה"הקבזה[חכם]לבבידעומשפטועתא"דא
הביאכחואמיץ(חכם)לבבחכםבו'שכתוה"הקבזהחכםלבבידעומשפטועתא"דש
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שלטהואכיצדהאמדהכנגדמדהבמשפטשכרולולשלםיוסףעלעתד

שלטהואצדזהכאיהאמדהכנגדמדהשכרולולשלםיוסף[על]עתמ

שלטהוא(ביצרו)כיצדהאמדהכנגדמדהשכרולולשלםיוסףעלעת2פ

שלטהואכיצדהאמדהכנגדמדהבמשפטשכרולולשלםיוסףעלעתנ

שלטכיצדהאמדהכנגדמדהבמשפטשכרולולשלםיוסףעלעתא
שלטכיצדהאמדהכנגדמדהבמשפטשכרולולשלםיוסףעלעתש

שמעלאהואהארץעלהשליטהואויוסף'דתימכמהשליטנעשהלפיכךבהנגעולאיצרוד

שמעלאהואהארץעלהשליטהואויוסףמ"דתיה"כמשליטנעשה'לפיכבהנגעולאביצרומ

שמעלאהואהארץעלהשליטהואויוסףדתימרכמהשליטנעשהלפיכךבהנגעולאביצרו2פ

שמעלאהואהארץעלהשליטהואויוסףא"כמדשליטנעשה'לפיבהנגעולאביצרונ

שמעלאהואהשליטהואויוסףא"כדשליטנעשה'לפיבהנגעולאביצרוא
שמעלאהואהשליטהואויוסףא"כדשליטנעשה'לפיבהנגעולאביצרוש

'נשמעיכולםוהיוכולהמצריםעל'הבההמליכולכךאליהשמעולא'דתימ'כמלהד

נשמעיםכולםוהיוכולהמצריםעל'ה'ב'הקהמליכולכךאליהשמעולאמ"דתיה"כמלהמ

נשמעיםוהיוכולהמצריםעלה"הקבהמליכולכךאצלהלשכבאליהדתימרכמה2פ

'נשמעיכולםוהיוכולהמצריםעלה"הבהמליכולכךאליהשמעולאא"כמדלהנ

נשמעיןוהיוכלהמצריםעלה"הקבהמליכו'לפיאליהשמעולאא"כדלהא
נשמעיןוהיוכלהמצריםעלה"הקבהמליכו'לפיאליהשמעולאא"כדלהש

עללפיכךבעבירהנשקשלאפיותעשולכםיאמראשר'דתי'כמלדבריוד

עללפיכךבעבירהנשקשלאפיותעשולכםיאמראשרר"דתימה"כמלדבריומ

עללפיכךבעבירהנשקשלאפיותעשולכםיאמראשראתדתימרכמהלדבריו2פ

על'לפילעבירהנשקשלאפיותעשולכםיאמראשרא"כמדלדבריונ

ועלבעבירהנשקשלאפיותעשולכםיאמראשריוסףאללכוא"כדלדבריוא
ועלבעבירהנשקשלאפיותעשולכםיאמראשריוסףאללכוא"כדלדבריוש

לפיכךמעליולהדיחהכדי'וגוממניהזהבביתגדולאיננולה'אמהואעמיכלישקפיךד

לפיכךמעליולהדיחהכדי'וגומממניהזהבביתגדולאינינולה'אמהואעמיכלישקפיךמ

לפיכךמעליולהדיחהכדיממניהזהבביתגדולאיננואמרהואעמיכלישקפיך2פ

'לפימעליולהדיחהכדיממניהזהבביתגדולאינינולה'אמעמיכלישקפיךנ

'לפימעליולהדיחהכדיממניהזהבביתגדולאיננו'אומהואעמיכלישקפיךא
'לפימעליולהדיחהכדיממניהזהבביתגדולאיננו'אומהואעמיכלישקפיךש

לפיכך'וגובבגדוותתפשהו'דתימ'כמבידיהתפשתווהיאלהתפשלאהואביתיעלתהיהאתהד

לפיכך'וגומבבגדוותתפשהומ"דתימ"כבידיהתפשתווהיאתפשהלאהואביתיעלתהיהאתהמ

לפיכך'וגובבגדוותתפשהודתימרכמהבידיהתפשתווהיאבהתפשלאהואביתיעלתהיהאתה2פ

'לפי'וגובבגדוותתפשהוא"כמדבידיהתפשתווהואלהתפשלאהואביתיעלתהיהאתהנ

'לפיבבגדוותתפשהוא"כדתפשתווהיאבהתפשלאהואביתיעלתהיהאתהא
'לפיבבגדוותתפשהוא"כדתפשתווהיאבהתפשלאהואביתיעלתהיהאתהש
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וילבשלפיכךבידהבגדועזבהואיוסףידעלאותהויתןידומעלטבעתואתפרעהויסרד

וילבשלפיכךבידהבגדועזבהואיוסףידעלאותהויתןידומעלטבעתואתפרעהויסרמ

וילבשלפיכךבידהבגדועזבהואיוסףידעלאותהויתןידומעלטבעתואתפרעהויסר2פ

וילבש'לפיבידהבגדועזבהוא'וגוטבעתואתפרעהויסרנ

וילבש'לפיבידהבגדועזבהואטבעתואתפרעהויסרא
וילבש'לפיבידהבגדועזבהואטבעתואתפרעהויסרש

לאהואצוארועלהזהברבידוישםלפיכךלעבירהצוארוהרכיןלאהואששבגדיאותוד

לאהואצוארועלהזהברבידוישםלפיכךלעבירהצוארוהרכיןלאהואששבגדיאותומ

לאהואצוארועלהזהברבידוישםלפיכךלעבירהצוארוהרכיןלאהואהואששבגדיאותו2פ

לאהואצוארועלהזהברבידוישם'לפילעבירהצוארוהרכיןלאהואששבגדיאותונ

לאהואצוארועלהזהברבידוישם'לפילעבירהצוארוהרכיןלאהואששבגדיאותוא
לאהואצוארועלהזהברבידוישם'לפילעבירהצוארוהרכיןלאהואששבגדיאותוש

דתימאכמהכךעלביתהלאנשיקראההיאלואשרהמשנהבמרכבתאותווירכבלפיכךעליהרכבד

'דתימה"כמכךעלביתהלאנשיקראההיאהמשנהבמרכבתאותווירכבלפיכךעליהרכבמ

לואשרהמשנהבמרכבתאותווירכבלפיכךעליהרכב2פ

א"כמדכךעלביתהלאנשיקראההיא'גוהמשנהבמרכבתאותווירכב'לפיעליהרכבנ

'שנאביתהלאנשיקראההיאהמשנהבמרכבתאותווירכב'לפיעליהרכבא
'שנאביתהלאנשיקראההיאהמשנהבמרכבתאותווירכב'לפיעליהרכבש

כךעלהסהרביתאלנתוןהואאברךלפניוויקראולפיכך'וגוביתהלאנשיותקראד

כךעלהסהרביתאלניתןהואאברךלפניוויקראולפיכך'וגומביתהלאנשיותקראמ

כךעלהסהרביתאלניתןהואאברךלפניוויקראו2פ

כךעלהסוהרביתאלנתוןהואאברךלפניו(ביתהלאנשי)ויקראו'לפיביתהלאנשיותקראנ

הסוהרבביתניתןהואאברךלפניוויקראו'לפיביתהלאנשיותקראא
הסוהרבביתניתןהואאברךלפניוויקראולפיכךביתהלאנשיותקראש

עיניונתןלאהואמצריםארץכלעלאותוונתון'לפיכהסהרביתאלויתנהו'דתי'כמד

עיניונתןלאהואמצריםארץכלעלאותוונתוןלפיכךהסהרביתאלויתנהומ"דתיה'כממ

עיניונתןלאהואמצריםארץכלעלאותוונתוןלפיכךהסהרביתאלויתנהודתימרכמה2פ

עיניונתןלאהוא'מצריארץכלעלאותוונתון'לפיהסהרביתאלויתנהוא"כמדנ

עיניונתןלאהואמצריםארץכלעלאותוונתון'לפיהסוהרביתאלויתנהוא"כדא
עיניונתןלאהואמצריםארץכלעלאותוונתון'לפיהסוהרביתאלויתנהוא"כדש

עיןעליפרתבןיוסףפרתבן'דתי'כמשמלךבעתבמצריותולאבהד

עיןעליפורתבןיוסףפורתבןמ"דתיה"כמשמלךבעתבמצריותולאבהמ

עליצעדהבנותעיןעליפרתבןיוסףפרתבןדתימרכמהשמלךבעתבמצריותולאבה2פ

בנותעיןעליפרתבןיוסףפרתבןא"כמדשמלךבעתבמצריותולאבהנ

עיןעליפורתבןיוסףפורתבןא"כדשמלךבעתבמצריותולאבהא
עיןעליפורתבןיוסףפורתבןא"כדשמלךבעתבמצריותולאבהש
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ו, יד

עלילפיכךשורעליצעדהבנותהמצריותומןפוטיפרמאשתעינושעילםד

שורעליצעדהבנותהמצריותומןפוטיפרמאשתעיניושעילםמ

שורעליצעדהבנותלפיכךהמצריותומןפוטיפרעמאשתעינושעילםעיןעלישור2פ

שורעליצעדהנ

שורעליצעדהבנות'לפיפוטיפרמאשתעיניושהעליםבןא
שורעליצעדהבנות'לפיפוטיפרמאשתעיניושהעליםבןש

שכרלשלםעלי'הבה'אמשורעלימהוראובן'ר'אשורד

שכרלשלםעלי'ה'ב'הק'אמשורעלימהוראובן'ר'אממ

שכרלשלםעליה"הקב'אמשורעלימהוראובןר"אמ2פ

שכרלשלםעליה"אהבשורעלימהוראובןר"אנ

שכרלשלםעליה"הקב'אמ'לפיממנהעיניושהעלים'לפישורעליומהוא
שכרלשלםעליה"הקב'אמלפיכךממנהעיניושהעליםשורעליומהוש

מחומתלפניםהחומהתוךקליםקדשיםבמקדשאוכליםשהיו'רבותישנוכיצדהעיןאותהד

מחומתלפניםהחומהתוךקליםקדשיםבמקדשאוכליןשהיו'רבותישנוצדכאיעיןאותהמ

מחומתלפניםהחומהתוךקליםקדשיםבמקדש'אוכלישהיורבותינושנוצדזהכאיהעיןאותה2פ

מחומתלפניםהחומהתוךקלים'קדשיבמקדש'אוכלישהיואותם'רבותישנוכיצדהעיןאותהנ

מחומתולפניםלחומהתוךקלים'קדשיבמקדשאוכליןשהיורבותינושנוכיצדהעיןאותהא
מחומתולפניםלחומהתוךקליםקדשיםבמקדשאוכליןשהיורבותינושנוכיצדהעיןאותהש

תשורנילא'דתי'כמשורעליהויהרואהבכלאותןאוכליןיוסףחלקהיהבשילהאבלירושלםד

תשורנילא'דתימה"כמשורעליהויהרואהבכלאותןאוכליןיוסףחלקשהיהבשילהאבלירושלםמ

תשורנולאדתימרכמהשורעליהויהרואהבכלאותואוכליןיוסףחלקשהיהבשילהאבלירושלם2פ

תשורנולאא"כמדשורעליהויהרואהבכלאותןאוכליןיוסףחלקהיהבשילהאבלירושלםנ

תשורנילאא"כדשורעליהויהרואהבכלאותהאוכליןיוסףחלקשהיהבשילהאבלירושלםא
תשורנילאא"כדשורעליהויהרואהבכלאותהאוכליןיוסףחלקשהיהבשילהאבלירושלםש

בדברותשביעיתשהיאתנאףלאמצותשמרתאתהליוסף'הבהלו'אמעזריה'אררואיעיןד

בדברותשביעיתשהיאתנאףלאמצותשמרתאתהליוסף'ה'ב'הקלו'אמעזריה'ר'אמראיעיןמ

בדברותשביעיתשהיאתנאףלאמצותשמרתאתהליוסףה"הקבלו'אמעזריהר"אמרואיעין2פ

בדברות'זשהיאתנאףלאמצותשמרתאתהליוסףה"הבל"אעזריהר"ארואיעיןנ

בדברות'זשהיאתנאףלאמצותשמרתאתהליוסףה"הקבל"אעזריהר"ארואיעיןא
בדברותשבעהשהיאתנאףלאמצותשמרתאתהליוסףה"הקבליה'אמעזריה'ר'אמרואיעיןש

שלממונוגנבתשלאבדברותשמיניתשהיאתגנובלאמצותשמרתוגםפוטיפרבאשתנאפתולאד

שלפוטיפרממונוגנבתשלאבדברותשמיניתשהיאתגנובלאמצותשמרתוגםפוטיפרבאשתנאפת(?)ולאמ

שלממונוגנבתולאבדברותשמינית'שהיתגנובלאמצותשמרתוגםפוטיפרבאשתנאפתולא2פ

שלממונוגנבתשלאבדברות'חשהיאתגנובלאמצותשמרתוגםפוטיפרבאשתנאפתולאנ

שלממונוגנבתשלאבדברותשמונהשהיאתגנובלאמצותשמרתוגםפוטיפרבאשתנאפתולאא
שלממונוגנבתשלאבדברותשמונהשהיאתגנובלאמצותשמרתוגםפוטיפרבאשתנאפתולאש
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ז, יד- ו , יד

'וגורואיעיןתשורנילאנשףשמרהנואףועין'דתימ'כמאשתומקורגנבתולאפוטיפרד

עיןתשורנילאלאמרנשףשמרהנואףועיןמ"דתיה"כמאשתומקורגנבתולאמ

'וגועיןתשורנולאלאמרנשףשמרהנואףועיןדתימרכמהאשתומקורגנבתולאפוטיפר2פ

'וגותשורנילאלאמרנשףשמרהנואףועיןא"כמדאשתומקורגנבתולאפוטיפרנ

נשףשמרהנואףועיןא"כדאשתומקורגנבתולאפוטיפרא
נשףשמרהנואףועיןא"כדאשתומקורגנבתולאפוטיפרש

אחדבניךשנינשיאייהיוהמזבחבחנוכתלהביאהנשיאיםכשיבואלמחרלךפורעםשאניהעתיבאד

אחדבניךשנינשיאייהיוהמזבחבחנכתלהביאהנשיאיםכשיבאולמחרלךפורעםשאניהעתיבאמ

אחדבניךשנינשיאייהיולהביאהמזבחבחנכתהנשיאיםכשיבאולמחרלךפורעםשאניהעתיבא2פ

'אבניך'בנשיאייהיוהמזבחבחנוכת'הנשיאיכשיבאולמחרלךפורעםשאניהעתיבאנ

אחד[בניךשנייהיו]המזבחבחנוכתלהקריבהנשיאיםכשיבואולמחרלךפורעםשאניהעתיבאא
אחדהמזבחבחנוכתלהקריבהנשיאיםכשיבואולמחרלךפורעםשאניהעתיבאש

לאשאתהכשםבניךשניביןמפסיקאחדשבטואין'חביוםוהשנישביעיביוםמקריבד

לאשאתהכשםבניךשניביןמפסיקאחרשבטואיןשמיניביוםוהשנישביעיביוםמקריבמ

לאשאתהכשםבניךשניביןמפסיקאחרשבטואיןשמיניביוםוהשנישביעיביוםמקריב2פ

לאשאתהכשםבניך'בביןמפסיקאחרשבטואין'החביום'והב'הזביוםמקריבנ

לאשאתהכשםבניךשניבין[מפסיק]אחרשבטואיןהשמיניביוםמקריב'וא'הזביוםמקריבא
לאשאתהכשםבניךשניביןאחרשבטואין'החביוםמקריבואחר'הזביוםמקריבש

השמיניביום'וגואפריםלבנינשיאהשביעיביום'כתשכןתגנובללאתנאףלאביןהפסקתד

השמיניביום'וגומאפריםלבנינשיאהשביעיביום'כתישכןתגנובללאתנאףלאביןהפסקתמ

השמיניביום'וגואפריםלבנינשיאהשביעיביוםכתיבשכןתגנובללאתנאףלאביןהפסקת2פ

'החביום'וגואפריםלבנינשיא'הזביום'כתישכןתגנובללאתנאףלאביןהפסקתנ

'החביוםאפריםלבנינשיא'הזביום'כתישכןתגנובלאוביןתנאףלאביןהפסקתא
'החביוםאפריםלבנינשיאהשביעיביום'כתישכןתגנובלאוביןתנאףלאביןהפסקתש

אחתכסףקערתקרבנוחכםלביודעומשפטועת'נאמלכך'וגומנשהלבנינשיאד

אחתכסףקערתקרבנוחכםלבידעומשפטועתנאמרלכך(1)מנשה (2)' וגומ(אפרים)לבנינשיאמ

אחתכסףקערתקרבנוחכםלבידעומשפטועת'נאלכך'וגומנשהלבנינשיא2פ

אחתכסףקערתקרבנו'וגוחכםלביודעומשפטועת'אמלכךמנשהלבנינשיאנ

אחתכסףקערתקרבנוחכםלבידעומשפטועת'כתילכךמנשהלבנינשיאא
אחתכסףקערתקרבנוחכםלבידעומשפטועת'כתילכךמנשהלבנינשיאש

ואניליוסףאותהונתןמראובןהבכורהאתשעקריעקבכנגדעקרתאלאקערתתיקריאל'וגוד

ואני'שנליוסףונתנהמראובןהבכורהאת[ר](ב)שעקיעקבכנגדעקרתאלאקערתתיקריאלמ

ואניליוסףונתנהמראובןהבכורהשעקריעקבכנגדעקרתאלאקערתתיקריאל'וגו2פ

מראובןהבכורהאתשעקריעקבכנגדעקרתאלאקערתתקריאלנ

ואני'שנאליוסףוניתנהמראובןהבכורהשעיקר[יעקבכנגד]עקרתאלאקערתתיקריאלא
ואני'שנאליוסףוניתנהמראובןהבכורהשעיקרעקרתאלאקערתתיקריאלש
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ז, יד

אפרים'שאמ'כמצדיקלשוןנבחרכסף'דתי'כמכסף'וגואחיךעלאחדשכםלךנתתיד

אפריםשאמרכמהצדיקלשוןנבחרכסףמ"דתיה"כמכסף'וגומאחיךעלאחדשכםלךנתתימ

אפריםשאמרבמהצדיקלשוןנבחרכסףדתימרכמהכסףאחיךעלאחדשכםלךנתתי2פ

אפריםש"כמצדיקלשוןנבחרכסףא"כמדנ

אפריםש"כמצדיקלשוןנבחרכסףש"עכסףאחיךעלאחתשכםלךנתתיא
אפריםש"כמצדיקלשוןנבחרכסףש"עכסףאחיךעלאחתשכםלךנתתיש

'ל'קבןיוסףבשביללמצריםיעקבכשירדמשקלהומאהשלשיםלייהיוושמעוכראובןומנשהד

ל"קבןיוסףבשביללמצריםיעקבכשירדמשקלהל"קלייהיוושמעוןכראובןומנשהמ

ומאהשלשיםבןיוסףבשביללמצריםיעקבכשירדמשקלהומאהשלשיםלייהיוושמעוןכראובןומנשה2פ

ל"קבין'למצרייעקבכשירדמשקלהומאה'שלשילייהיו(?ל?)ושמעוןכראובןומנשהנ

ל"קבןיוסףבשביללמצריםיעקבכשירדל"ק['וג]ומנשהא
ל"קבןיוסףבשביללמצריםיעקבכשירדל"קומנשהש

שניימיפרעהאליעקבויאמר'שנהיהשניםד

שניימיפרעהאליעקבויאמר'שנהיהשנהמ

שניימיפרעהאליעקבויאמר'שנאשנים2פ

שניימיפרעהאליעקבויאמר'שנהיהשנהנ

שניימיפרעהאליעקבויאמרחייךשניימיכמהיעקבאלפרעהויאמר'שנאמהיהשניםא
שניימיפרעהאליעקבויאמרחייךשניימיכמהיעקבאלפרעהויאמר'שנאהיהשניםש

כסףלמצריםונמכרמאביושנזרקיוסףכנגדכסףאחדמזרקשנהומאתשלשיםמגוריד

כסףלמצריםונמכרמאביושנזרקיוסףכנגדכסףאחדמזרקשנהומאתשלשיםמגורימ

כסףכסףבעשריםלמצריםונמכרמאביושנזרקיוסףכנגדכסףאחדמזרקשנהומאתשלשיםמגורי2פ

כסףלמצריםונמכרמאביושנזרקיוסףכנגד(ש)כסףאחדמזרקשנהומאת['ל]מגורינ

כסףלמצריםונמכרמאביושנזרקיוסףכנגדכסףאחדמזרקשנהומאתשלשיםמגוריא
כסףלמצריםונמכרמאביושנזרקיוסףכנגדכסףאחדמזרקשנהומאתשלשיםמגוריש

ימינךשיםהבכורזהכיאביכןלאלאביו'שאממהצדיקלשוןנבחרכסףשםעלד

ימינךשיםהבכורזהכיאביכןלאלאביו'שאממהצדיקלשוןנבחרכסףשםעלמ

ימינךשיםהבכורזהכיאביכןלאלאביו'שאממהצדיקלשוןנבחרכסףשםעל2פ

'וגוהבכורזהכיאביכןלאלאביו'שאממהצדיקלשוןנבחרכסףש"ענ

הבכורזהכיאביכןלאלאביוש"מצדיקלשוןנבחרכסףש"עא
הבכורזהכיאביכןלאלאביוש"מצדיקלשוןנבחרכסףש"עש

יעקב'וגומלאיםשניהםלמצריםנפש'עירדוידושעלהקדשבשקלשקלשבעיםראשועלד

יעקב'וגומ'מלאישניהםלמצריםנפששבעיםירדוידושעלהקדשבשקלשקלשבעים'וגוממ

יעקב'וגוקטרת'מלאישניהםלמצריםנפששבעיםירדוידושעלהקדשבשקלשקלשבעיםראשועל2פ

יעקבמלאיםשניהםלמצריםנפש'עירדוידועלהקדשבשקלשקל'שבעינ

יעקבמלאיםשניהםבמצריםנפששבעיםירדוידושעלשקלשבעיםא
יעקבמלאיםשניהםבמצריםנפששבעיםירדוידושעלשקלשבעיםש
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ז, יד

חבליכנגד'וגוזהבעשרהאחתכףשבטיםהעמידוושניהםגמוריםצדיקיםהיושניהםויוסףד

חבליכנגד'וגומאחתכףשבטיםהעמידוושניהםגמוריםצדיקיםהיושניהםויוסףמ

חבליכנגד'וגוזהבעשרהאחתכףשבטיםהעמידוושניהםגמוריםצדיקיםהיושניהםויוסף2פ

חבליכנגדזהבעשרהאחתכף'שבטיהעמידוושניהםגמורין'צדיקיהיושניהםויוסףנ

חבליכנגדזהבעשרהאחתכףגמוריםצדיקיםהיוושניהםשבטיםהעמידוויוסףא
חבליכנגדזהבעשרהאחתכףגמוריםצדיקיםהיוושניהםשבטיםהעמידוויוסףש

'וגובקרבןאחדפרעשרהמנשהחבליויפלו'שנאעשרהמנשהד

'וגומאחדפר'וגומעשרהמנשהחבליויפלו'שנעשרהמנשהמ

אחדכבשאחדאילבקרבןאחדפרעשרהמנשהחבליויפלו'שנעשרהמנשה2פ

'וגואחדפרעשרהמנשהחבליויפלו'שנעשרהמנשהנ

לחטאתבקרבןאחדפר'ימנשהחבליויפלו'שנא'ימנשהא
לחטאתבקרבןאחדפר'ימנשהחבליויפלו'שנא'ימנשהש

בארץחלקשנטלומנשהמןיוסףשראהדורות'גכנגד'דהרי'וגואחדעזיםשעירד

בארץחלקשנטלומנשהמןיוסףשראהדורותשלשהכנגד'דהרי'וגומעזיםשעירמ

בארץחלקשנטלומנשהמןיוסףשראהדורותשלשהכנגדארבעההרי'וגואחדעזיםושעיר2פ

בארץחלקשנטלומנשהמןיוסףשראהדורות'דכנגדד"ההנ

בארץחלקשנטלויוסףבןמנשהשראהדורותדכנגד['ד]('ג)הריעזיםושעירא
בארץחלקשנטלויוסףבןמנשהשראהדורותשלשהכנגד'גהריעזיםושעירש

משפחתלמכירמנשהבני'אוהואוכןיוסףברכיעלילדומנשהבןמכירבניגם'שנאד

משפחתלמכירמנשהבני'אומהואוכןיוסףברכיעלילדומנשהבןמכירבניגם'שנמ

משפחתלמכירמנשהבניאומרהואוכןיוסףברכיעליולדומנשהבןמכירבניגם'שנא2פ

'משפחלמכירמנשהבניא"וכהיוסףברכיעליולדומנשהבןמכירבניגם'שננ

משפחתלמכירמנשהבןמכירבניגם'שנאא
משפחתלמכירמנשהבןמכירבניגם'שנאש

דורות'גהריואיעזרוגלעדמכיר'וגואיעזרגלעדבניאלהגלעדאתהולידומכירהמכיריד

דורות'גהריואיעזרוגלעדמכיראיעזרגלעדבניאלהגלעדאתהולידומכירהמכירימ

דורותשלשההריואיעזרוגלעדמכיר'וגואיעזרגלעדבניאלהגלעדאתהולידומכירהמכירי2פ

דורות'גהריואיעזרוגלעדמכיר'וגומשפחתאיעזרגלעדבניאלהגלעדאתהולידומכירהמכירינ

דורותשלשההריואיעזרוגלעדמכיראיעזרגלעדבניאלהגלעדאתהולידומכירהמכיריא
דורות'גהריואיעזרוגלעדמכיראיעזרגלעדבניאלהגלעדאתהולידומכירהמכיריש

שניועתה'דתימכמהנקראיעקבשםעלמנשהכייוסףשםעלשנקראואבותבתישהיוד

שניועתהמ"דתיה"כמנקראיעקבשםעלמנשהכייוסףשםעלשנקראואבותבתישהיומ

שניועתה'דתימכמהנקראיעקבשםעלמנשהכייוסףשםעלשנקראואבותבתישהיו2פ

שניועתהא"כמדנקראש"עמנשהכייוסףש"עשנקראואבותבתישהיונ

שניועתהא"כדנקראיעקבעםעלמנשהכייוסףש"עשנקראואבותבתישהיוא
שניועתהא"כדנקראיעקבעםעלמנשהכייוסףש"עשנקראואבותבתישהיוש
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ז, יד

מנשהבןיאירהיהזהוהרביעיהםלימצרימהאליךבאיעדמצריםבארץלךהנולדיםבניךד

מנשהבןיאירהיהזהוהרביעי'וגוממצריםבארץלךהנולדיםבניךמ

מנשהבןיאירזהוהרביעי'וגומצריםבארץלךהנולדיםבניך2פ

מנשהבןיאירהיהזה'והד'וגומצריםבארץלךהנולדיםבניךנ

מנשהבןיאירזה'והד'וגובניךא
מנשהבןיאירזה'והד'וגובניךש

יאירחותאתהןויקראחותיהםאתוילכדהלךמנשהבןויאיר'דתימכמהבארץחלקשנטלד

יאירחותאתהןויקראחותיהםאתוילכדהלךמנשהבןויאירמ"דתיה"כמבארץחלקשנטלמ

יאירחוותשמהאתויקראחוותיהםאתוילכדהלךמנשהבןויאירדתימרכמהבארץחלקשנטל2פ

יאירחוותאתהןויקראחוותיהםאתוילכודהלךמנשהבןויאירא"כמדבארץחלקשנטלנ

'וגווילכודהלךמנשהבןויאירא"כדבארץחלקשנטלא
'וגווילכודהלךמנשהבןויאירא"כדבארץחלקשנטלש

שלאיאירכנגדהיההחטאתושערמנשהבןמכירבניכנגדהיושהקריבעולהמיני'גד

שלאיאירכנגדהיההחטאתושעירמנשהבןמכירבניכנגדהיושהקריבעולהמינישלשהמ

שלאיאירכנגדהיוהחטאתושעירמנשהבןמכירבניכנגדהיושהקריבעולהמינישלשה2פ

שלאיאירכנגדהיההחטאתושעירמנשהבןמכירבניכנגדהיושהקריבעולהמיני'גנ

שלאיאירכנגדחטאתושעירמנשהבן[מכיר]בניםשלשהכנגדהיושהקריבעולהמינישלשא
שלאיאירכנגדחטאתושעירמנשהבןבנים'גכנגדהיושהקריבעולהמינישלשש

וירשוזכרלוהיהשלאשמועלקראןולכךבניםלוהיולאכילבניוחלקוהורישד

וירשוזכרלוהיהשלאשמועלקראןולכךבניםלוהיולאכילבניוחלקוהורישמ

וירשוזכרלוהיהשלאשמועלקראןולכךבניםלוהיולאכילבניוחלקוהוריש2פ

וירשוזכרלוהיהשלאשמועלקראןולכךבניםלוהיולאכילבניוחלקוהורישנ

וירשובניםלוהיהשלאשמועלקראןולכךבניםלוהיולאכילבניוחלקוהורישא
וירשובניםלוהיהשלאשמועלקראןולכךבניםלוהיולאכילבניוחלקוהורישש

חלקים'בולקחלשניםשנחלקמנשהשבטכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחאחיומכירבניחלקוד

חלקיםשניולקחלשניםשנחלקמנשהחלקכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחאחיומכירבניחלקומ

לשניםחלקיםשניולקחלשניםשנחלקמנשהשבטכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחאחיומכירבניחלקו2פ

'חלקי'בולקחלשניםשנחלקמנשהשבטכנגדשניםבקר'השלמיולזבחאחיומכירבניחלקונ

אחיומכירבניחלקוא
אחיומכירבניחלקוש

'גהריחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאיליםכנעןבארץוחציוהירדןבעברחציובארץד

'גהרי'וגומחמשהאליםכנעןבארץוחציוהירדןבעברחציובארץמ

שלשההרי'וגוחמשהאיליםכנעןבארץוחציוהירדןבעברחציובארץ2פ

'גהרי'גו'העתודים'האליםכנעןבארץוחציוהירדןבעברחציובארץנ

שלשהריחמשהאליםא
'גהריחמשהאליםש
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ז, יד

ויקחהאחתאחיואפריםעללגדלומבקששהיהמנשהבשביליוסףשעשהדברים'גכנגדמיניםד

ויקחהאחתאחיואפריםעללגדלומבקששהיהמנשהבשביליוסףשעשהדברים'דכנגדמיניםמ

ויקחהאחתאחיואפריםעללגדלומבקששהיהמנשהבשביליוסףשעשה'דברישלשהכנגדמינים2פ

ויקח'האאחיואפריםעללגדלומבקששהיהמנשהבשביליוסףשעשה'דברי'גכנגד'מינינ

ויקח'האאחיואפריםעללגדלורוצהשהיהמנשהבשביללעשותיוסףשרצהדבריםשלשהכנגדמיניםא
ויקח'האאחיואפריםעללגדלורוצהשהיהמנשהבשביללעשותיוסףשרצהדבריםשלשהכנגדמיניםש

ויתמךוהשניתאליוויגשישראלמימיןבשמאלומנשהואתישראלמשמאלבימינואפריםאתשניהםאתיוסףד

ויתמךוהשנית'וגומשניהםאתיוסףמ

ויתמךוהשניתאליוויגשישראלמימיןבשמאלומנשהואתישראלמשמאלאפריםאתשניהםאתיוסף2פ

ויתמך'והב'וגו'ישמשמאלבימינואפריםאתשניהםאתיוסףנ

ויתמוך'והבישראלממיןבשמאלומנשהואתישראלמשמאלבימינואפריםאתשניהםאתיוסףא
ויתמוך'והבישראלממיןבשמאלומנשהואתישראלמשמאלבימינואפריםאתשניהםאתיוסףש

כןלאאביואליוסףויאמרוהשלישיתמנשהראשעלאפריםראשמעלאותהלהסיראביוידד

כןלאאביואליוסףויאמרהשלישית'וגומאביוידמ

כןלאאביואליוסףויאמרוהשלישיתאפריםראשמעלאותהלהסיראביויד2פ

כןלאאביואליוסףויאמר'הג'וגואפריםראשמעלאותהלהסיראביוידנ

אביואליוסףויאמר'והגאביוידא
אביואליוסףויאמר'והגאביוידש

משבטנשים'הכנגד'ה'השלהיולמה'וגוהבכורזהכיאביד

משבטנשים'הכנגד'ה'שלההיולמה'וגומאבימ

משבטנשיםחמשכנגדחמשהחמשהשלהיולמהראשועלימינךשיםהבכורזהכיאבי2פ

משבטנשים'הכנגד'ה'השלהיולמההבכורזהכיאבינ

נשיםחמשהכנגד'השלהיולמהא
נשיםחמשהכנגד'השלהיולמהש

דוברותצלפחדבנותכן'דתי'כמחמשצלפחדבנותאלובארץחלקשנטלומנשהד

דוברותצלפחדבנותכן'מ"דתיה"כמחמשצלפחדבנותאלובארץחלקשנטלומנשהמ

דוברותצלפחדבנותכן'שנחמשצלפחדבנותאלובארץחלקשנטלומנשה2פ

דוברותצלפחדבנותכןא"כמדחמשצלפחדבנותאלובארץחלקשנטלומנשהנ

מחלהצלפחדבנותאלהא"כד'הצלפחדבנותאלומנשהמשבטשהםבארץחלקשנטלוא
מחלהצלפחדבנותאלהא"כד'הצלופחדבנותאלומנשהמשבטשהםבארץחלקשנטלוש

בנותיושמותואלה'שנאחמשהיווכן'וגונחלהאחזתלהםתתןנתוןד

בנותיושמותהיוואלה'שנחמשהיווכן'וגוממ

צלפחדבנותואלה'שנאחמשהיווהן'וגונחלהאחזתלהםתתןנתן2פ

בנותיושמותואלה'שנ'ההיווכן'וגונחלהאחוזתלהםתתןנתוןנ

בנותיושמותואלה'שנאמ'ההיווהןתתןנתוןת"חמנעהא
בנותיושמותואלה'שנאמ'ההיווהןתתןנתון"חמתנעהש
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ח, יד- ז , יד

בנותאלושורעליצעדהבנות'שניוסףבברכתהזכירןיעקבוכןותרצהומלכהוחגלהנעהמחלהד

בנותאלושורעליצעדהבנות'שניוסףבברכתהזכירויעקבוכן'וגוממחלהמ

בנותאלושורעליצעדהבנות'שניוסףבברכתהזכירויעקבוכןותרצהמלכהוחגלהנועהמחלה2פ

בנותאלושורעליצעדהבנות'שניוסףבברכתהזכירןיעקבוכןותרצהומלכהוחגלהנועהמחלהנ

בנותאלהשורעליצעדהבנות'שאמיוסףבברכתהזכירויעקבוכןא
בנותאלהשורעליצעדהבנות'שאמיוסףבברכתהזכירויעקבוכןש

בקרבלרבוידגויעקבשבירכןהברכהכנגד'ה'הלמה'א'דבארץחלקשנטלוצלפחדד

בקרבלרובוידגויעקבשברכןהברכהכנגדה"הלמהא"דבארץחלקשנטלוצלפחדמ

בקרבלרבוידגו'שניעקבשברכןהברכהכנגדחמשההיולמהאחרדברבארץחלקשנטלוצלפחד2פ

בקרבלרובוידגויעקבשבירכןהברכהכנגד'ה'הלמהא"דבארץחלקשנטלוצלפחדנ

בקרבלרובוידגויעקבשברכןהברכהכנגד'החמשהלמהא"דבארץחלקשנטלוצלפחדא
בקרבלרובוידגויעקבשברכןהברכהכנגד'החמשהלמהא"דבארץחלקשנטלוצלפחדש

עלקרבנושהקריב'הקבהשראהכיון'וגוגמליאלקרבןזהחמישיביוםנבראוודגיםהארץד

עלקרבנושהקריב'ה'ב'הקשראהכיון'וגומגמליאלקרבןזהחמישים[ו]בינבראוודגיםהארץמ

צורפדהבןגמליאלקרבןזהחמישיביוםנבראוודגיםהארץ2פ

עלקרבנושהקריבה"הבשראהכיון'גוגמליאלקרבןזה'הביוםנבראוודגיםהארץנ

עלקרבנושהקריבה"הקבשראהכיוןצורפדהבןגמליאלקרבןזה'ההביוםנבראוודגיםהארץא
עלקרבנושהקריבה"הקבשראהכיוןצורפדהבןגמליאלקרבןזה'ההביוםנבראוודגיםהארץש

לבנינשיאהתשיעיביוםגמליאלקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהזההסדרד

לבנינשיאהתשיעיביום'וגוגמליאלקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהזההסדרמ

לבנינשיאהתשיעיביום2פ

לבנינשיאהתשיעיביוםגמליאלקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהזההסדרנ

לבנינשיא'הטביוםצורפדהבןגמליאלקרבןזה'ואמקרבנומקלסהתחילהסדרזהא
לבנינשיא'הטביוםצורפדהבןגמליאלקרבןזה'ואמקרבנומקלסהתחילהסדרזהש

בחלקוהשכינהשהיתהשכשםלפייוסףבניאחרבנימיןהקריבלמהגדעוניבןאבידןבנימיןד

שליוסףבחלקושורההשכינהשהיתהכשםלפייוסףבניאחרבנימןהקריבלמה'וגומבנימןמ

שלבחלקושורההשכינהשהיתהשכשםלפייוסףבניאחרבנימןהקריבלמהגדעוניבןאבידןבנימן2פ

שלבחלקוהשכינהשהיתהכשםלפייוסףבניאחרבנימיןהקריבלמה'וגובנימיןנ

שלבחלקוהשכינהשהיתהשכשםלפייוסףבניאחרבנימיןהקריבלמהבנימיןא
שלבחלקוהשכינהשהיתהשכשםלפייוסףבניאחרבנימיןהקריבלמהבנימיןש

לפניהכתובשאמרשםעל'א'דבירושליםבמקדשבנימןשלבחלקושרתהכךבשילוד

לבני'הכתו'שאמשםעלא"דבירושלםבמקדששלבנימןבחלקושרתהכךבשילהמ

לבניהכתובשאמרעלאחרדברבירושלםבמקדשבנימןשלבחלקושכינתושרתהכךבשילהיוסף2פ

לפני'הכתו'שאמש"עא"דבירושלםבמקדשבנימיןשלבחלקושרתהכךבשילהיוסףנ

לפני'הכתו'שאמלפיא"דבירושלםבמקדשבנימיןשלבחלקושכינהשרתהכךבשילהיוסףא
לפני'הכתו'שאמלפיא"דבירושלםבמקדשבנימיןשלבחלקושכינהשרתהכךבשילהיוסףש
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ח, יד

כנגדעקרתאלאקערתתיקריאלאחתכסףקערתקרבנוגבורתךאתעוררהומנשהבנימןאפריםד

כנגדעקרתאלאקערתתיקריאלכסףקערתקרבנוגבורתךאתעוררהומנשהבנימןאפריםמ

כנגדעקרתאלאקערתתיקריאלאחתכסףקערתקרבנוגבורתךאתעוררה[ומנשה]ובנימןאפרים2פ

כנגדעקרתאלאקערתתיקריאלאחתכסףקערתקרבנוומנשהובנימין'אפרינ

כנגדעקרתאלאקערתתקריאלאחתכסףקערתקרבנו'וגוגבורתךאתעוררהומנשהובנימיןאפריםא
כנגדעקרתאלאקערתתקריאלאחתכסףקערתקרבנו'וגוגבורתךאתעוררהומנשהובנימיןאפריםש

יוסףיעקבאשררחלבני'שניעקבשלביתועיקרהיתההיאהביתעקרתשהיתהרחלד

יוסףיעקבאשתרחלבני'שניעקבשלביתועיקרהיתההיאהביתעקרתשהיתהרחלמ

יוסףיעקבאשתרחלבני'שניעקבשלביתועיקרהיתההיאהביתעקרתשהיתהרחל2פ

'גויעקבאשתרחלבני'שניעקבשלביתועיקרהיתההיאהביתעקרתהיתהשהיארחלנ

יעקבאשתרחלבני'שנאיעקבשלביתועיקרהיתההיאהביתעקרתשהיתהרחלא
יעקבאשתרחלבני'שנאיעקבשלביתועיקרהיתההיאהביתעקרתשהיתהרחלש

אתותקרא'שנאבנימןנולדשמתפלתהאחתכסףעלימתה'ואומובנימןד

אתותקרא'שנבנימןאת[נולד]פלטהשמתהאחתכסףרחלעלימתה'ואומובנימןמ

אתותקרא'שנבנימןנולדשמתפלתהאחתכסףרחלעלימתהואומרובנימן2פ

אתותקרא'שנבנימיןנולדשמתפלתהאחראחתכסףרחלעלימתה'ואונ

אתותקרא'שנאמיוסףנולדלה[ח]שמתכסף'וגורחלעלימתהואומרא
אתותקרא'שנאמיוסףנולדשמתחלהכסף'וגורחלעלימתה'ואומש

שלשיםצדקתלשוןצדיקלשוןנבחרכסף'נאמועליהאחרבןלי'יייוסףלאמריוסףשמוד

שלשיםצדקתלשוןצדיקלשוןנבחרכסף'נאמועליה'וגומלאמריוסףשמומ

שלשיםצדקתלשוןצדיקלשוןנבחרכסף'נאמועליהאחרבןי"ילייוסףלאמריוסךשמו2פ

שלשיםצדקתלשוןצדיקלשוןנבחרכסף'נאמועליהאחרבןליי"ייוסףלאמריוסףשמונ

ל"קצדיקלשוןנבחרכסףנאמרועליואחרבןליי"ייוסףלאמריוסףשמוא
ל"קצדיקלשוןנבחרכסףנאמרועליואחרבןלי'היוסףלאמריוסףשמוש

שנולדימןבןבנימיןשמונקראולכךשנהמאהבןיעקבכשהיהבנימיןשנולדמשקלהומאהד

לאביושנולד'ן'מ'יבןבנימןשמונקראולכךשנהמאהבןיעקבכשהיהבנימןשנולדמשקלהומאהמ

לאביושנולדבןבנימןשמונקראולכךשנהמאהבןיעקבכשהיהבנימןשנולדמשקלהומאה2פ

לאביושנולד'ן'מ'יבןבנימיןשמונקראולכךשנה'קבןיעקבכשהיהבנימיןשנולדמשקלהומאהנ

<.>לאבילד<...><...><..><.>בנימשמו<....>ולכך]שנהמאהבןיעקבכשהיהבנימןשנולדמשקלהא
שנהמאהבןיעקבכשהיהבנימיןשנולדמשקלהש

מזרקושלשיםמאההרילמצריםכשירדשנהשלשיםבןהיהוהואשנהמאהבןאביוכשהיהד

מזרקל"קהרילמצריםכשירדשנה'לבןהיהוהואשנהמאהבןיעקבכשהיהמ

מזרקשנהושלשיםמאההרילמצריםכשירדשנהשלשיםבןהיהוהואשנהמאהבןכשהיה2פ

מזרקל"קהרילמצריםכשירדשנה'לבןהיהוהואשנה'קביןכשהיהנ

מזרקשנהל"קהרילמצריםכשירדשנהשלשיםבןהיהוהוא[<...><...>בן<....>כשהיהא
מזרקשנהל"קהרילמצריםכשירדשנהשלשיםבןהיהוהואש
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שראהוכיוןהגביעאודותעלבנימיןאחיוצדקותשביחןיוסףכנגדגביעהואמזרקהואכסףאחדד

שראהוכיוןהגביעאודותעלבבנימןאחיוצדקותשבחןיוסףכנגדגביעהואמזרקהואכסףאחדמ

שראהוכיוןהגביעאודותעלבבנימןאחיוצדקותשבחןיוסףכנגדגביעהואמזרקהואכסףאחד2פ

שראהוכיוןהגביעאודותעלבבנימיןאחיוצדקותשביחןיוסףכנגדגביעהואמזרקהואכסףאחדנ

שראהוכיוןהגביעאודותעלבבנימין]אחיובדקשבהםיוסףכנגדגביעהואמזרקהואכסףאחדא
אחיובדקשבהםיוסףכנגדגביעהואמזרקהואכסףאחדש

יוסףשהיהולפילהםוהתוודעאחיוצדקותהכירבנימןעלנפשויהודהשמסריוסףד

יוסףשהיהולפילהםונתוודעאחיוצדקותהכירבנימןעלנפשויהודהשמסריוסףמ

יוסףשהיהולפילהםנתודעאחיוצדקותוהכירבנימןעלנפשויהודהשמסריוסף2פ

יוסף(להם)שהיהולפילהםונתודעאחיוצדקותהכירבנימיןעלנפשויהודהשמסריוסףנ

יוסףשהיהלפילהםונתודע[אחיוצדקותהכירבנימיןאחיועלנפשומסרשיהודהנ"שיוסףא
יוסףשהיהלפילהםונתודעש

שניהםמלאיםשניהםהקדשבשקלשקלשבעיםהמזרקמשקלהיהלכךשבעיםחשבונובגביעייןשותהד

שניהםמלאיםשניהםהקדשבשקלשקלשבעיםהמזרקמשקלהיהלכךשבעיםחשבונווייןבגביעייןשותהמ

שניהםמלאיםשניהםהקדשבשקלשקלשבעיםהמזרקמשקלהיהלכךשבעיםחשבונווייןבגביעייןשותה2פ

שניהםמלאיםשניהםהקדשבשקלשקל'עהמזרקמשקלהיהלכך'עחשבונווייןבגביעייןשותהנ

שניהםמלאיםשניהםשקלשבעיםהמזרקמשקלשהיה'לפיכ'עחשבונווייןבגביעייןשותהא
שניהםמלאיםשניהםשקל'עהמזרקמשקלשהיהלפי'עחשבונווייןבגביעייןשותהש

בלולהסלתהויבירושלםבנימיןבחלקהמקדשוביתבשילהיוסףבחלקהוקםשהמשכןובנימיןיוסףשויםהיוד

בלולהסלתהויבירושלםבנימןבחלקהמקדשוביתבשילהיוסףבחלקהוקםשהמשכןובנימןיוסףשוויםהיומ

בלולהסלתהויבירושלםבנימןבחלקהמקדשוביתבשילהיוסףבחלקהוקםשהמשכןובנימןיוסףשויםהיו2פ

בלולהסלתהויבירושלםבנימיןבחלקה"ובבשילהיוסףבחלקהוקםשהמשכןובנימיןיוסףשויןהיונ

בלולהסלתהויבירושלםבנימיןבחלקה"ובבשילהיוסףבחלקהוקםשהמשכןובנימיןיוסףשויםא
בלולהסלתהויבירושלםבנימיןבחלקה"ובבשילהיוסףבחלקהוקםשהמשכןובנימיןיוסףשויםש

בנימיןובני'שנאמלמצריםכשירדלבנימיןלושהיהבניםעשרהכנגדזהבעשרהאחתכףלמנחהבשמןד

בנימןובני'שנלמצריםכשירדלבנימןלושהיובניםעשרהכנגדזהבעשרהאחתכףלמנחהבשמןמ

בנימןובני'שנאלמצריםכשירדלבנימןלושהיובניםעשרהכנגדזהבעשרהאחתכףלמנחהבשמן2פ

בנימיןובני'שנלמצריםכשירדלבנימיןלושהיובניםעשרהכנגדזהבעשרהאחתכףלמנחהבשמןנ

בנימיןובני'שנאלמצריםכשירדלבנימיןלושהיובניםעשרהכנגדזהבעשרהאחתכףלמנחהבשמןא
בנימיןובני'שנאלמצריםכשירדלבנימיןלושהיובניםעשרהכנגדזהבעשרהאחתכףלמנחהבשמןש

פרקטרתמלאההויצדיקיםכולםוהיו'וגוובכרבלעד

פרקטרתמלאההויצדיקיםכולםוהיו'וגומובכרבלעמ

פרקטרתמלאההויצדיקיםכלםוהיהוארדוחפיםמפיםוראשאחיונעמןגרהואשבלובכרבלע2פ

פרקטרתמלאההוי'צדיקיכלםוהיו'וגוונעמןגראואשבלובכרבלענ

פרקטרתמלאההויצדיקיםכלםוהיו'וגוובכרבלעא
פרקטרתמלאההויצדיקיםכלםוהיו'וגוובכרבלעש
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בימיאחתבחלקוהמקדשביתשנבנהפעמיםשלשהכנגדעולהמינישלשההרי'וגובקרבןאחדד

בימיאחתבחלקוהמקדשביתשנבנה'פעמ'גכנגדעולהמיני'גהרי'וגומאחדמ

בימיאחתבחלקוהמקדשביתשנבנהפעמיםשלשהכנגדעולהמינישלשההרי'וגובקרבןאחד2פ

בימי'אבחלקוה"בשנבנהפ"גכנגדעולהמיני'גהרי'וגובקרבןאחדנ

בימיאחדבחלקוה"בשנבנהפעמיםשלשהכנגדעולהמינישלשהריבקרבן'אא
בימיאחדבחלקוה"בשנבנהפעמיםשלשהכנגדעולהמיני'גהריבקרבןאחדש

שנבנההורודוסשבנאוהבניןכנגדלחטאתאחדעזיםשעירהמשיחלימותוהשלישיתהגולהעוליבימיואחתשלמהד

שנבנההירודוסשבנאוהבניןכנגדלחטאתאחדעזיםשעירהמשיחלימותוהשלישיתהגולהבימיואחתשלמהמ

שנבנההודורוסשבנאוהבניןכנגדלחטאתאחדעזיםושעירהמשיחלימותוהשלישיתהגולהעוליבימיואחתשלמה2פ

שנבנההורודוסשבנאוהבניןכנגדאחדעזיםושעירהמשיחלימות'והגהגולהעוליבימי'ואשלמהנ

שנבנההורודוסשבנההבניןכנגדאחדעזיםושעירהמשיחלימות'והגגולהעולהבימי'ובשלמהא
שנבנההורודוסשבנההבניןכנגדאחדעזיםושעירהמשיחלימות'והגגולהעוליבימי'ובשלמהש

כנגדשניםבקרהשלמיםולזבחישראלחכמישהרגעללכפרהבניינולווהיהחוטאמלךידיעלד

כנגדשניםבקרהשלמיםולזבחישראלחכמישהרגעללכפרהבניינולווהיהחוטאמלךידיעלמ

שניםבקרהשלמיםולזבחישראלחכמישהרגעללכפרהבנינולווהיהחוטאמלךידיעל2פ

כנגדשניםבקר'השלמיולזבח'ישחכמישהרגעללכפרהבניינולווהיהחוטאמלךי"ענ

כנגדשניםבקרהשלמיםולזבחישראלחכמישהרגעללכפרהבניינולווהיהחוטאמלךי"עא
כנגדשניםבקר'השלמיולזבחישראלחכמישהרגעללכפרהבניינולווהיהחוטאמלךי"עש

איליםואסתרמרדכיממנושיצאוגואליםשניכנגדאחרדברבשתואיששאולמבנימיןשיצאומלכיםשניד

אליםואסתרמרדכיממנושיצאוגואליםשניא"דבשתואיששאולמבנימןשיצאומלכיםשנימ

איליםואסתרמרדכיממנושיצאוגואליםשניכנגדאחרדברבשתואיששאולמבנימןשיצאומלכיםשני2פ

אליםואסתרמרדכיממנושיצאוגואלים'בכנגדא"דבשתואיששאולמבנימיןשיצאומלכים'בנ

אליםואסתרמרדכיממנושיצאוגואלים'בכנגדא"דבשתואיששאולמבנימןשיצאומלכים'בא
אליםואסתרמרדכיממנושיצאוגואלים'בכנגדא"דבשתואיששאולמבנימיןשיצאומלכיםשניש

מעלות'גכנגד'ה'ה'השלמיניןשלשההריחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהד

מעלותכנגד'ה'ה'שלהמינים'גהרי'וגומחמשהמ

מעלותשלשכנגדחמשהחמשהחמשהשלמיניםשלשההריחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשה2פ

מעלות'גכנגד'ה'ה'השלמינין'גהרי'גועתודים'הנ

מעלותשלשכנגדה"השלמינים'גהריחמשהא
מעלות'גכנגד'ה'השלמינים'גהריחמשהש

נתןולבנימןידותחמשכולםממשאותבנימןמשאתותרבהןואלובנימיןשנטל'ה'השלד

נתןולבנימןידותחמשכולםממשאתבנימןמשאתותרבהןואלובנימןשנטל'ה'שלהמ

נתןולבנימןידותחמשכולםממשאותבנימןמשאותותרבהןואלובנימןשנטלחמשהחמשהשל2פ

נתןולבנימיןידותחמשכלםממשאותבנימיןמשאתותרבהןואלובנימיןשנטל'ה'השלנ

נתןולבנימין'ואומידות'הכלםממשאתבנימןמשאתותרב'שנאבנימיןשנטלה"השלא
נתןולבנימין'ואומידות'הכלםממשאתבנימיןמשאתותרב'שנאבנימיןשנטל'ה'השלש
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מלכותלבושיחמשהללבוששזכהמבנימןשהימרדכיהיהזהוהשלישיתשמלותחליפותוחמשכסףמאותשלשד

מלכותלבושי'הללבוששזכהמבנימןשהיהמרדכיהיהזהוהשלישית'וגומכסףמאותשלשמ

מלכותלבושיחמשהללבושזכהמבנימןשהיהמרדכיהיהזהוהשלישיתשמלותחליפותוחמשכסףמאותשלש2פ

מלכותלבושי'הללבוששזכהמבנימיןשהיהמרדכיהיהזה'והגשמלותחליפותוחמשכסףמאותשלשנ

מלכותלבושי'הללבוששזכהמבנימןשהיהמרדכיהיהזה'והגשמלותחליפותוחמשכסףמאותשלשא
מלכותלבושי'הללבוששזכהמבנימיןשהיהמרדכיהיהזה'והגשמלותחליפותוחמשכסףמאות'גש

קרבןזה'וגוהמלךמלפנייצאומרדכי'שנד

קרבןזה'וגומהמלךמלפנייצאומרדכי'שנמ

קרבןזהוארגמןבוץותכריךגדולהזהבועטרתוחורתכלתמלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכי'שנא2פ

קרבןזהוארגמןבוץותכריךגדולהזהבועטרתוחורתכלתמלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכי'שננ

קרבןזה'וגוהמלךמלפנייצאומרדכי'שנאא
קרבןזה'וגוהמלךמלפנייצאומרדכי'שנאש

זהקרבנואתמקלס'הבההתחילהזהסדרעלשהקריבכיון'וגואבידןד

'וגומאבידןמ

זהקרבנואתלקלסוהתחילהזהכסדרשהקריבה"הקבשראהכיוןגדעוניבןאבידן2פ

זהקרבנומקלסה"הבהתחילהזההסדרעלשהקריבכיוןאבידןנ

זה'ואמקרבנומקלסהתחילהסדרזהעלשהקריבה"הקבשראהכיוןגדעוניבןאבידןא
זה'ואמקרבנומקלסהתחילהסדרזהעלשהקריבה"הקבשראהכיוןגדעוניבןאבידןש

שבטים'גנותרוהרישדיעמיבןאחיעזרדןלבנינשיאהעשיריביום'וגואבידןקרבןד

שבטים'גנותרוהרי'וגומהעשיריביוםמ

שבטיםשלשהנותרוהרישדיעמיבןאחיעזרדןלבנינשיאהעשיריביוםגדעוניבןאבידןקרבן2פ

'שבטי'גנותרוהרי'וגודןלבנינשיאהעשיריביום'וגואבידןקרבןנ

שבטים'גנותרווהרידןלבנינשיאהעשיריביוםגדעוניבןאבידןקרבןא
שבטים'גנותרווהרידןלבנינשיאהעשיריביוםגדעוניבןאבידןקרבןש

דן'דתימ'כמליהודההקישושאביולפילהםתחלהלהקריבראהמהונפתליואשרדןד

דןמ"דתיה"כמליהודההקישושאביולפילהםתחלהלהקיבראהמהואשרונפתלידןמ

דן'דתיכמהליהודההקישושאביולפילהםתחלהדן(כן)להקריבראהמהונפתליואשרדן2פ

דן'שנליהודההקישושאביולפילהםתחלהלהקריבראהמהונפתליואשרדןנ

דןא"כדליהודההקישושאביולפילהםתחלהדןלהקריבראהמהונפתליואשרדןא
דןא"כדליהודההקישושאביולפילהםתחלהדןלהקריבראהמהונפתליואשרדןש

היהשיהודהכשםשנשארולאלוראשהיהלפיכךיהודהזהשבשבטיםבמיוחד'וגועמוידיןד

היהשיהודהכשםשנשארולאלוראשהיהלפיכךיהודהזהשבשבטיםכמיוחדישראלשבטיכאחדעמוידיןמ

היהשיהודהכשםשנשארולאלוראשהיהלפיכךיהודהזהשבשבטיםכמיוחדישראלשבטיכאחדעמוידין2פ

היהשיהודהכשםשנשארולאלוראשהיה'לפייהודהזה'שבשבטיכמיוחד'יששבטיכאחדעמוידיןנ

היהשיהודהכשםשנשארולאלוראשהיה'לפייהודהזהשבשבטים[ד]כמיוח[כאחד]עמוידיןא
היהשיהודהכשםשנשארולאלוראשהיה'לפייהודהזהשבשבטיםכמיוחדעמוידיןש
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לאלדןיעקבשברכתלפישמשוןכנגדהקריבזההרי'וגוקערתקרבנולכולםראשד

לאלדןיעקבשברכתלפישמשוןכנגדקרבנוהקריבזההריקערתקרבנולכלןראשמ

לאלדןיעקבשברכתלפישמשוןכנגדקרבנוהקריבזההרי'וגוכסףקערתקרבנולכולםראש2פ

לאלדןיעקבשברכתלפישמשוןכנגדקרבנוהקריבזההריקרבנולכולםראשנ

לאלדןיעקבשברכתלפישמשוןכנגדקרבנוהקריבזההריאחתכסףקערתקרבנולכלםראשא
לאלדןיעקבשברכתלפישמשוןכנגדקרבנוהקריבזההריאחתכסףקערתקרבנולכלםראשש

נשיאהקריבלכךבנזירותואלאתלויההיתהלאשמשוןגבורתוגםשמשוןשםעלאלאהיתהד

נשיאהקריבלכךבנזירותואלאתלויההיתהלאשמשוןגבורתוגםשמשוןשםעלאלאהיתהמ

נשיאהקריבלכךבנזירותואלאתלויההיתהלאשמשוןגבורתגםשמשוןעלאלאהיתה2פ

נשיאהקריבולכךבנזירותואלאתלויהה[ת](?)הילאשמשוןגבורתוגםשמשוןש"עאלאהיתהנ

נשיאהקריב'לפיבנזירותואלאתלויההיתהלאשמשוןשלגבורתווכןשמשוןש"עאלאהיתהא
נשיאהקריב'לפיבנזירותואלאתלויההיתהלאשמשוןשלגבורתווכןשמשוןש"עאלאהיתהש

קראולכךטהרהנזירהיהזהכסףקערתקרבנו'ד'ה'ההזההסדרעלדןד

קראולכךטהרהנזירהיהזהאחתכסףקערתקרבנו'ד'ה'ההזההסדרעלדןמ

קראולכךטהרהנזירהיהזהאחתכסףקערתקרבנודכתיבהיאהדאהזההסדרעל2פ

קראולכךטהרהנזירהיהזהאחתכסףקערתקרבנוד"הההזההסדרעלדןנ

קראלכךטהרהנזירהיהזהקרבנוד"הההזההסדרעלדןא
קראלכךטהרהנזירהיהזהקרבנוד"הההזההסדרעלדןש

הנזירישתהואחרעדהנזירתורתוזאתמןמשקלהומאהשלשיםלחםמביאהיהשהואקערהלוד

הנזירישתהואחרעדהנזירתורתוזאתמןמשקלהומאהשלשיםלחםמביאהיהשהואקערהלומ

הנזירישתהואחרעדהנזירתורתוזאתמןמשקלהומאהשלשיםלחםמביאהיהשהואקערהלו2פ

ישתהואחרעדהנזירתורתוזאתמןמשקלהומאה'שלשילחםמביאהיהשהואקערהלונ

הנזירישתהואחרעדהנזירתורתוזאתמןמשקלהל"קלחםמביאהשהיהקערהלוא
הנזירישתהואחרעדהנזירתורתוזאתמןמשקלהל"קלחםמביאהשהיאקערהלוש

הנשתהייןלשתותהותרשעהשאותה'וגושבעיםכסףאחדמזרקתיבות'ל'קייןד

הנשתהייןלשתותהותרשעהשאותהכסףאחדמזרקתיבותל"קמ

ייןלשתותהותרשעהשאותההקדשבשקלשקלשבעיםכסףאחדמזרקתיבותושלשיםמאהיין2פ

הנשתהייןלשתותהותרשעהשאותההקדשבשקלשקל'שבעיכסףאחדמזרקתיבותל"קייןנ

ייןלשתותהותרשעהשאותהשקל'עכסףאחתמזרקתיבותל"קייןא
ייןלשתותהותרשעהשאותהשקל'עכסףאחתמזרקתיבותל"קייןש

והימים'דתי'כמנזירותושנזרקהשנטמאנזירכנגד'שבעילמה'א'דייןהוישבעיםשחשבונוד

והימיםמ"דתיה"כמנזירותושנזרקהשנטמאנזירכנגדשבעיםלמהא"דייןהוישבעיםשחשבונובמזרקמ

והימיםדתימרכמהנזירותושנזרקהשנטמאנזירכנגדשבעיםלמהאחרדברייןהוי'שבעישחשבונו2פ

והימיםא"כמדנזירותושנזרקהשנטמאנזירכנגדשבעיםלמהא"דייןהוי'עשחשבונונ

והימיםא"כדנזירותו[שנזרקה]שנטמאנזירכנגד'עלמהא"דייןהוי'עשחשבונוא
והימיםא"כדנזירותושנזרקהשנטמאנזירכנגד'עלמהא"דייןהוי'עשחשבונוש
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עד'לייהואקדושנזרוימיכלתיבות'עבווישנזרוטמאכייפלוהראשוניםד

עדי"ליהואקדושנזרוימיכלמןתיבות'עבווישנזרוטמאכייפלוהראשוניםמ

עדי"ליהואקדשנזרוימיכלמןתיבותשבעיםבווישנזרוטמאכייפלוהראשונים2פ

עדי"ליהואקדושנזרוימיכלתיבות'עבווישנזרוטמאכייפלוהראשוניםנ

עד<...><...>קדשזרו<.><...><..><..>'תיבוים<...><..>וישנזרו<...><..>]יפלוהראשוניםא
יפלו'הראשוניש

עמוידיןדןמןדןבברכתהאמורותתיבות'עכנגדשבעיםלמה'א'דנזרוטמאכיד

עמוידיןדןמןדןבברכתהאמורותתיבות'עכנגד'עלמהא"דנזרוטמאכימ

עמוידיןדןמןדןבברכתהאמורותאותיות'שבעיכנגדשבעיםלמהאחרדברנזרוטמאכי2פ

עמוידיןדןמןדןבברכתהאמורותתיבות'עכנגד'שבעילמהא"דנזרוטמאכינ

עמוידיןדןבברכתהאמורותאותיות'עכנגד'עלמהא"ד[זרו<.><...>כיא
עמוידיןדןבברכתהאמורותאותיות['ע]כנגד'עלמהא"דש

יעקבאמרולא'וגולישועתךהאחרוןשפסוקלפישמשוןשפיטתעלאחוררכבוויפלעד'וגד

יעקבאמרולאי"יקויתילישועתךהאחרוןשפסוקלפישמשוןשפיטתעלאחוררוכבוויפולעדמ

יעקבאמרולאי"יקויתילישועתךהאחרוןשפסוקלפישמשוןשפיטתעלאחוררכבוויפלעד2פ

יעקבאמרולא'וגולישועתךהאחרוןשפסוקלפישמשוןשפיטתעלאחוררוכבוויפולעדנ

יעקבאמרולאי"יקויתילישועתךהאחרוןשהפסוקלפישמשוןשפיעתעדאחוררוכבוויפולעדא
יעקבאמרולא'הקויתילישועתךהאחרוןשהפסוקלפישמשוןשפיעתעדאחוררוכבוויפולעדש

כיאחיומבנותאשהלישארצהשלאאחיומןשמשוןשנזרקמזרקקראולכךשמשוןעלאלאד

כיאחיומבנותאשהלישארצהשלאאחיומןשמשוןשנזרקמזרקקראוולכךשמשוןעלאלאמ

כיאחיומבנותאשהלישארצהשלאאחיומןשנזרקמזרקקראוולכךשמשוןעלאלא2פ

כיאחיומבנותאשהלישארצהשלאאחיומןשמשוןנזרק(מ)שמזרקקראוולכךשמשוןעלאלאנ

כיאחיומבנותלישאשלאמאחיושמשוןשנזרקמזרקקראוולכךשמשוןעלאלאא
כיאחיומבנותלישאשלאמאחיושמשוןשנזרקמזרקקראוולכךשמשוןעלאלאש

עלנזרקיםשהםושפיפוןנחששקראושםעלמזרק'א'דפלשתיםמבנותאםד

עלנזרקיםשהםושפיפוןנחששקראושםעלמזרקא"דפלשתיםמבנותאםמ

עלנזרקיםשהםושפיפוןנחששנקראושםעלמזרקאחרדברפלשתיםמבנותאם2פ

עלנזרקיןשהםושפיפוןנחששקראוש"עמזרקא"דפלשתיםמבנותאםנ

עלנזרקיןשהםאורחעליושפיפוןנחששנקראוש"עאחדמזרקאחרדברפלשתיםמבנותאםא
עלנזרקיןשהםאורחעליושפיפוןנחששנקראוש"עאחדמזרקא"דפלשתיםמבנותאםש

עלמזרקרגליובשתיחיגרהיהשמשוןוכןגחוןעלוהולכיםרגליםלהםשהיוהארץד

עלמזרקא"דרגליובשתיחגרשמשוןוכןגחוןעלוהולכיםרגליםלהםשהיוהארץמ

עלמזרקאחרדבררגליובשתיחגרהיהשמשוןוכןגחוןעלוהולכיםדגליםלהםשהיוהארץ2פ

ש"עמזרקא"דרגליובשתיחיגרהיהשמשוןוכןגחוןעל'הולכירגליםלהםשהיוהארץנ

ש"עמזרקא"דרגליובשניחגרהיהשמשוןוכןגחוןעלוהולכיןרגליםלהםשאיןהארץא
ש"עמזרקא"דרגליו'בבחגרהיהשמשוןוכןגחוןעלוהולכיןרגליםלהםשאיןהארץש
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מצותחלותסלתצריכיםשניהםטהרהונזירטומאהשנזיר'וגומלאיםשניהםאחוררכבוויפלשםד

מצותחלותסלתצריכיםשניהםטומאהונזירטהרהשנזיר'וגומ'מלאישניהםאחוררוכבוויפולשםמ

מצותחלותסלתצריכיםשניהםטומאהונזירטהרהשנזיר'וגומלאיםשניהםאחוררכבוויפלשם2פ

סלתצריכיןשניהםשניהםטהרהונזירטומאהשנזירמלאיםשניהםאחוררוכבוויפלנ

מצותחלותסלת'צריכישניהםטהרהונזירטומאהשנזירמלאיםשניהםאחוררוכבוויפולא
מצותחלותסלתצריכיםשניהםאהבהונזירטומאהשנזירמלאיםשניהםאחוררוכבוויפולש

יכולואינוטומאתועלשמביאבקרבןיוצאאינוטומאהשנזירלפיבשמןבלולותד

יכולואינוטומאתועלשמביאבקרבןיוצאאינוטומאהשנזירלפיבשמןבלולותמ

יכולואינוטומאתועלשמביאבקרבןיוצאאינוטומאהשנזירלפיבשמןמשוחיםמצותורקיקיבשמןבלולות2פ

יכולואינוטומאתועלשמביאבקרבןיוצאאינו'טומאשנזירלפיבשמןבלולותנ

יכולואינוחטאתועלשמביאבקרבןיוצאאינוטומאהשנזירולפיא
יכולואינוחטאתועלשמביאבקרבןיוצאאינוטומאהשנזירולפיש

קודםביןששמשוןלפי'וגוסלתמלאיםשניהם'א'דטהרהנזירותעודשיביאעדייןלשתותד

קודםביןששמשוןלפי'וגוממלאיםשניהםא"דטהרהנזירותעודשיביאעדייןלשתותמ

קודםביןששמשוןלפי'וגוסלתמלאיםשניהםאחרדברטהרהנזירותעודשיבאעדייןלשתות2פ

קודםביןששמשוןלפי'מלאישניהםא"דטהרהנזירותעודשיביאעדייןלשתותנ

קודםביןששמשוןלפיסלתמלאיםשניהםא"דטהרהנזירותעודשיביאעדייןלשתותא
קודםביןששמשוןלפיסלת'מלאישניהםא"דטהרהנזירותעודשיביאעדייןלשתותש

היאבגויהעצמושטימאשעלטומאהכנזירשהיהנזרושערשנתגלחלאחרביןנזרושערשנתגלחד

היאבגויהעצמושטימאשעלטומאהכנזירשהיהנזרושערשנתגלחלאחרביןנזרושערשנתגלחמ

היאבגויהעצמושטימאשעלטומאהכנזיר(כז)שהיהנזרושערשנתגלחלאחרביןנזרושערשנתגלח2פ

היאבגויהעצמושטימאשעלטומאהבנזירשהיהנזרושערשנתגלחלאחרביןנזרושערשנתגלחנ

היאבגויהעצמושטמאעלטומאהנזירשהיהשערושנתגלחלאחרביןשנתגלחא
היאבגויהעצמושטמאעלטומאהנזירשהיהשערושנתגלחלאחרביןשנתגלחש

בחייוהמיתמאשררביםבמותוהמיתאשרהמתיםויהיודכתיבבפלשתיםשמשוןהרגגילוחלאותולוגרמהד

בחייוהמיתמאשררביםבמותוהמיתאשרהמתיםויהיו'דכתבפלשתיםשמשוןהרגגילוחלאותולוגרמהמ

בחייוהמיתמאשררביםבמותוהמיתאשרהמתיםויהידכתיבבפלשתיםשמשוןהרגגלוחלאותולוגרמה2פ

בחייוהמיתמאשרבמותוהמיתאשרהמתיםויהיו'דכתיבפלשתיםשמשוןהרגגילוחלאותולוגרמהנ

בחייוהמיתמאשררביםבמותוהמיתאשרהמתיםוהיו'דכתיבפלשתיםשמשוןהרגגלוחאותולוגרמהא
בחייוהמיתמאשררביםבמותוהמיתאשרהמתיםוהיו'דכתיבפלשתיםשמשוןהרגגלוחאותולוגרמהש

ושכרמייןהןואלובהןאסורשנזירבייןהאמוריםדברים'יכנגדזהבעשרהאחתכףד

ושכרמייןהןואלובהןאסורשנזירבייןהאמוריןדברים'יכנגדזהבעשראחתכףמ

ושכרייןהםואלובהםאסור'שנזידבריםעשרהכנגדזהבעשרהאחתכף2פ

ושכרמייןהןואלובהןאסורשנזירביין'האמורידבריםעשרהכנגדזהבעשרהאחתכףנ

ושכרמייןהןואלובהםשאסורנזירשלבייןהאמוריםדבריםעשרתכנגדזהבעשראחתכףא
ושכרמייןהןואלובהםשאסורנזירשלבייןהאמוריםדבריםעשרתכנגדזהבעשראחתכףש
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הריישתהלא'ענבימשרתוכל'דיהריישתהלאשכרוחומץייןחומץשניםהרייזירד

הריישתהלאענביםמשרתוכל'דהריישתהלאשכרוחומץייןחומץשניםהרייזירמ

הריישתהלאענביםמשרתוכלארבעההריישתהלאשכרוחומץייןחמץשניםהרייזיר2פ

הריישתהלאענביםמשרתוכל'דהריישתהלאשכרוחומץייןחומץ'בהרייזירנ

הריישתהלא[ענבים]משרתוכל'דהריישתהלאשכרוחומץייןחומץשניםהרייזירא
הריישתהלאענביםמשרתוכל'דהריישתהלאשכרוחומץייןחומץ'בהרייזירש

הריהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרוימיכל'זהרייאכללאויבשיםלחיםוענבים'הד

הריהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרוימיכליאכללאויבשיםלחיםוענבים'המ

הריהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרוימיכלשבעההרייאכללא'ויבשילחיםוענביםחמשה2פ

הריהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרוימיכל'זהריישתהלאויבשיםלחים'וענבי'הנ

הריויבשיםלחיםוענבים'הא
הריויבשיםלחיםוענבים'הש

'כמהואאדוםשהייןלפיזהבשלהיתהלמהעשרההרייאכללאזגועדמחרצנים'חד

ה"כמהואאדוםשהייןלפישלזהבהיתהלמה'יהריזגועדמחרצנים'חמ

כמההואאדוםשהייןלפיזהבשלהיתהלמהעשרההרייאכללאזגועדמחרצניםשמנה2פ

א"כמדהואאדוםשהייןלפיזהבשלהיתהלמהעשרההרייאכללאזגועדמחרצנים'חנ

א"כדאדוםשהייןלפיזהבשלהיתהלמהעשרההריזגועדמחרצנים'חא
א"כדאדוםשהייןלפיזהבשלהיתהלמהעשרההריזגועדמחרצנים'חש

מןעצמוהמזירשכלקטרתמלאההיתהלמהאדוםוהזהביתאדםכיייןתראאל'דתימד

מןעצמוהמזירשכלקטרתמלאההיתהלמהאדוםוהזהביתאדםכיייןתראאלמ"דתימ

מןעצמוהמזירשכלקטרתמלאההיתהלמהאדוםוהזהביתאדםכיייןתראאלדתימר2פ

מןעצמוהמזירשכלקטרתמלאההיתהלמההואאדוםוזהביתאדםכיייןתראאלנ

מןעצמוהמזירשכלקטרתמלאההיתהלמהאדוםוהזהביתאדםכיייןתראאלא
מןעצמוהמזירשכלקטורתמלאההיתהלמהאדוםוהזהביתאדםכיייןתראאלש

'וגובקרבןאחדפר'ליילהזירנזירנדרלנדר'שנשמיםלשםלעשותצריךהייןד

'וגומבקרבןאחדפר'ליילהזירנזירנדרלנדר'שנשמיםלשוםלעשותצריךהייןמ

'וגובקרבןאחדפרי"ללהזירנזירנדרלנדור'שנאשמיםלשםלעשותצריךהיין2פ

'וגובקרבןאחדפרי"לילהזירנזירנדרלנדור'שנשמיםלשםלעשותצריךהייןנ

'אאיל'אפר'ליילהזירנזירנדרלנדור'שנאמשמיםשםלעשותהייןא
'אאילאחדפר'להלהזירנזירנדרלנדור'שנאשמיםשםלעשותצריךהייןש

ענביםואכילתייןשתייתעליהםמוזהרשהנזירמינין'גכנגדעולהמיני'גכאןהריד

ענביםואכילתייןשתייתעליהםמוזהרשהנזירמינים'גכנגדעולהמיני'גכאןהרימ

ענביםואכילתייןשתייתעליהםמוזהרשהנזירמיניםשלשהכנגדעולהמינישלשהכאןהרי2פ

'ענביואכילתייןשתייתעליהםמוזהרשהנזירמינים'גכנגדעולהמיני'גכאןהרינ

ענביםואכילתהייןשתיתעליהםמוזהרשהנזירמיניםשלשכנגדעולהמינישלשההריאחדכבשא
ענביםואכילתהייןשתיתעליהםמוזהרשהנזירמינים'גכנגדעולהמינישלשההרי'אכבשש
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ראשושערפרעגדליהיהקדוש'דתי'כמשעראזהרתכנגדלחטאתאחדעזיםשעירמתוטומאתד

'וגומפרעגדליהיהקדוש'מ"דתיה"כמשעראזהרתכנגדלחטאתאחדעזיםשעירמתוטומאתמ

ראשושערפרעגדליהיהקדשדתימרכמהשעראזהרתכנגדלחטאתאחדעזיםושעירמתוטומאת2פ

ראשושערפרעגדליהיהקדושא"כמדשעראזהרתכנגדלחטאתאחדעזיםושעירמתוטומאתנ

ראשושערפרעגדליהיהקדושא"כדשערכנגדלחטאתאחדעזיםושעירמתוטומאתא
ראשושערפרעגדליהיהקדושא"כדשערכנגדלחטאתאחדעזיםושעירמתוטומאתש

אשרמכל'ד'ה'השמשוןלאםהמלאךשהזהיראזהרות'גכנגדעולהמיני'ג'א'דד

אשרמכל'ד'ה'השמשוןלאםהמלאךשהזהיראזהרות'גכנגדעולהמיני'גא"דמ

אשרמכל'שנאשמשוןלאםהמלאךשהזהיאזהרותמינישלשהכנגדעולהמינישלשהאחרדבר2פ

אשרמכלד"ההשמשוןלאםהמלאךשהזהיראזהרותכנגדעולהמיני'גא"דנ

אשרמכלד"ההשמשוןשללאמוהמלאךשהזהיראזהרות'גכנגדעולהמיני'גא"דא
אשרמכלד"ההשמשוןשללאמוהמלאךשהזהיראזהרות'גכנגדעולהמיני'גא"דש

שלהאזהרהכנגדוהשעירתאכללאטומאהוכלתשתאלושכרוייןתאכללאהייןמגפןיעשהד

שלשערהאזהרהכנגדוהשעירתאכלאלטומאהוכלתשתאלושכרוייןתאכללאהייןמגפןיצאמ

שלאזהרהכנגדוהשעירתאכללאטומאהוכלתשתאלושכרויין'וגוהייןמגפןיצא2פ

שלהאזהרהכנגדוהשעירתאכללאטומאהוכלתשתאלושכרוייןתאכללאהייןמגפןיעשהנ

שלאזהרהכנגדוהשעיר'וגוטומאהוכלתשתאלשכרוייןתאכללאהייןמגפןיעשהא
שלאזהרהכנגדוהשעיר'וגוטומאהוכלתשתאלושכרוייןתאכללאהייןמגפןיעשהש

בקרהשלמיםולזבחהנעריהיהאלהיםנזירכיראשועליעלהלאומורה'ד'ה'השערד

'וגומהשלמיםולזבחהנעריהיהאלהיםנזירכיראשועליעלהלאומורה'ד'ה'המ

בקרהשלמיםולזבחהנעריהיהאלהיםנזירכיראשועליעלהלאומורה'דכתיהיאהדאשער2פ

בקר'השלמיולזבחהנעריהיהם"אלינזירכיראשועליעלהלאומורהד"ההשערנ

בקרהשלמיםולזבחראשועליעלהלאומוראד"ההשערא
בקר'השלמיולזבחראשועליעלהלאומוראד"ההשערש

אורחעלישפיפוןדרךעלינחשדןיהי'שנושפיפוןנחשאביושמשלודבריםשניכנגדשניםד

'וגומדרךעלינחשדןיהי'שנושפיפוןנחשאביושמשלודבריםשניכנגדמ

אורחעלישפיפוןדרךעלינחשדןיהי'שנשפיפוןנחשאביושמשלודבריםשניכנגדשנים2פ

'וגושפיפוןדרךעלינחשדןיהי'שנושפיפוןנחשאביושמשלו'דברי'בכנגדשניםנ

אורחעלישפיפוןדרךעלינחשדןיהי'שנאושפיפוןנחשאביושמשלודבריםשניםכנגדשניםא
אורחעלישפיפוןדרךעלינחשדןיהי'שנאושפיפוןנחשאביושמשלו'דברי'בכנגדשניםש

ומשהושפיפוןלנחשאותומשליעקבאדםבני'במפנידבריםבשנישנמשלכנגד'א'ד'וגוד

ומשהושפיפוןלנחשאותומשליעקבאדםבנישנימפידבריםבשנישנמשלכנגדא"דמ

ומשהושפיפוןלנחשאותומשליעקבאדםבנישנימפידבריםבשנישנמשלכנגדאחרדבר'וגו2פ

ומשהושפיפוןלנחשאותומשליעקבאדםבנישנימפנידבריםבשנישנמשלכנגדא"דנ

ומשהושפיפוןלנחשאותומשליעקבאדםבנימפני'דברי'בבשנמשלכנגדא"דא
ומשהושפיפוןלנחשאותומשליעקבאדםבנימפני'דברי'בבשנמשלכנגדא"דש
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אתשפטשהואעליו'שכתפעמים'בכנגד'א'דאריהגורדן'שנאאריהלגורד

אתשפטשהואעליו'שכתפעמיםשניכנגדא"דאריהגורדן'שנאריהלגורמ

אתשפטשהואעליושכתובפעמיםשניכנגדאחרדבר'וגואריהגורדן'שנאריהלגור2פ

אתשפטשהואעליו'שכתופ"בכנגדא"דאריהגורדן'שנאריהלגורנ

אתשפטשהואעליושכתוב'פעמי'בכנגדא"דאריהגורדן'שנאאריהלגורא
אתשפטשהואעליו'שכתו'פעמי'בכנגדא"דאריהגורדן'שנאאריהלגורש

עשריםישראלאתשפטוהואשנהעשריםפלשתיםבימיישראלאתוישפטהןואלושנהעשריםישראלד

עשריםישראלאתשפטוהואשנהעשריםפלשתיםבימיישראלאתוישפטהןואלושנהעשריםישראלמ

שנהעשריםפלשתיםבימיישראלאתוישפטהןואלושנהעשריםישראל2פ

עשרים'ישאתשפטוהוא(1)פלשתים(1)בימי(2)שנה(2)עשריםישראלאתוישפוטהןואלושנה'כ'ישנ

'כישראלאתשפטוהואשנה'כפלשתיםבימיישראלאתוישפוטהןואלושנה'כישראלא
'כישראלאתשפטוהואשנה'כפלשתיםבימיישראלאתוישפוטהןואלושנה'כישראלש

עלשמשוןשלמוראוהיהמיתתואחרשנים'וכבחייוישראלאתשפטשנה'שכללמדךשנהד

עלשלשמשוןמוראוהיהמיתתואחרשנים'וכבחייוישראלאתשפטשנהשעשריםללמדךשנהמ

עלשמשוןשלמוראוהיהשנהועשריםבחייוישראלאתשפטשנהשעשריםללמדך2פ

עלשמשוןשלמוראוהיהמיתתואחרשנה'וכבחייו'ישאתשפטשנה'שעשריללמדךשנהנ

עלשמשוןשלמוראוהיהמיתתואחרשנה'וכבחייוישראלאתשפטשנה'שכללמדךשנהא
עלשמשוןשלמוראוהיהמיתתואחרשנה'וכבחייוישראלאתשפטשנה'שכללמדךשנהש

בניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאיליםהפילאשרהתוךעמודישניכנגד'א'דבהשקטוישבופלשתיםד

'וגומחמשהאליםהפילאשרהתוךעמודישניכנגדא"דבהשקטוישבופלשתיםמ

בניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאיליםהפילאשרהתוךעמודישניכנגדאחרדברבהשקטוישבופלשתים2פ

'וגו'האליםהפילאשרהתוךעמודי'בכנגדא"דבהשקטוישבו'פלשתינ

חמשהאליםהפילאשרהתוךעמודישניכנגדא"דבהשקטוישבופלשתיםא
חמשהאליםהפילאשרהתוךעמודישניכנגדא"דבהשקטוישבופלשתיםש

תוריםשתיטומאהנזירמביאשהיהקרבנותשלמינים'גכנגדמינים'גלמהחמשהשנהד

תוריםשתיטומאהנזירמביאשהיהשלקרבנותמינים'גכנגדמיניםשנילמהמ

תוריםשתיטומאהנזירמביאשהיהקרבנותשלמיניםשלשהכנגדמיניםשלשהלמהחמשהשנה2פ

תוריםשתי'טומאנזירמביאשהיהקרבנותשלמינין'גכנגדמינין'גלמהנ

תוריםשניטומאהנזירמביאשהואקרבנותשלמיניםשלשהכנגדמינים'גלמהא
תורים(ט)שניטומאהנזירמביאשהואקרבנותשלמינים'גכנגדמינים'גלמהש

'ה'השלהיולמהלאשםשנתובןוכבשלעולהואחדלחטאתאחדיונהבנישתיאוד

'ה'שלההיולמהלאשםשנתובןוכבשלעולהואחדלחטאתאחדיונהבנישניאומ

חמשהחמשהשלהיוולמהלאשםשנתובןוכבשלעולהואחדלחטאתאחדיונהבנישניאו2פ

'ה'השלהיולמהלאשםשנתובןוכבשלחטאתואחדלעולהאחדיונהבנישניאונ

חמשהשלהיהלמה)שנתובןוכבשיונהבנישניאוא
חמשהשלהיהלמהשנתובןוכבשיונהבנישניאוש



95

במדבר רבה פרשה יד

ט, יד

לעולהכבשטהרהנזירמביאשהיהמינים'הכנגדד

לעולהכבשטהרהנזירמביאשהיהמינים'הכנגדמ

לעולהוכבשלחטאתאחדיונהבנישניאותוריםשתיטומאהנזירמביאשהיהמיניםחמשהכנגד2פ

לעולהכבשטהרהנזירמביאשהיהמינין'הכנגדנ

יונהבנישניאותוריםשניטומאהנזירמביאשהיהמינים'הכנגדא
יונהבנישניאותורים'בטומאהנזירמביאשהיהמינים'הכנגדש

ונסכיהםומנחתםמצותורקיקיחלותוסלתלשלמיםואיללחטאתוכבשהד

ונסכיהםומנחתםמצותורקיקיחלותוסלתלשלמיםואיללחטאתוכבשהמ

ונסכיהםומנחתם[בשמןמשוחים]מצותורקיקיחלותוסלתלשלמיםואיללחטאתוכבשה2פ

ונסכיהםומנחתםמצותורקיקיחלותוסלת'לשלמיואיללחטאתוכבשהנ

א
כנגדמינים'גלמהא"דונסכיהםומנחתםמצותורקיקימצותוסלתלשלמיםואיללחטאתוכבשה)ש

ד

מ

2פ

נ

[טהרה](טומאה)נזירמביאשהיהמינים'הכנגדחמשהשלהיולמה(שנתובןוכבשא
טומאהנזירמביאשהיההמינים'הכנגדחמשהשלהיולמהשנתובןוכבש('פעמי'גש

'א'דד

א"דמ

דבר2פ

א"דנ

א"דונסכיהםומנחתםמצותורקיקימצותוסלתלשלמיםואיללחטאתוכבשהיונהבנישניאותורים'בא
א"דונסכיהםומנחתםמצותורקיקימצותוסלת'לשלמיואיללחטאתוכבשהיונהבנישניאו'תורי'בש

איששלשיםמהםויךהןואלובחייובפלשתיםשמשוןשהכהפעמים'גכנגדמינים'גלמהד

איששלשיםמהםויךהןואלובחייובפלשתיםשמשוןשהכהפעמים'גכנגדמינים'גלמהמ

איששלשיםמהםויךהןואלובחייובפלשתיםשמשוןשהכהפעמיםשלשהכנגדמיניםשלשהלמהאחר2פ

איש'למהםויךהןואלו'בפלשתישמשוןשהכהפ"גכנגדמינים'גלמהנ

איששלשיםמהםויךהןואלובחייובפלישתיםשמשוןשהכהפעמיםשלשכנגדמינים'גלמהא
איש'למהםויךהןואלובחייובפלשתיםשמשוןשהכה'פעמי'גכנגד'מיני'גלמהש

הרי'ה'השלמינים'הגהיואישאלףבהםויך'וגוירךעלשוקאותםויךד

הרי'ה'ה'שלהמינים'הגהיואישאלףבהויךירךעלשוקאותםויךמ

הריחמשהחמשהשלמיניםהשלשהוהיואישאלףבהםויךירקעלשוקאותםויך2פ

הרי'ה'ה'השלמינים'גהריאישאלףבהםויך'וגוירךעלשוקאותםויךנ

הרי'ה'השלמינים'הגוהיואישאלףבהםויךירךעלשוקאותםויךא
הריחמשה'השלמינים'הגוהיואישאלףבהםויךירךעלשוקאותםויךש
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עיןשמהקראכןעל'שנאמהנסעלהמעיןונקראבלחילושנעשההנסכנגד'ו'טד

עיןשמהקראכןעל'שנהנסעלהמעיןונקראבלחילושנעשההנסכנגדו"טמ

עיןשמהקראכןעל'שנהנסעלהמעיןונקראבלחילושנעשההנסכנגדעשרחמשה2פ

עיןשמהקראכןעלהנסעלהמעיןונקראבלחילושנעשההנסכנגדו"טנ

עיןשמהקראכןעל'שנאהנסש"עהמעיןונקראבלחילושנעשההנסכנגדו"טא
עיןשמהקראכןעל'שנאהנסש"עהמעיןונקראבלחילושנעשההנסכנגדו"טש

'שהקרי'הבהשראהכיון'וגואחיעזרקרבןזהאותיות'ו'טוהןבלחיאשרהקוראד

שהקריב'ה'ב'הקשראהכיוןשדיעמיבןאחיעזרקרבןזהאותיותו"טוהןבלחיאשרהקוראמ

שהקריבה"הקבשראהכיון'וגואחיעזרקרבןזהאותיותעשרחמשהוהןבלחיאשרהקורא2פ

שהקריבה"הבשראהכיון'וגואחיזערקרבןזהאותיותו"טוהןי'ח'ל'בר'ש'אא'ר'ו'ק'הנ

שהקריבה"הקבשראהכיוןאחיעזרקרבןזהאותיותו"טוהןבלחיאשרהקוראא
שהקריבה"הקבשראהכיוןאחיעזרקרבןזהאותיותו"טוהןבלחיאשרהקוראש

עשתיביום'וגוקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהזהסדרעלד

עשתיביוםשדיעמיבןעזראחיקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהזהסדרעלמ

עשתיביום'וגואחיעזרקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהזההסדרעל2פ

עשתיביום'וגואחיעזרקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהסדרעלנ

עשתיביוםעמישדיבןאחיעזרקרבןזה'ואמקרבנומקלסהתחילהזההסדרעלא
עשתיביוםשדיעמיבןאחיעזרקרבןזה'ואמקרבנומקלסהתחילהזההסדרעלש

דןנשיאאחרילהקריבאשרנשיאראהמה'וגועכרןבןפגעיאלאשרלבנינשיאיוםעשרד

דןנשיאאחרלהקריבאשרנשיאראהמהעכרןבןפגעיאלאשרלבנינשיאיוםעשרמ

דןנשיאאחרלהקריבאשרנשיאראהמהעכרןבןפגעיאלאשרלבנינשיאיוםעשר2פ

דןנשיאאחרלהקריבאשרנשיאראהמה'וגואשרלבנינשיאיוםעשרנ

דןנשיאאחרלהקריבאשרנשיאראהמהאשרלבנינשיאיוםעשרא
דןנשיאאחרלהקריבאשרנשיאראהמהאשרלבנינשיאיוםעשרש

להקריב'הקבהצוהלפיכךאישורשםעלשמונקראואשרדיןשםעלשמונקראשדןלפיד

להקריב'ה'ב'הקצוהלפיכךאישורשםעלשמונקראואשרדיןשםעלשמונקראשדןלפימ

להקריבה"הקבצוהלפיכךאישורשםעלשמונקראואשרדיןנקראשדןלפי2פ

להקריבה"הבצוה'לפיאישורש"עשמונקראואשרדיןש"עשמונקראשדןלפינ

להקריבה"הקבצוה'לפיאישורש"ענקראואשרהדיןש"ענקראשדןלפיא
להקריבה"הקבצוה'לפיאישורש"ענקראואשרהדיןש"ענקראשדןלפיש

כסףקערתקרבנוחמוץאשרומשפטדרשו'דתי'כמדינולאשרהדייןשצריךדןאחראשרד

כסףקערתקרבנוחמוץאשרומשפטדרשומ"דתיכמהדינולאשרהדייןשצריךדןאחראשרמ

כסףקערתקרבנוחמוץאשרומשפטדרשודתימרכמהדינולאשרהדיין'שצרידןאחראשר2פ

כסףקערתקרבנוחמוץאשרומשפטדרשוא"כמדדינואתלאשרהדיין'שצרידןאחראשרנ

כסףקערתקרבנוחמוץאשרומשפטדרשוא"כדדינולאשרהדייןשצריךדןאחרא
כסףקערתקרבנוחמוץאשרומשפטדרשוא"כדדינולאשרהדייןשצריךדןאחרש
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נקראואשרשמותםנקראושבחןולשםישראלשלגאולתולשםהשבטיםכלתנחומא'ר'א'וגוד

נקראואשרשמותםנקראושבחםולשםשלישראלגאולתםלשםהשבטיםכלתנחומא'ר'אמאחתמ

נקראואשרשמותןנקראושבחןולשםישראלשלגאולתםלשםהשבטיםכלתנחומאר"אמ'וגואחת2פ

נקראואשרשמותןנקראושבחןולשם'יששלגאולתולשם'השבטיכל'תנחומר"א'וגונ

נקראאשרשמותןנקראשבחןולשםישראלשלגאולתןלשםהשבטיםכלתנחוםר"אאחתא
נקראאשרשמותןנקראשבחןולשםישראלשלגאולתןלשםהשבטיםכלתנחוםר"אאחתש

ולשםהגויםכלאתכםואשרו'דתי'כמישראלשלגאולתןלשםשמוד

ולשםהגויםכלאתכםואשרו'מ"דתיה"כמשלישראלגאולתןלשםשמומ

ולשםחפץארץאתםתהיוכיהגויםכלאתכםואשרודתימרכמהישראלשלגאולתןלשםשמו2פ

ולשםהגויםכלאתכםואשרוא"כמד'יששלגאולתןלשםשמונ

ולשםהגויםכלאתכםואשרוא"כדישראלשלגאולתןלשםא
ולשםהגויםכלאתכםואשרוא"כדישראלשלגאולתןלשםש

עלאלאישראלשלאישורןאיןאלהיו'שייהעםאשרילושככההעםאשרי'דתימכמהשבחןד

עלאלאשלישראלאישורןאיןאלהיוי"שיהעםאשרילושככההעםאשרי'מ"דתיה"כמשבחןמ

עלאלאישראלשלאשורןאיןאלהיוי"שיהעםאשרילושככההעםאשרידתימרכמהשבחן2פ

עלאלא'יששלאישורןאיןאלהיוי"שיהעםאשרילושככההעםאשריא"כמדשבחןנ

ש"עאלאישראלשלאשרןאין'וגולושככההעםאשריא"כדשבחןא
ש"עאלאישראלשלאשרןאין'וגולושככההעםאשריא"כדשבחןש

אשרנשיאכשבא'ולפיכסגולהלעםלולהיותםבהםבחר'והקבהלאלהיםלהםלהיות'בהקבהשבחרוד

אשרנשיאכשבאולפיכךסגלהלעםלולהיותבהםבחר'ה'ב'והקלאלהיםלהםלהיות'ה'ב'בהקשבחרומ

אשרנשיאכשבאולפיכךסגולהלעםלולהיותםבחרה"והקבלאלהיםלהםלהיותה"בהקבשבחרושם2פ

אשרנשיאכשבא'לפיסגולהלעםלולהיותבהםבחרה"והבם"לאלילהםלהיותה"להבשבחרונ

אשרנשיאכשבא'לפיסגולהלעםלולהיותבהםבחרה"והקבלאלהיםלהםלהיותה"בהקבשבחרוא
אשרנשיאכשבא'לפיסגולהלעםלולהיותבהםבחרה"והקבלאלהיםלהםלהיותה"בהקבשבחרוש

'ייבחרבך'דתי'כמהאומותמכלבישראל'הקבהשבחרהבחירהשםעלקרבנוהקריבלהקריבד

י"יבחרובךמ"דתיה"כמהאומותמכלבישראל'ה'ב'הקשבחרהבחירהשםעלקרבנוהקריבלהקריבמ

י"יבחרבךדתימרכמההאומותמכלבישראלה"הקבשבחרהבחירהשםעלהקריבקרבנו'להקדי2פ

י"יבחרבךא"כמדהאומותמכל'בישה"הבשבחרהבחירהש"עקרבנוהקריבלהקריבנ

י"יבחרובךא"כדהאומותמכלבישראלה"הקבשבחרהבחירהש"עהקריבהקרבןלהקריבא
'הבחרובךא"כד'האומומכלבישראלה"הקבשבחרהבחירהש"עהקריבהקרבןלהקריבש

'וגוותקרבתבחראשרי'נאמועליהם'וגוסגלהלעםלולהיותאלהיךד

חצריךישכןותקרבתבחראשרינאמרועליהםסגולהלעםלולהיותאלהיךמ

'וגוותקרבתבחראשרינאמרועליהםסגלהלעםלולהיותאלהיך2פ

'וגוותקרבתבחראשרי'נאמועליהם'וגוסגולהלעםלולהיותך"אלינ

חצריךישכוןותקרבתבחראשרינאמרועליהםלעםליוהייתם'ואומסגולהלעםלולהיותאלהיךא
חצריךישכוןותקרבתבחראשרי'נאמועליהםלעםליוהייתם'ואומסגולהלעםלולהיותאלהיךש
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אלומשקלהומאהשלשיםלאברהםתחלההיושהםהעולםאומותכנגדכסףקערתקרבנוהקריבולכךד

אלומשקלהומאהשלשיםלאברהםתחלההיושהםהעולםאומותכנגדכסףקערתקרבנוהקריבולכךמ

אלומשקלהומאהשלשיםלאברהםתחלהשהןהעולםאומותכנגדכסףקערתקרבנוהקריבולכך2פ

אלומשקלהומאהשלשיםלאברהםתחלההיושהם'העו'אומוכנגדכסףקערתקרבנוהקריבולכךנ

אלומשקלהל"קלאברהםתחלהשהםהעולםאומותכנגדאחתכסףקערתקרבנוהקריב'ולפיא
אלומשקלהל"קלאברהםתחלהשהםהעולם'אומוכנגדאחתכסףקערתקרבנוהקריב'ולפיש

וישמעאלקטורהבניו'יהיוומימלכותהמהששיםשלמה'שאממלכות'וסנחבניד

וישמעאלקטורהבניו"יהיוומימלכותהמהששיםשלמה'שאממלכותוששיםנחבני'עמ

וישמעאלקטורהבניו"יהיוומימלכותהמהששיםשלמה'שאממלכותוששיםנחבנישבעים2פ

וישמעאלקטורהבניו"יהיוומימלכותהמהששיםשלמה'שאממלכות'וסנחבנינ

וישמעאללישמעאלקטורהבניו"יהםומישלמה'שאממלכות'וסנחבני'עא
וישמעאללישמעאלקטורהבניו"יהםומישלמה'שאממלכות'וסנחבני'עש

אליפזבניהןואלו'חהריאליפזבניכיצדבניוובניבניוז'ויועשובניו'ב'ויד

אליפזבניהןואלושמנההיואליפזבניכיצדבניוובניבניוביןז"ויועשובניוב"וימ

אליפזבניהןואלושמנההםאליפזבניכיצדבניוובניבניוביןז"ויועשובניוב"וי2פ

אליפזבניהןואלו'חהריאליפזבניכיצדבניוובניבניוביןז"ויועשובניוב"וינ

אליפז<...><..><....>'חהרי]אליפזבניכיצדבניוובניבניוביןז"ויועשובניוב"ויא
אליפזבניכיצדבניוובניבניוביןז"ויועשובניוב"ויש

עשובכוראליפזבני'כתתמןאליפזעם'חהריועמלקותמנעוקנזוגעתםצפואומרתימןד

עשובכוראליפזבני'כתתמןאליפזעם'חהריועמלקותמנעוקנזוגעתםצפואומרתימןמ

עשובכוראליפזבני'כתיתימןאליפזעםשמנההריועמלקותמנעוקנזוגעתםצפואומרתימן2פ

עשובכוראליפזבני'כתיתמןאליפזעם'חהריועמלקותמנעוקנזוגעתםצפואומרתימןנ

עשו<....><.....><...>'כת<...><.....>עם'ח<...><.....>ותמנע<....><.....>צפו<....><....>א
ש

עםרעואל'טהרי'וגועמלקאלוףגעתםאלוףקרחאלוף'וגותימןאלוףד

עםרעואל'טהרי'וגומגעתםאלוףקרחאלוף'וגומתימןאלוףמ

עםרעואלתשעההריעמלקאלוףגעתםאלוףקרחאלוףתימןאלוף2פ

עםרעואל'טהרי'וגועמלקאלוףגעתםאלוףקרחאלוף'וגותימןאלוףנ

עםרעואל(אלופים'וג'א)[<.>הרי<...>געתםאלוף<...><....><....>א
עםרעואלאלופים'וג'אש

וקרחויעלםיעוש'געשוובני'ד'יהריומזהשמהוזרחנחתרעואלבני'שנ'חבניד

וקרחויעלםיעוש'געשוובניד"יהריומזהשמהוזרחנחתרעואלבני'שנ'הבניומ

וקרחויעלםיעוששלשהעשוובניד"יהריומזהשמהוזרחנחתרעואלבני'שנאחמשהבניו2פ

וקרחויעלםיעוש'געשוובניד"יהריומיזהשמהוזרחנחתרעואלבני'שנ'הבניונ

וקרחיעלםיעוש'געשוובניד"יהריומזהשמהוזרחנחתרעואלובני'שנאחמשהבניוא
וקרחיעלםיעוש'געשוובניד"יהריומזהשמהוזרחנחתרעואלובני'שנאחמשהבניוש
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תמנעאלוףבשמותםלמקומותםלמשפחותםעשואלופישמותואלה'שנבסוףשחושבאלופים'א'וי'ז'יהרי'וגוד

תמנעאלוףבשמותםלמקומותםלמשפחותםעשואלופישמותואלה'שנבסוףשחושבאלופיםא"ויז"יהרימ

תמנעאלוףבשמותםבמקומותםלמשפחותםעשואלופישמותואלה'שנבסוףשחושבאלופיםח"ויז"יהרי2פ

תמנעאלוףבשמותםלמקומותםלמשפחותםעשואלופישמותואלה'שנבסוףשחושבאלופיםא"ויז"יהרינ

תמנעאלוףלמשפחותםעשואלופישמותואלה'שנאבסוףשחושבאלופיםא"ויז"יהריא
תמנעאלוףלמשפחותםעשואלופישמותואלה'שנאבסוףשחושבאלופיםא"ויז"יהריש

אליפזשלבתותמנע'ח'נהםוהלא'תאמואם'ז'נהרי'וגוד

בתושלאליפזתמנעתבראלאח"נהםוהלאתאמרואםז"נהרי'וגוממ

בתואליפזשלתמנעתבראלאושמנהחמשיםהםוהלאתאמרואםושבעהחמשיםהרי'וגו2פ

בתואליפזשלתמנעתברהלאח"נהםת"ואז"נהרי'וגונ

אליפזשלבתותמנעתבראלאח"נהםהלאת"ואח"נהריא
אליפזשלבתותמנעתבראלאח"נהםהלאת"ואח"נהריש

עשושםעלהנקראוהואבעורבןבלעהןואלואדוםמזרעשהיואדוםמלכי'וגהיתהד

עשושםעלנקראוהואבעורבןבלעהןואלואדוםמזרעשהיואדוםמלכי'וגהיתהמ

עשושםעלנקראוהואבעורבןבלעהןואלואדוםמזרעשהיואדוםמלכי'וגוהיתה2פ

בעורבןבלעהןואלואדוםמזרעשהיואדוםמלכי'וגהיתהנ

עשוש"ענקראוהואבעורבןבלעהןואלואדוםמזרעהיואדוםמלכי'וגהיתהא
עשוו"עשנקראוהואבעורבןבלעהןואלואדוםמזרעהיואדוםמלכי'וגהיתהש

הלעיטני'שנאכבהמהעצמושעשהמישלבנובעורבןבליעתובשבילבכורתוומכרבלעשהיהד

הלעיטני'שנכבהמהעצמושעשהשלמיבניובעורבןבליעתובשבילבכורתוומכרבלעשהיהמ

הלעיטני'שנכבהמהעצמושעשהמישלבנובעורבןבליעתובשבילבכורתוומכרבלעשהיה2פ

הלעיטני'שנכבהמהעצמושעשהמישלבנונ

הלעיטני'שנאכבהמהעצמושעשהעלבעורבןבליעתובשבילבכורתוומכרבלעשהיהא
הלעיטני'שנאכבהמהעצמושעשהעלבעורבןבליעתובשבילבכורתוומכרבלע(בעל)שהיהש

מןובצרהמבצרהזרחבןיובבוהשניאותומלעיטיןאלאהגמלאתאובסיןאין'דתי'כמנאד

מןובצרהמבצרהזרחבןיובבוהשניאותומלעיטיןאבלהגמלאתאובסיןאיןמ"דתיה"כמנאמ

מןובצרהמבצרהזרחבןיובבוהשניאותומלעיטיןאבלהגמלאתאובסיןאיןדתימרכמהנא2פ

מןובצרהמבצרהזרחבןיובב'והבאותומלעיטיןאבלהגמלאתאובסיןאיןא"כמדנאנ

בןובצרהמבצרהזרחבןיובב'והבאותומלעיטיןאבלהגמלאתאובסיןאיןא"כדנאא
בןובצרהמבצרהזרחבןיובב'והבאותומלעיטיןאבלהגמלאתאובסיןאיןא"כדנאש

ארץהיהותימןהתימנימארץחשםוהשלישימבצרהבגדיםחמוץמאדוםבאזהמי'שנהיהאדוםד

ארץהיאותימןהתימנימארץהשםוהשלישימבצרהבגדיםחמוץמאדוםבאזהמי'שנהיהאדוםמ

ארץהיתהותימןהתימנימארץחושםוהשלישימבצרהבגדיםחמוץמאדוםבאזהמי'שנהיהאדום2פ

ארץהיהותימןהתימנימארץחשם'והגמבצרהבגדיםחמוץמאדוםבאזהמי'שנהיהאדוםנ

מארץהיתהותימןהתימנימארץחושםוהשלישימבצרהבגדיםחמוץמאדוםבאזהמי'שנאהיהאדוםא
מארץהיתהותימןהתימנימארץחושם'והגמבצרהבגדיםחמוץמאדוםבאזהמי'שנאהיהאדוםש
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היומקומותמשארהמלכיםשאראבלמקטלעשומהראישיכרתלמעןתימןגבוריךוחתו'שנאאדוםד

היומקומותמשארהמלכיםשאראבלמקטלעשומהראישיכרתלמעןתימןגבוריךוחתו'שנאדוםמ

היומקומותמשארהמלכיםשאראבלמקטלעשומהראישיכרתלמעןתימןגבוריךוחתי'שנאדום2פ

היומקומותמשארהמלכיםשאראבלמקטלעשומהראישיכרתלמעןתימןגבוריךוחתו'שנאדוםנ

היוהמקומותמשארהמלכיםשאראבלתימןגבוריךוחתו'שנאאדוםא
היוהמקומותמשארהמלכיםשאראבלתימןגבוריךוחתו'שנאאדוםש

קערהואין'הבהשפסלשםעלקערותאלולכלקראולמהששיםהריאומותומשארד

קערהואיןכולןאת'ה'ב'הקשפסלשםעלקערתאלולכלקראולמהששיםהריאומותומשארמ

קערהואיןה"הקבשפסלשםעלקערותאלולכלקוראולמהששיםהריאומותומשאר2פ

קערהואיןה"הבשפסלש"עקערותאלולכלקראולמה'סהריאומותומשארנ

קערהואיןה"הקבשפסלןש"עקערותאלולכלקוראולמה'סהריאומותומשארא
קערהואיןה"הקבשפסלןש"עקערותאלולכלקוראולמה'סהריאומותומשארש

ומניןעולםלדראוןלחרפותכולםשילכוחרפהשםעלכסףירקרקותשקערורות'דתי'כמצרעתלשוןאלאד

ומניןעולםלדראוןלחרפותכלםשילכוחרפהשםעלכסףירקרקותשקערורותמ"דתיה"כמצרעותלשוןאלאמ

ומניןעולםלדראוןלחרפותכלםשילכוחרפהשםעלכסףירקרקותשקערורותשנאמרצרעותלשוןאלא2פ

ומניןעולםלדראוןלחרפותכלםשילכוחרפהש"עכסףירקרקותשקערורותא"כמדצרעתלשוןאלאנ

ומניןעולםולדראוןלחרפותכולםשילכוחרפהש"עכסףירקרקותשקערורות'שנאמצרעתאלאא
ומניןעולםולדראוןלחרפותכלםשילכוחרפהש"עכסףירקרקותשקערורותשנאמרעת[ר]צאלאש

'הבהשהפרישישראלאלוכסףאחדמזרקכסופאלחרפהקוריןירושלםבלשוןשכןחרפהלשוןשהואלכסףד

'ה'ב'הקשהפרישישראלאלוכסףאחדמזרק[א]כסופלחרפהקוריןארמיבלשוןשכןחרפהלשוןשהואלכסףמ

ה"הקבשהפרישישראלאלוכסףאחדמזרקכסופאלחרפהקוריןירשלמיבלשוןשכןחרפהלשוןשהואלכסף2פ

ה"הבשהפריש'ישאלוכסףאחדמזרקכיסופאלחרפהקוריןבירושלםשכןחרפהלשוןשהואלכסףנ

ה"הקבשהפריש'ישראלוכסף'אמזרקכיסופאלחרפהקוריןבירושלםשכןחרפהלשוןשהואלכסףא
ה"הקבשהפרישישראלאלוכסףאחדמזרקכיסופאלחרפהקוריןבירושלםשכןחרפהלשוןשהואלכסףש

מעבראברהםאתאביכםאתואקח'ואומ'וגויהלובחריעקבכי'דתי'כממהםד

'וגומאברהםאתאביכםאתואקח'ואומיהלובחריעקבכימ"דתימ"כמהםמ

מעבראברהםאתאביכםאתואקחואומר'וגוישראליהלובחריעקבכידתימרכמהמהם2פ

מעבראביכםאתואקח'ואו'וגויהלובחריעקבכיא"כמדמהםנ

'וגואברהםאתאביכםאתואקחואומריהלובחריעקבכיא"כדמהםא
'וגואברהםאתאביכםאתואקחואומריהלובחריעקבכיא"כדמהםש

היווכולםמצרימהאבותיךירדונפשבשבעים'דתי'כמ'וגוהקדשבשקלשקלשבעים'וגוהנהרד

היווכלם'וגומלמצריםאבותיךירדו?נפשיבשבעיםמ"דתימ"כהקדשבשקלשקלשבעיםמ

היווכלםמצרימהאבותיךירדונפשבשבעיםדתימרכמה'וגוהקדשבשקלשקלשבעים'וגוהנהר2פ

היווכלם'וגוירדונפש'בשבעיא"כמד'וגושקל'שבעי'וגוהנהרנ

היווכלםמצרימהאבותיךירדונפש'בעא"כדהקדשבשקלשקל'עא
היווכלםמצרימהאבותיךירדונפשבשבעיםא"כדהקדשבשקלשקלשבעיםש
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הויבהםמהם'נביאי'הבהשלחולישראלשלאומותלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםקדושיםד

הויבהםמהםנביאים'ה'ב'הקשלחולישראלשלאומותלמנחהבשמןבלולהסלת'מלאישניהםקדושיםמ

בהםמהם(בהם)נביאיםה"הקבשלחולישראלשלאומותלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםקדושים2פ

הויבהםמהם'נביאיה"הבשלח'ולישאומותשללמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםשניהםקדושיםנ

הוי]בהםמהם[נביאים]ה"הקבשלחוישראל'אומושלסלתמלאיםשניהם'קדושיא
בהםמהםה"הקבשלחוישראלאומותשלסלתמלאיםשניהםקדושיםש

תורתוליתן'הבהרצהולכולםהרוחעליהםותנח'ואומ'יירוחעליוונחה'דתימ'כמלמנחהד

תורתואתליתן'ה'ב'הקרצהולכלםהרוחעליהםותנח'ואומי"ירוחעליוונחה'דתימה'כמלמנחהמ

תורתוליתןה"הקברצהולכלםהרוחעליהםותנח'ואוי"ירוחעליוונחהדתימרכמה2פ

תורתוליתןה"הברצהולכולםהרוחעליהםותנח'ואוי"ירוחעליוונחהא"כמדלמנחהנ

תורתוליתןה"הקברצהולכלםהרוחעליהםותנח['ואומ]י"ירוחעליוונחהא"כד[<...>למא
תורתוליתןה"הקברצהולכלםהרוחעליהםותנח'הרוחעליוונחהא"כדש

בישראלאלא'הקבהבחרלאמכולםאחתכףבאמסיני'ייויאמר'שנד

בישראלאלא'ה'ב'הקבחרלאמכלןאחתכףבאמסיניי"יויאמר'שנמ

בישראלאלאה"הבבחרלאמכלםאחתכףלמומשעירוזרחבאמסיניי"יויאמרשנאמר2פ

'בישאלאה"הבבחרלא'גואחתכףבאמסיניי"יויאמר'שננ

בישראלאלאה"הבבחרלאמכלםאחתכףבאמסיניי"י'שנאא
בישראלאלאה"הקבבחרלאמכלםאחתכףבאמסיני'ה'שנאש

ויאשרוהבנותראוה'דתי'כמהאומותמכלמאושריםהםזהועל'וגותמתייונתיהיאאחת'שנד

ויאשרוהבנותראוהמ"דתיה"כמהאומותמכלמאושריםהםזהועל'וגומתמתייונתיהיאאחת'שנמ

ויאשרוהבנותראוהדתימרכמההאומותמכלמאושריםהםזהועלתמתייונתיהיאאחת'שנ2פ

ויאשרוהבנותראוהא"כמדהאומותמכל'מאושריהםזהועל'וגותמתייונתיהיאאחת'שננ

ויאשרוהבנותראוהא"כד'האומומכלמאושריםהםועליהתמתייונתיהיאאחת'שנאמא
ויאשרוהבנותראוהא"כדהאומותמכלמאושריםהםועליהתמתייונתיהיאאחת'שנאמש

לקבלהרצוולאהתורהאתפסלוהאומותשכל'הקבהבהםבחרולמההאומותאלוויהללוהופילגשיםמלכותד

לקבלהרצוולאבתורהפסלוהאומותשכל'ה'ב'הקבהםבחרולמההאומותאלוויהללוהופלגשיםמלכותמ

לקבלהרצוולאהתורהפסלוהאומותשכלבהםה"הקבבחרולמההאומותאלוויהללוהופלגשיםמלכות2פ

לקבלהרצוולאהתורהפסלו'האומושכלה"הבבהםבחרולמה'האומואלו'וגונ

לקבלהרצוולאהתורהאתפסלוהאומותשכלבהםה"הקבבחרולמה'האומואלוא
לקבלהרצוולאהתורהאתפסלוהאומותשכלבהםה"הקבבחרולמההאומותאלוש

'הכנגדסספרים'השהיאובתורתו'בהבהבחרוולאד

חמשתכנגדספריםחמשתשהיאובתורתו'ה'ב'בהקבחרוישראלאבלעליהםמלכותולקבל'ה'ב'בהקבחרוולאמ

חמשכנגדספריםחמשהשהיאובתורתוה"בהקבבחרוישראלאבלעליהםמלכותולקבלה"בהקבבחרוולא2פ

'הכנגד'ספרי'השהיאובתורתוה"בהבבחרו'יש(ה"הב)אבלעליהםמלכותולקבלה"בהבבחרוולאנ

'הכנגדספרים'השהיאובתורתוה"בהבבחרו'ישראבלעליהםמלכותולקבלה"להבבחרוולאא
'הכנגדספרים'השהיאובתורתוה"בהקבבחרוישראלאבלעליהםמלכותולקבלה"להקבבחרוולאש
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אמרושכולםקטרתמלאהמהוזהבעשרהאחתכףהויבסיני'הדברועשרתוקבלושבכףאצבעותד

אמרושכלןקטרתמלאהמהוזהבעשרהאחתכףהויבסיניהדברותעשרתוקבלושבכףאצבעותמ

אמרושכלםקטרתמלאההואמהזהבעשרהאחתכףהויבסיניהדברותעשרתוקבלושבכףאצבעות2פ

אמרושכלםקטרתמלאהמהוזהבעשרהאחתכףהויבסיניהדברותעשרתוקבלושבכף'אצבעונ

אמרושכלםקטרתמלאהמהוזהבעשרהאחתכףהויבסיני'הדברו'יוקבלושבכף[אצבעות]א
אמרושכלםקטרתמלאהמהוזהבעשרהאחתכףהויבסיניהדברותעשרתוקבלושבכףש

שלשה'וגובקרבןאחדפרוהמעשהתורה'תלמועליהםקבלוונשמענעשה'יידבראשרכלד

'ג'וגומבקרבןאחדפרוהמעשהתורהתלמודעליהםקבלוונשמענעשהי"ידבראשרכלמ

שלש'וגובקרבןאחדפרוהמעשהתורהתלמודעליהםקבלוונשמענעשהי"ידבראשרכל2פ

'גבקרבןאחדפרוהמעשהת"תעליהםקבלוונשמענעשהי"ידבראשרכלנ

'גבקרבןאחדפרוהמעשהת"תעליהםקבלוונשמענעשהא
'גבקרבןאחדפרוהמעשהת"תעליהםקבלוונשמענעשהש

וכתרכהונהוכתרתורהכתרזאתעללישראל'הבהשנתןכתרים'גכנגדלמהאלועולהמיניד

וכתרכהונהוכתרתורהכתרזאתעללישראל'ה'ב'הקשנתןכתרים'גכנגדלמהאלועולהמינימ

וכתרכהונהוכתרתורהכתרזאתעללישראלה"הקבשנתןכתריםשלשהכנגדלמהאלועולהמיני2פ

וכתרכהונהוכתרתורהכתרזאתעל'לישה"הבשנתן'כתרי'גכנגדלמהאלועולהמינינ

וכתרכהונהוכתרתורהכתרזאתעלה"הקבשנתןכתרים'גכנגדאלועולהמיניא
וכתרכהונהוכתרתורהכתרזאתעלה"הקבשנתןכתרים'גכנגדאלועולהמיניש

כהונהכתרזהבזרעליוועשיתבושכתובהארוןזהתורהכתרמלכותד

סביבזהבזרעליוועשיתבו'שכתוהארוןזהתורהכתרמלכותמ

כהונהכתרזהבזרעליוועשית[בו](עליו)שכתובהארוןזהתורהכתרמלכות2פ

(כתי)כהונהכתרכנגדזהבזרעליוועשיתבו'שכתוהארוןזהתורהכתרמלכותנ

כהונהכתרסביבזהבזרעליוועשיתביה'דכתיהארוןזהתורהכתרמלכותא
כהונהכתרסביבזהבזרעליוועשיתביה'דכתיהארוןזהתורהכתרמלכותש

סביבזהבזרלוועשיתבו'שכתוהזהבמזבחזהד

מ

סביבזהבזרעליוועשיתבושכתובהזהבמזבחזה2פ

ועשיתבו'שכתוהשולחןזהמלכותכתרסביבזהבזרעליוועשיתבו'שכתוהזהבמזבחזהנ

ועשיתבו'שכתוהשולחןזהמלכותכתרסביבזהבזרעליוועשיתבו'שכתוהזהבמזבחזהא
ועשיתבושכתובהשולחןזהמלכותכתרסביבזהבזרעליוועשיתבושכתובהזהבמזבחזהש

לאדתנינן'כמהמעשההואטובשםכנגד'וגועזיםשעירד

לאדתנינןה"כמהמעשההואטובשםכנגד'וגומאחד'עזי'שעימ

לאדתנינןכמההמעשההואטובשםכתרכנגד'וגועזיםושעיר2פ

לא'דתנינכמאהמעשההואטובשםכנגדאחדעזיםושעיר'וגוזהבזרעליונ

לאא"כדהמעשההואטובשםכנגדעזיםושעירזהבזרעליוא
לאא"כדהמעשההואטובשםכנגדעזיםושעירסביבזהבזרעליוש
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כתריסטוביםומעשיםתשובהדתנינןכההואהאדםעלמכפרהואשהמעשהלפיהמעשהאלאעיקרהמדרשד

כתריסטוביםומעשיםתשובהדתנינןכההיאהאדםעלמכפרהואשמעשהלפיהמעשהאלאהעקרהואהמדרשמ

כתריסטוביםומעשיםתשובהדתנינןכההיאהאדםעלמכפרהואשהמעשהלפיהמעשהאלאעיקרהואמדרש2פ

כתריסטוביםומעשיםתשובה'דתניכההיאהאדםעלהמכפרהואשהמעשהלפיהמעשהאלאהעיקרהואהמדרשנ

כתריסטוביםומעשיםתשובהדתניאכההיאהאדםעלמכפרהואשהמעשהלפי[המעשהאלא]העיקרהואהמדרשא
כתריסטוביםומעשיםתשובהדתניאכההיאהאדםעלמכפרהואשהמעשהלפיהעיקרהואהמדרשש

למהאורותורהמצוהנרכי'שנמהלקייםהמנורהכנגדהואכתרואותוהפורענותבפניד

למהאורותורהמצוהנרכי'שנמהלקייםהמנורהכתרכנגדהואכתרואותוהפורענותלפנימ

למהאורותורהמצוהנרכי'שנמהלקייםהמנורהכנגדהואכתרואותוהפורענותבפני2פ

למהאורותורהמצוהנרכי'שנמהלקייםהמנורהכנגדהואכתרואותוהפורענותלפנינ

ולמהאורותורהמצוהנרכי'שנאמהלקייםהמנורהכנגדהואכתרואותוהפורענותלפניא
ולמהאורותורהמצוהנרכי'שנאמהלקייםהמנורהכנגדהואכתרואותוהפורענותלפניש

רצוןיעשהכיצדהאדםאתמלמדתשהתורהולפייעשהמההאדםאתמאירהשהיאאורהתורהנקראתד

רצוןיעשהכיצדהאדםאתמלמדתשהתורהולפייעשהמההאדםאתמאירהשהיאאורהתורהנקראתמ

רצוןיעשהכיצדהאדםאתמאירהשהיאאורהתורהנקראת2פ

רצוןיעשהכיצדהאדםאתמלמדתשהתורהולפייעשהמההאדםאתמאירהשהיאאורהתורהנקראתנ

רצוןיעשהכיצדהאדםאתמלמדתשהתורהולפייעשהמההאדםאתמאירהשהיאאורהתורהנקראתא
רצוןיעשהכיצדהאדםאתמלמדתשהתורהולפייעשהמההאדםאתמאירהשהיאאורהתורהנקראתש

וגדולגדול'התלמושכר'לפיהמקוםד

גדולדברשבכלהנרמאורגדולהשמששאורכשםהמעשהמןגדולהתלמודשכרלפיכךהמקוםמ

גדולדברשבכלהנרמאורגדולהשמששאורכשםהמעשהמןגדולהתלמודשכרלפיכךהמקום2פ

גדוליותרדברשבכלהנרמאורגדולהשמששאורכשםהמעשהמןגדולהתלמודשכר'לפיהמקוםנ

גדולדברשבכלהנרמאורגדולהשמששאורכשםהמעשהמןגדולהתלמודשכר'לפיהמקוםא
גדולדברשבכלהנרמאורגדולהשמששאורכשםהמעשהמןגדולהתלמודשכר'לפיהמקוםש

השלמיםולזבחעולםעדובטחהשקטהצדקהועבודתשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנאהעושהמןיותרהמעשהד

השלמיםולזבחעולםעדובטחהשקטהצדקהועבודתשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנהעושהמןיותרהמעשהמ

השלמיםולזבחעולםעדובטחהשקטהצדקהועבודתשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנהעושהמןיותרהמעשה2פ

'השלמיולזבח'וגוהצדקהועבודתשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנהעושהמןיותרהמעשהנ

השלמיםולזבח'וגוהצדקהועבודתשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנאהעושהמןיותרהמעשהא
השלמיםולזבח'וגוהצדקהועבודתשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנאהעושהמןיותרהמעשהש

שבכתבתורהלהםנתןפהשבעלותורהשבכתבתורהתורותשתילישראל'הבהשנתןשניםבקרד

שבכתב'ה'ב'הקלהםנתןפהשבעלותורהשבכתבתורהתורותשתילישראל'ה'ב'הקשנתןשניםבקרמ

שבכתבתורהלהםנתןפהשבעלותורהשבכתבתורהתורותשתילישראלה"הקבשנתןשניםבקר2פ

'שבכתתורהלהםנתןפ"שבעותורה'שבכתתורה'לישתורותשתיה"הבשנתןשניםבקרנ

שבכתבתורהפהשבעלותורהשבכתבתורהתורותשנילישראלה"הקבשנתןשניםבקרא
שבכתבתורהפהשבעלותורהשבכתבתורהתורותשנילישראלה"הקבשנתןשניםבקרש
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יגדילצדקולמעןחפץ'יי'שנולזכותםמצותלמלאםכדימצות'ג'רי'תבהשישד

יגדילצדקולמעןחפץי"י'שנולזכותםמצותלמלאםכדימצות'ג'י'תרבהשישמ

יגדילצדקולמעןחפץי"י'שנאולזכותםמצותלמלאםכדימצותעשרהושלשמאותששבהשיש2פ

יגדילצדקולמעןחפץי"י'שנולזכותםמצותלמלאםכדימצותג"תריבהשישנ

יגדילצדקולמעןחפץי"י'שנאולזכותםמצותלמלאתכדימצותג"תריבהישא
יגדילצדקולמעןחפץ'ה'שנאולזכותםמצותלמלאתכדימצותג"תריבהישש

בכתבנתנהלאכךשעלהאומותמשארבהמצוייניןלהיותפהשבעלתורהלהםנתןויאדירתורהד

בכתבניתנהלאכךשעלהאומותמשארבהמצוייניןלהיותפהשבעלתורהלהםנתןויאדירתורהמ

בכתבניתנהלאכךשעלהאומותמשארבהמצוייניןלהיותפהשבעלתורהלהםנתןויאדירתורה2פ

'בכתניתנהלאכךשעל'האומומשארבהמצוייניןלהיותפ"שבעתורהלהםנתןויאדירתורהנ

בכתבניתנהלאכךשעלהאומותמשארבה'מצויינילהיותפהשבעלתורהלהםנתןויאדירתורהא
בכתבניתנהלאכךשעלהאומותמשארבה'מצויינילהיותפהשבעלתורהלהםנתןויאדירתורהש

אכתוב'הכתו'אמזהועלישראלשהםויאמרושבכתבתורהשעשוכשםהעולםאומותיזיפוהשלאכדיד

'אכתו'הכתו'אמזהועלישראלשהםויאמרושבכתבתורהשעשוכשםהעולםאומותיזייפוהשלאכדימ

אכתובהכתוב'אמזהשעלישראלשהםויאמרושבכתבתורהשעשוכמוהעולםאומותיזייפוהשלאכדי2פ

'אכתו'הכתו'אמזהועל'יששהםויאמרו'שבכתתורהשעשוכשם'העו'אומויזיפוהשלאכדינ

אכתובנ"ועזישראלשהםויאמרושבכתבבתורהשעשוכמוהעולםאומותיזייפוהשלאא
אכתובנ"ועזישראלשהםויאמרושבכתבבתורהשעשוכמוהעולםאומותיזייפוהשלאש

זותורתירובילישראל'אכתואם'הבה'אמנחשבוזרכמותורתירובילוד

נחשבוזרכמותורתירובילומ

זותורתירבילישראלאכתובאניה"הקב'אמנחשבוזרכמותורתירבילו2פ

זותורתירובילהם'אכתואםה"אהבנחשבוזרכמותורתירובילונ

היאזותורתירובילישראלאכתובאניה"הקב'אמתורתירובילוא
היאזו(ה"הקב'אמ)תורתירובילישראלאכתובאניה"הקב'אמתורתירובילוש

אלוחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאיליםנחשבוזרכמוהמקראמןגדולהשהיאהמשנהד

אלו'וגומחמשהאליםמ

אלוחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאליםנחשבוזרכמוהמקראמןגדולהשהיאהמשנה2פ

אלו'וגו'העתודים'האליםנחשבוזרכמוהמקראמןגדולהשהיאהמשנהנ

אלוחמשהאליםנחשבוזרכמוהמקראמןגדולהשהיאהמשנהא
אלו'האליםנחשבוזרכמוהמקראמןגדולהשהיאהמשנהש

שקבלובשכר'הקבהלהםשנתןגדולותשלשכנגד'א'דוישראללויםכהניםכנגדשלמיםמיניםשלשהד

שקבלובשכר'ה'ב'הקלהםשנתןגדולותשלשכנגדא"דוישראללויםכהניםכנגדשלמיםמינישלשהמ

שקבלובשכרה"הקבלהםשנתןגדולותשלשכנגדאחרדבר'וישראללוייםכהניםכנגדשלמיםמינישלשה2פ

שקבלובשכרלהםה"הבשנתןגדולות'גכנגדא"ד'וישלוים'כהניכנגד'שלמימיני'גנ

שקבלובשכרה"הקבלהםשנתןגדולות'גכנגדא"דוישראליםלויים'כהניכנגדשלמיםמיני'גא
שקבלובשכרה"הקבלהםשנתןגדולות'גכנגדא"דוישראליםלוייםכהניםכנגדשלמיםמיני'גש
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ואתםהעמיםמכלסגולהליוהייתםשנאמרקדושוגויכהניםוממלכתסגלההןואלוהתורהאתד

ואתם'וגומ'העממכלסגלהליוהייתם'שנקדושוגויכהניםומלכותסגלתהןואלוהתורהאתמ

ואתם'וגוהעמיםמכלסגולהליוהייתם'שנאקדושוגויכהניםוממלכתסגולההןואלוהתורהאת2פ

ואתם'וגוסגולהליוהייתם'שנקדושוגוי'כהניוממלכתסגולההןואלוהתורהאתנ

קדושוגויכהניםוממלכתסגולההןואלוהתורהא
קדושוגויכהניםוממלכתסגולההןואלוהתורהש

'ו'טחשבונםועולהחמשהחמשהמןמינין'הגהיוהםקדושוגויממלכתליתהיוד

ו"טחשבונםועולה'ההמןמינין'הגהיוהםקדושוגויכהניםממלכתליתהיומ

חמשהחשבונםועולהחמשהחמשהמןמיניםהשלשההיוהםקדושוגויכהניםממלכתליתהיו2פ

ו"טחשבונםועולה'ה'המןמינין'הגהיוהםקדושוגויכהניםממלכתליתהיונ

ו"ט(כנגד)חשבונםועולהה"המןמינים'גהיוהםא
ו"טכנגדחשבונםועולה'ה'המןמינים'גהיוהםש

לוחעלחמשהלוחותשתיעלשנכתבושקבלוהדברותועשרת'ספרי'השהיאהתורהכנגדד

לוחעלחמשהלוחותשתיעלשנכתבושקבלוהדברותועשרתספרים'השהיאהתורהכנגדמ

לוחעלחמשהלוחותשניעלתבו[כ]שנשקבלוהדברותועשרספריםחמשהשהיאהתורהכנגדעשר2פ

לוחעל'הלוחות'בעלשנכתבושקבלוהדברותועשרתספרים'השהיאהתורהכנגדנ

לוחעל'הלוחותשניעלשנכתבועליהםשקבלוהדברים'ויספרים'השהםהתורהכנגדא
לוחעל'הלוחותשניעלשנכתבועליהםשקבלוהדברים'ויספרים'השהםהתורהכנגדש

הבחירהעיקרשהםשבטים'ב'ויויעקבויצחקאברהםכנגד'א'דזהלוחעלוחמשהזהד

הבחירהעיקרשהםשבטיםב"ויויעקביצחקאברהםכנגדא"דזהלוחעל'והזהמ

הבחירהעיקרשהםשבטיםעשרושניםויעקביצחקאברהםכנגדאחרדברזהלוחעלוחמשהזה2פ

הבחירהעיקרשהם'שבטיב"ויויעקבויצחקאברהםכנגדא"דזהלוחעל'והזהנ

הבחירהעיקרשהםשבטיםב"ויויעקביצחקאברהםכנגדא"ד'אלוחעל'וה'אא
הבחירהעיקרשהםשבטיםב"ויויעקביצחקאברהםכנגדא"דאחתלוחעל'וה'אש

כיון'וגופגעיאלקרבןזה'וגואחריובזרעוויבחראבתיךאתאהבכיותחת'דתימ'כמד

כיוןעכרןבןפגעיאלקרבןזה'וגומאחריובזרעוויבחראבותיךאתאהבכיותחתמ"דתיה"כממ

כיוןעכרןבןפגעיאלקרבןזה'וגואחריובזרעוויבחראבותיךאתאהבכיותחתדתימרכמה2פ

כיוןפגעיאלקרבןזה'וגואחריובזרעוויבחראבותיךאתאהבכיותחתא"כמדנ

כיוןעכרןבןפגעיאלקרבןזה'וגואבותיךאתאהבכיותחתא"כדא
כיוןעכרןבןפגעיאלקרבןזה'וגואבותיךאתאהבכיותחתא"כדש

ביוםעכרןבןפגעיאלקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהזההסדרעלשהקריב'הבהשראהד

ביוםעכרןבןפגעיאלקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהזההסדרעלשהקריב'ה'ב'הקשראהמ

ביוםעכרןבןפגעיאלקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהזההסדרעלשהקריבה"הקבשראה2פ

ביוםעכרןבןפגעיאלקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילהזההסדרעלשהקריבה"הבשראהנ

ביוםעכרןבןפגעיאלקרבןזה'ואוממקלסוהתחילהזההסדרעלקרבנושהקריבה"הקבשראהא
ביוםעכרןבןפגעיאלקרבןזהואומרמקלסוהתחילהזההסדרעלקרבנושהקריבה"הקבשראהש
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נקראשאשרלפיאשראחרנפתליהקריבלמהעינןבןאחירענפתלילבנינשיאיוםעשרשניםד

נקראשאשרלפיאשראחרנפתליהקריבלמהעינןבןאחירענפתלילבנינשיאיוםעשרשניםמ

נקראשאשרלפיאשראחרנפתליהקריבלמהעינןבןאחירענפתלילבנינשיאיוםעשרשנים2פ

נקראשאשרלפיאשראחרנפתליהקריבלמהעינןבןאחירענפתלילבנינשיאיוםעשרשניםנ

נקראשאשרלפיאשראחרנפתליהקריבלמהנפתלילבנינשיאיוםעשרשניםא
נקראשאשרלפיאשראחרנפתליהקריבלמהנפתלילבנינשיאיוםעשרשניםש

לינפתנפתלימהוישראלשקבלוהתורהעלשמונקראונפתליישראלשלאישורןעלשמןד

לינופתנפתלימהוישראלשקבלוהתורהעלשמונקראונפתלישלישראלאישורןעלשמומ

לינפתנפתלימהוישראלשקבלוהתורהעלשמונקראונפתליישראלשלאישורןשםעלשמו2פ

לינופתנפתלימהו'יששקבלוהתורהעלשמו'נקרונפתלי'יששלאישורןעלשמונ

לינפתנפתלימהוישראלשקבלוהתורהעלשמונקראונפתליישראלשלאשרןש"עשמוא
לינפתנפתלימהוישראלשקבלוהתורהעלשמונקראונפתליישראלשלאשרןש"עשמוש

לימניןיום'לארבעיונתנהצופיםונפתרבומפזמזהבהנחמדיםבה'שכתהתורהזוד

לימניןיוםלארבעיםוניתנהצופיםונופתמדבשומתוקיםרבומפזמזהבהנחמדיםבה'שכתהתורהזומ

י"למניןיוםלארבעיםוניתנהצופיםונפתמדבשומתוקיםרבומפזמזהבהנחמדיםבהשכתוב2פ

לימניןיום'למוניתנהצופיםונפת'וגומזהבהנחמדיםבה'שכתוהתורהזונ

ולימינייןיום'למוניתנהצופיםונופתמדבשומתוקיםבהשכתובהתורהזוא
ולימנייןיוםלארבעיםוניתנהצופיםונופתמדבשומתוקיםבהשכתובהתורהזוש

ישראלשמחשבתוכשםאשראחרנפתליהקריב'לפיכהתורהעלתלויהואישראלשלשאיסורןולפיד

ישראלשמחשבתוכשםאשראחרנפתליהקריבלפיכךהתורהעלתלויהואשלישראלשאישורןולפימ

ישראלשמחשבתוכשםאשראחרנפתליהקריבלפיכך'התורעלתלויהואישראלשלשאישורןולפי2פ

'יששמחשבתוכשםאשראחרנפתליהקריב'לפיהתורהעלתלויהוא'יששלשאישורןולפינ

ישראלשלשמחשבתוכשםאשראחרנפתליהקריב'לפיהתורהעלתלויהישראלשלשאשרןולפיא
ישראלשלשמחשבתוכשםאשראחרנפתליהקריבלפיכךהתורהעלתלוייהישראלשלשאשרןולפיש

שיעקבלפי'א'דלנפתליהקדיםלכךתורהלהםתקןכךואחרהמקוםלפניתחלהעלתהד

שיעקבלפיא"דלנפתליאשרהקדיםלכךתורהלהםתקןכךואחרהמקוםלפניתחלהעלתהמ

שיעקבלפיאחרדברלנפתליאשרהקדיםלכךתורהלהםתקןכךואחרהמקוםלפניתחלהעלתה2פ

שיעקבלפיא"דלנפתליאשרהקדים'לפיתורהלהםתקןכ"ואחהמקוםלפניתחלהעלתהנ

שיעקבלפיא"דלנפתליאשרהקדיםלכךתורהלהםתיקןכ"ואחהמקוםלפניתחלהעלתהא
שיעקבלפיא"דלנפתליאשרהקדיםלכךתורהלהםתיקןכ"ואחהמקוםלפניתחלהעלתהש

ארצוהיתהונפתלילחמושמנההיהאשרהארץבברכתשויםשהיולפיאשראחרלנפתליבירךד

ארצוהיתהונפתלילחמושמנההיהאשרהארץבברכתשוויםשהיולפיאשראחרלנפתליברךמ

ארצוהיתהונפתלילחמושמנההיהאשרהארץבברכתשויםשיהיולפיאשראחרלנפתליבירך2פ

ארצוהיתהונפתלילחמושמנההיהאשרהארץבברכתשויםשהיושהיולפיאשראחרלנפתליבירךנ

ארצוהיתהונפתלילחמושמנההיהאשרהארץבברכתשויםשהיולפיאשראחרלנפתליבירךא
ארצוהיתהונפתלילחמושמנההיהאשרהארץבברכתשויםשהיולפיאשראחרלנפתליבירךש
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כנגד'אמיודן'ר'וגואחתכסףקערתקרבנואשראחרנפתליכאןהקריבלכךשלוחהאילהד

כנגד'אמיודן'ר'וגומקערתקרבנואשראחר[נפתלי]כאןהקריבלכךשלוחהאילהמ

כנגד'אומיודן'ראחתכסףקערתקרבנואשראחרנפתליכאןהקריבלכךשלוחהאילה2פ

כנגד'אמיודן'ראחתכסףקערתקרבנואשראחרנפתליכאןהקריבלכךשלוחהאילהנ

כנגד'אמיודן'ראחתכסףקערתקרבנואשראחרנפתליהקריב'לפישלוחהאילהא
כנגד'אמיודן'ראחתכסףקערתקרבנואשראחרנפתליהקריב'לפישלוחהאילהש

שולחואביושהיהמדאייותראביואתכבדשנפתלילפיכןלמהנפתלינשיאהקריבוהאימהותהאבותד

שולחואביושהיהמדאייותראביואתכבדשנפתלילפיכןלמהנפתלינשיאהקריבוהאמהותהאבותמ

שולחואביושהיהמדאייותראביואתכברשנפתלילפיכןלמהנפתלינשיאהקריבוהאמהותהאבות2פ

שולחואביושהיהמדאייותראביואתכבדשנפתלילפיכןלמהנפתלינשיאהקריבוהאימהותהאבותנ

שולחואביושהיהמדאייותראביוכיבדשנפתלילפיכןלמהנפתלינשיאהקריבוהאמהותהאבותא
שולחואביושהיהמדאייותראביוכיבדשנפתלילפיכןלמהנפתלינשיאהקריבוהאמהותהאבותש

אביובירכוולכךעליונעימיםאמריווהיוממנורוחקורתומצאבמשלחתוזריזוהיהשירצהמקוםלכלד

אביוברכוולכךעליונעימיםאמריווהיוממנורוחקורתונמצאבמשלחתוזריזוהיהשירצהמקוםלכלמ

אביוברכוולכךעליונעימיםאמריווהיוממנורוחקורתומצאבשליחותוזריזוהיהשירצהמקוםלכל2פ

אביוברכוולכךעליונעימיאמריווהיוממנורוחקורתומצאבמשלחתוזריזוהיהשירצהמקוםלכלנ

אביוברכוולכךעליונעימיםאמריווהיוממנורוחקורתומצאבשליחותוזריזוהיהשירצהמקוםלכלא
אביוברכוולכךעליונעימיםאמריווהיוממנורוחקורתומצאבשליחותוזריזוהיהשירצהמקוםלכלש

זכהולכךשפריםאמריושהיועלשפרבאמריבירכוולכךכאילבמשלחתורץשהיהשלוחהבאילהד

זכהולכךעליושפריםאמריםשהיועלשפרבאמריברכוולכךכאילבמשלחתורץשהיהשלוחהבאילהמ

זכהולכךעליושפריםאמריושהיועלשפרבאמריברכוולכךכאילבשליחותורץשהיהשלוחהבאילה2פ

זכהולכךעליושפריםאמריושהיועלשפרבאמריברכוולכךכאילבמשלחתורץשהיהשלוחהבאילהנ

זכהולכךעליושפריםאמריושהיועלשפרבאמריברכוולכךכאילבשליחותורץשהיהשלוחהבאילהא
זכהולכךעליושפריםאמריושהיועלשפרבאמריברכוולכךכאילבשליחותורץשהיהשלוחהבאילהש

אבותיובכבודזהירהיהשנפתליולפינפתלימקדששהיהברקידיעל'בסיסר'נקמ'הבהשעשהנפתליד

אבותיובכבודזהירהיהשנפתליולפינפתלימקדששהיהברקידיעלבסיסראנקמה'ה'ב'הקשעשהנפתלימ

אבותיובכבודזהירהיהשנפתליולפינפתלימשבטשהיהברקידיעלבסיסראנקמהה"הקבשעשהנפתלי2פ

אבותיובכבודזהירהיהשנפתליולפינפתלימקדששהיהברקי"עבסיסראנקמהשעשהנפתלינ

אביובכבודזריזהיהשנפתליולפינפתלימשבטשהיהברקי"עבסיסראנקמותה"הקבשעשהנפתליא
אביובכבודזריזהיהשנפתליולפינפתלימשבטשהיהברקי"עבסיסראנקמותה"הבשעשהנפתליש

שלואמותיואבותיוסדרעלקרבנואתוהקריבדרכואתואחזאביומאבילמדנפתלילפיכךד

שלנפתליואמותיואבותיוסדרעלקרבנווהקריבדרכואתואחזאביומאבילמדנפתלינשיאלפיכךמ

שלואמותיואבותיוסדרעלקרבנווהקריבדרכואתואחזאביומאבילמדנפתלינשיאלפיכך2פ

שלואמותיואבותיוסדרעלקרבנווהקריבדרכואתואחזאביומאבילמדנפתלי'לפינ

[של]ואמותיואבותיוסדרעלקרבנווהקריבדרכיוואחזאביומאבילימדנפתלינשיא'לפיא
ואמותיואבותיוסדרעלקרבנווהקריבדרכיוואחזאביומאבילימדנפתלינשיא'לפיש
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היתהוהיאהביתעקרתשהיתהשרהכנגדקערת'וגוקערתקרבנו'ד'ה'הנפתליד

היתהוהיאהביתעקרתשהיתהשרהכנגדקערת'וגומאחתכסףקערתקרבנו'ד'ה'המ

היתהוהיאהביתעקרתשהיתהשרהכנגדקערת'וגואחתכסףקערתקרבנודכתיבהיאהדאנפתלי2פ

היתהוהיאהביתעקרתשהיתהשרהכנגדקערהאחתכסףקערתקרבנוד"ההנפתלינ

היתהוהיאהביתעקרתשרהכנגדאחתכסףקערתקרבנוד"ההנפתליא
היתהוהיאהביתעקרתשרהכנגדאחתכסףקערתקרבנוד"ההנפתליש

שהיתהאחתצדיקלשוןנבחרכסף'דתי'כמצדקתשהיתהכסףראשונהשהיתההאמהותעיקרד

שהיתהאחתצדיקלשוןנבחרכסףמ"דתיה"כמצדקתשהיתהכסףראשונהשהיאהאימהותעיקרמ

שהיתהאחתצדיקלשוןנבחרכסףדתימרכמהצדקתשהיתהכסףראשונהשהיאהאימהותעיקר2פ

שהיתהאחתצדיקלשוןנבחרכסףא"כמדצדקתשהיתהכסףראשונההאימהותעקרנ

שהיא[ת](ד)אחצדקתלשוןצדיקלשוןנבחרכסףא"כדצדקתשהיאכסףראשונהשהיאהאמהותעיקרא
שהיאאחדצדקתלשוןצדיקלשוןנבחרכסףא"כדצדקתשהיאכסףראשונהשהיאהאמהותעיקרש

שרהחייויהיו'שנקמעהחסרשנה'ל'קשחיתהמשקלהומאהשלשיםצדקתבדורהיחידד

שרהחייויהיו'שנקימעאחסרשנהושלשיםמאהשהיתה'משקומאה'שלשיצדקתבדורהיחידהמ

שרהחייויהיו'שנאקימעאחסרושלשיםמאהשהיתהמשקלהומאהשלשיםצדקתבדורהיחידה2פ

שרהחייויהיו'שנקימעאחסרשנהל"קשהיתהמשקלהומאהשלשיםצדקתבדורהיחידהנ

שרהחייויהיו'שנאקימעאחסרשנהל"קשהיתהמשקלהל"קבדורה[יחידה]צדקתא
שרהחייויהיו'שנאקימעאחסרשנהל"קשהיתהמשקלהל"קבדורהצדקתש

ויאמר'שנאביוומביתמארצושנזרקאברהםזהמזרקשניםושבעשנהועשריםשנהמאהד

ויאמר'שנאביוומביתמארצושנזרקאברהםזהמזרקשניםושבעשנהועשריםשנהמאהמ

ויאמר'שנאביוומביתמארצושנזרקאברהםזהכסףאחדמזרקשניםושבעשנהועשריםשנהמאה2פ

ויאמר'שנאביוומביתמארצושנזרקאברהםזהמזרקשניםושבעשנהועשריםשנהמאהנ

ויאמר'שנאאביוומביתמארצושנזרקאברהםזהמזרק'וגוא
ויאמר'שנאאביוומביתמארצושנזרקאברהםזהמזרק'וגוש

'וגוויירשאברהםהיהאחד'דתי'כמאחר'וגומארצךלךלךאברםאל'ייד

'וגומויירשאברהםהיהאחד'דתימה'כמאחד'וגוממארצךלךלךאברםאלי"ימ

אברהםהיהאחדדתימרכמהאחד'וגומארצךלךלךאברםאלי"י2פ

'וגוהארץאתוירשאברהםהיהאחדא"כמדאחד'וגומארצךלךלךאברםאלי"ינ

אברהםהיה'אא"כדאחת'וגומארצךלךלךאברםאלי"יא
אברהםהיה'אא"כדאחת'וגומארצךלךלךאברםאל'הש

ברית'הקבהשכרתבעתהקדשבשקלשקלשבעים'וגונבחרכסףשםעלצדיקשהיהכסףד

ברית'ה'ב'הקשכרתבעתהקדש'בשק'שק'עצדיקלשוןנבחרכסףשםעלצדיקשהיהכסףמ

בריתה"הקבשכרתבעתהקדשבשקלשקלשבעים'וגונבחרכסףשםעלצדיקשהיהכסף2פ

בריתה"הבשכרתבעתהקדשבשקלשקל'שבעיצדיקלשוןנבחרכסףא"כמדצדיקשהיהכסףנ

בריתה"הקבשכרתבעתשקלשבעיםצדיקלשוןנבחרכסףש"עצדיקשהיהכסףא
בריתה"הקבשכרתבעתשקל'שבעיצדיקלשוןנבחרכסףש"עצדיקשהיהכסףש
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ביןגזירהנגזרהיצחקשנולדקודםשנה'שללפיהיהשנהשבעיםבןהבתריםביןאברהםעםד

ביןגזירהנגזרהיצחקשנולדקודםשנה'שללפיהיהשנים'עביןהבתריםביןאברהםעםמ

ביןגזרתנגזרהיצחקשנולדקודםשנהששלשיםלפיהיהשנהשבעיםבןהבתריםביןאברהםעם2פ

ביןגזירהנגזרהיצחקשנולדשנה'שללפיהיהשנה'עביןהבתריםביןאברהםעםנ

ביןגזירתנגזרהיצחקשנולדקודםשנה'שללפיהיהשנה'עביןהבתריםביןאברהםעםא
ביןגזירתנגזרהיצחקשנולדקודםשנה'שללפישנה'עבן'הבתריבין'אברהעםש

שניהם'וגושנהמאותוארבעשנהשלשיםמקץויהי'שנמהלקייםיוסי'רדבריהבתריםד

'שניה'וגומשנהמאותוארבעשנהשלשיםמקץויהי'שנמהלקייםיוסי'רדבריהבתריםמ

'וגויצאושנהמאותוארבעשלשיםמקץויהישנאמרמהלקייםיוסי'רדבריהבתרים2פ

שניהם'וגושנהמאותוארבעשלשיםמקץויהי'שנמהלקייםיוסי'רדברי'הבתרינ

שניהםשנהמאות'ודשנהשלשיםמקץויהי'שנאממהלקייםהבתריםא
שניהםשנהמאות'ודשנה'למקץויהי'שנאמהלקיים'הבתריש

עשואשרהנפשואת'שנטובים'במעשימלאיםהיושניהםושרהשאברהםלמנחהבשמןבלולהסלתמלאיםד

עשואשרהנפשואת'שנטוביםבמעשיםשקוליםהיוושרהשאברהם'וגומ'מלאימ

עשואשרהנפשואת'שנאטוביםבמעשיםשקוליןהיושניהםושרהשאברהםלמנחהבשמןבלולהסלת2פ

עשואשרהנפשואת'שנ'טובי'במעשי'מלאיהיושניהםושרהשאברהםלמנחהבשמןבלולהסלת'מלאינ

עשואשרהנפשואת'שנאטוביםבמעשיםמלאיםהיושניהםושרהאברהםסלתמלאיםא
עשואשרהנפשואת'שנאטובים'במעשימלאיםהיושניהםושרהשאברהםסלתמלאיםש

זהזהבעשרהאחתכףהנשיםאתמגיירתושרההאנשיםאתמגייראברהםשהיהמלמדבחרןד

זה'זה'עשר'אחכףהנשיםאתמגיירתושרההאנשיםאתמגייראברהםשהיהמלמד'וגומבחרןמ

זהזהבעשרהאחתכףהנשיםאתמגיירתושרההאנשיםאתמגייראברהםשהיהמלמדבחרן2פ

זהזהבעשרהאחתכף'הנשיאתמגיירתושרה'האנשיאתמגייראברהםשהיהמלמדבחרןנ

זה'אכףהנשיםאתמגיירתושרההאנשיםאתמגייראברהםבחרןא
זה'אכףהנשיםאתמגיירתושרההאנשיםאתמגייראברהםבחרןש

לפנינעימיםמעשיושהיוקטרתמלאההמקוםשניסהונסיונותבעשרועמדיצרואתשכפףאברהםד

לפנינעימיםמעשיושהיו'קט'מליאהמקוםשנסהונסיונותבעשרועמדיצרואתשכפףאברהםמ

לפנינאיםמעשיושהיוקטרתמלאההמקוםשנסהושנתנסהנסיונותבעשרועמדיצרואתשכפףאברהם2פ

לפני'נעימימעשיושהיוקטרתמליאהה"הבשניסהונסיונותבעשרועמדיצרואתשכפףאברהםנ

לפני(כקטרת)נעימיםמעשיושהיוקטרתמלאההמקוםשנסהונסיונות'ביועמדיצרושכפףאברהםא
לפנינעימיםמעשיושהיוקטרתמלאההמקוםסהו[י]שננסיונות'ביועמדיצרושכפףאברהםש

בריתעמושכרתבעתלעשות'הבהשצוהוהקרבנותכנגד'וגובקרבןאחדפרהקטרתכריחהמקוםד

בריתעמושכרתבעתלעשות'ה'ב'הקשצוהוהקרבנותכנגד'וגומבקרבןאחדפרהקטרתכריחהמקוםמ

בריתעמושכרתבעתלעשותה"הקבשצוהוהקרבנותכנגד'וגובקרבןאחדפרהקטרתכריחהמקום2פ

בריתעמושכרתבעתלעשותהמקוםשצוהוהקרבנותכנגדבקרבןאחדפרהקטרתכריחהמקוםנ

בריתשכרתבעתלעשותה"הקבשצוהוהקרבנותכנגדבקרבן'אפרהקטרתכריחה"הקבא
בריתשכרתבעתלעשותה"הקבשצוהוהקרבנותכנגדבקרבן'אפרהקטרתכריחה"הקבש
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עגלהכנגדפר'ואוממשלשתועזמשולשתעגלהליקחה'דתימכמההבתריםביןד

עגלהכנגדפר'וגוממשולשתועזמשולשתעגלהליקחה'דתימה''כמהבתריםבןמ

עגלהכנגדפרמשולשואילמשולשתועזמשולשתעגלהליקחהדתימרכמההבתריםבין2פ

עגלהכנגדפר'ואומ'וגומשולשתועזמשולשתעגלהליקחהא"כמד'הבתריביןנ

משולשתעגלהכנגדפר'וגומשולשתעגלהליקחהא"כדהבתריםבןא
משולשתעגלהכנגדפר'וגומשולשתעגלהליקחהא"כד'הבתריבןש

קרבןשלכבשחלוףעניקרבןשהיווגזלפרכנגדאחדכבשמשלשאילכנגדאילד

שלקרבןכבשחילוףעניקרבןשהיווגוזלתורכנגדאחדכבשמשולשאילכנגדאחדאילמ

קרבןשלכבשחילוףעניקרבןשהיווגוזלתרכנגדאחדכבשמשולשאילכנגדאחדאיל2פ

קרבןשלכבשחילוףעניקרבןשהיהוגוזלתורכנגדאחדכבשמשולשתאילכנגדאילנ

קרבןשלכבשחלוףעניקרבןשהיהוגוזלתורכנגדאחדכבשמשולשאילכנגדאילא
קרבןשלכבשחלוףעניקרבןשהיהוגוזלתורכנגדאחדכבשמשולשאילכנגדאילש

ולכך'וגותוריםשתיולקחהשהדיידהתגיעלאואם'שנאעשירד

ולכך'וגומשהדיידותגיעלאואם'שנעשירמ

ולכך'וגותוריםשתיולקחהשהדיידותגיעלאואם'שנאמעשיר2פ

ולכך'וגויונהבנישניאותוריםשתיולקחהשהדיידותגיעלאואם'שנעשירנ

ולכךיונהבנישניאותוריםשתיולקחהשהדיידהתגיעלאואם'שנאעשירא
ולכךיונהבנישניאותוריםשתיולקחהשהדיידהתגיעלאואם'שנאעשירש

משלשתועזכנגד'וגועזיםשעירערירותבמקוםעניותשאיןוגוזלתורהקריבד

משלשתועזכנגדלחטאתאחדעזיםשעירעשירותבמקוםעניותשאיןוגוזלתורהקריבלאמ

משולשתעזכנגדעזיםושעירעשירותבמקוםעניותשאיןוגוזלתרהקריב2פ

משולשתועזכנגד'וגועזיםושעיר'וגועשירותבמקוםעניותשאיןוגוזלתורהקריבנ

משולשתעזכנגדעזיםושעירעשירותבמקוםעניותשאיןוגוזלתורקרבןהקריבא
משולשתעזכנגדעזיםושעירעשירותבמקוםעניותשאיןוגוזלתורקרבןהקריבש

בניכבדיםחמשהעתודיםחמשהאיליםמלכיםובניתמימיםשהיוורבקהיצחקכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחד

'וגומחמשהאליםמלכיםובניתמימיםשהיוורבקהיצחקכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחמ

בניכבשיםחמשהעתודיםחמשהאיליםמלכיםובניתמימיםשהיהורבקהיצחקכנגדשניםבקרהשלמיםולזבח2פ

'וגו'העתודים'האליםמלכיםובני'תמימישהיוורבקהיצחקכנגדשניםבקר'השלמיולזבחנ

חמשהאליםמלכיםובניתמימיםשהיוורבקהיצחקכנגדהשלמיםולזבחא
חמשהאליםמלכיםובני'תמימישהיוורבקהיצחקכנגדהשלמיםולזבחש

'ה'ה'השלהיולמהורחלולאהיעקבבניוכבשיםועתודיםאיליםמנים'גהיולמהחמשהשנהד

'ה'שלההיולמהולאהורחליעקבכנגדוכבשיםועתודיםאליםמינים'גהיולמהמ

חמשהשלהיולמהורחלולאהיעקבכנגדוכבשיםועתודיםאיליםמיניםשלשתהיולמהחמשהשנה2פ

'ה'ה'השלהיולמהורחלולאהיעקבכנגד'וכבשי'ועתודיאלים'מיני'גהיולמהנ

ה"השלהיולמהולאהרחליעקבכנגדוכבשיםועתודיםאליםמינים'גהיולמהא
'השלהיולמהולאהרחליעקבכנגד'וכבשיועתודיםאליםמינים'גהיולמהש
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האימהותשקראולפישבטים'ב'ויורחלולאהיעקבכנגד'ו'טעולהשחשבוניםלפיד

האמהותנקראושלאלפישבטיםעשרושניםורחלולאהיעקבכנגדו"טעולהשחשבונםלפימ

האמהותנקראושלאלפישבטיםעשרושניםורחלולאהיעקבכנגדעשרחמשהעולהשחשבונםלפיחמשה2פ

האימהותנקראושלאלפינשיאיםב"ויורחלולאהיעקבכנגדו"טעולהשחשבונםלפינ

האמהותנקראושלא'שבטיב"ויולאהורחליעקבכנגדו"טעולהשחשבונםלפיא
האמהותנקראושלא'שבטיב"ויולאהורחליעקבכנגדו"טעולהשחשבונםלפי'הש

הזהסדרעלשהקריב'הקבהשראהכיוןעינןבןאחירעקרבןזהבחשבוןנכנסולאלךאמהותד

הזההסדרעלשהקריב'ה'ב'הקשראהכיון'וגומ'אחיקרבןזהבחשבוןנכנסולאלכךאמהותמ

הזההסדרעלשהקריבה"הקבשראהכיוןעינןבןאחירעקרבןזהבחשבוןנכנסולאלכךאימהות2פ

הזהסדרעלשהקריבה"הבשראהכיון'וגוקרבןזהבחשבוןנכנסולאלכךאימהותנ

סדרעלשהקריבה"הקבשראהכיוןעינןבןאחירעקרבןזהבחשבוןנכנסולא'לפיאמהותא
סדרעלשהקריבה"הקבשראהכיוןעינןבןאחירעקרבןזהבחשבוןנכנסולאלפיכךאמהותש

'אמיאירבןפינחס'ר'וגוקרבנואתמקלסהתחילאבותשלד

'אמיאירבןפנחס'ר'וגומאחירעקרבןזהקרבנואתמקלסהתחילשלאבותמ

'אמדודבןפנחס'ר'וגוקרבנואתמקלסהתחילאבותשל2פ

'אמיאירבן'פנח'רקרבנואתמקלסהתחילאבותשלנ

'אמיאירבןפינחס'רעינןבןאחירעקרבןזה'ואמקרבנומקלסהתחילאבותשלא
'אמיאירבןפינחס'רעינןבןאחירעקרבןזה'ואמקרבנומקלסהתחילאבותשלש

אלאחתכסףקערתהנשיאיםהקריבושנצטווהמצותוכנגדהמשכןועדהראשוןמאדםשהיוהדורותכנגדד

אלאחתכסףקערתהנשיאיםהקריבושנצטווהמצוותוכנגדהמשכןועדהראשוןמאדםשהיוהדורותכנגדמ

אלאחתכסףקערתהנשיאיםהקריבושנצטווהמצותוכנגדהמשכןועדהראשוןמאדםשהיוהדורותכנגד2פ

אלאחתכסףקערת'הנשיאיהקריבושנצטווהמצוותוכנגדהמשכןעדהראשוןמאדםשהיוהדורותכנגדנ

אלכסףקערת[הנשיאיםכל]הקריבשנצטווהמצותוכנגדהמשכןעדהראשוןמאדםשהיוהדורותכנגדא
אלכסףקערתהקריבשנצטווהמצוותוכנגדהמשכןעדהראשוןמאדםשהיוהדורותכנגדש

שמעיה'ארהאדםבנישלעיקריהיהשהואהראשוןאדםהיהזהעקרתאלאקערתתיקריד

שמעיה'ר'אמהאדםשלבניעקרוהיהשהואהראשוןאדםהיהזהעקרתאלאקערתתיקרימ

שמעיהר"אאדםבנישלעיקרןשהיההראשוןאדםהיהזהעקרתאלאקערתתקרי2פ

שמעיהר"אאדםבנישלעיקרוהיהשהוא'הראשואדםהיהזהעקרתאלאקערתתיקרינ

ר"אאדםבנישלעיקרןשהיההראשוןאדםזהעקרתאלאקערתתקריא
ר"אאדםבנישלעיקרןשהיההראשוןאדםזהעקרתאלאקערתתיקריש

'ל'ק'ת'תהםהראשוןאדםשנישמניןלפיכסףקערת'נאמהראשוןשלאדם'אואתהמניןד

'ל'ק'תתהםהראשוןשלאדםשמנייןלפיכסףקערתנאמרהראשוןאדםשעל'אומאתהמניןמ

תשעהםהראשוןאדםשנישמניןלפיכסףקערת'נאמהראשוןאדםשעל'אומאתה2פ

'ל'ק'ת'[ת](ק)הםהראשוןאדםשנישמניןלפיכסףקערת'נאמ'הראשואדםשעל'אואתהמניןנ

ל"תתק[היו]הראשוןאדםשלשנותיושמניןלפיכסףקערתנאמרהראשוןאדםשעלאומראתהמניןא
ל"תתקהיוהראשוןאדםשלשנותיושמניןלפיכסףקערת'נאמהראשוןאדםשעל'אומאתהמניןש
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שנים'ל'ק'ת'תהראשוןאדםשחיהומנין'ל'ק'ת'תחשבונוכסףוקערתשניםד

שנים'ל'ק'תתהראשוןאדםשחיהומנין'ל'ק'תתחשבונוכסףוקערתשניםמ

שנהושלשיםמאותתשעהראשוןאדםשחיהומניןושלשיםמאותתשעחשבונוף"כסת"וקער'שניושלשיםמאות2פ

שנהל"תתקהראשוןאדםשחיהומניןל"תתקחשבונוכסףוקערתנ

שנהא
שניםש

וימתשנהושלשיםשנהמאותתשעחיאשראדםימיכלויהיו'שנד

וימתשנהושלשיםשנהמאותתשעחיאשראדםימיכלויהיו'שנמ

וימתשנהושלשיםמאותתשעחיאשראדםימיכלויהיו'שנ2פ

וימתשנה'ושלשישנהמאותתשעחיאשראדםימיכלויהיו'שננ

ל"תתקחשבונוכסףוקערתוימותשנהל"תתקחיאשראדםימיכלויהיו'שנאמא
ל"תתקחשבונוכסףוקערתוימותשנהל"תתקחיאשראדםימיכלויהיו'שנאמש

נקראתוהתורה'וגוהאדםעלאלהים'ייויצר'שנאמצותששהלושניתןלפיכסףשללמהד

נקראתוהתורה'וגומהאדםעלאלהיםי"יויצו'שנמצותששלושניתןלפישלכסףלמהמ

נקראתוהתורה'וגוהאדםעלאלהיםי"יויצו'שנמצותששלושניתןלפיכסףשללמה2פ

נקראתוהתורה'וגוהאדםעלם"אליי"יויצו'שנמצותששלושניתןלפיכסףשללמהנ

נקראתוהתורה'וגוהאדםעלאלהיםי"יויצו'שנאמצות'זלושניתנולפיכסףשללמהא
נקראתוהתורה'וגוהאדםעלאלהים'הויצו'שנאמצות'זלושניתנולפיכסףשללמהש

ויקח'שנממנושנבראתחוהשםעלאחתבה'נאמלמהלארץבעלילצרוףכסף'שנכסףד

ויקח'שנממנושנקראתחוהשםעלאחתבה'נאמלמהלארץבעלילצרוףכסף'שנכסףמ

ויקח'שנממנושנבראתחוהשםעלאחתבה'נאלמהלארץבעלילצרוףכסף'שנכסף2פ

ויקח'שנממנושנבראתחוהש"עאחתבה'נאמלמהלארץבעלילצרוףכסף'שנכסףנ

ויקח'שנאממנושנבראתחוהש"עאחתבהנאמרלמהלארץבעלילצרוףכסף'שנאכסףא
ויקח'שנאממנושנבראתחוהש"עאחתבהנאמרלמהלארץבעלילצרוףכסף'שנאכסףש

היהשהואלשתהולידולבסוףהאשהמןשפירששנה'ל'קכנגדמשקלהומאהשלשיםמצלעותיואחתד

היהשהיהלשתהולידולבסוףהאשהמןשפרששנהל"קכנגדמשקלהומאהשלשיםמצלעותיואחתמ

היהשהואשתהולידולבסוףהאשהמןשפירששנהושלשיםמאהכנגדמשקלהומאהשלשיםמצלעותיואחת2פ

היהשהואלשתהולידולבסוףהאשהמןשפירששנהל"קכנגדמשקלהומאהשלשיםמצלעותיואחתנ

היהשהואשתהולידולבסוףהאשהמןשפירש[שנים]ל"קכנגדמשקלהל"קמצלעותיואחתא
היהשהואשתהולידולבסוףהאשהמןשפירשל"קכנגדמשקלהל"קמצלעותיואחתש

הושתתשממנושתשמואתויקראבצלמובדמותוויולדשנהומאתשלשיםאדםויחי'שנתולדותיוראשד

הושתתשממנושתשמואתויקראכצלמובדמותוויולדשנהומאתשלשיםאדםויחי'שנתולדותיוראשמ

הושתתשממנושתשמואתויקראבצלמובדמותוויולדשנהומאתשלשיםאדםויחי'שנתולדותיוראש2פ

הושתתשממנושתשמואתויקראבצלמובדמותוויולדשנהומאת'שלשיאדםויחי'שנתולדותיוראשנ

הושתתשממנושתשמואתויקראבצלמובדמותוויולדשנהל"קאדםויחי'שנאתולדותיוראשיתא
הושתתשממנושתשמואתויקראבצלמובדמותוויולדשנהל"קאדםויחי'שנאתולדותיוראשיתש
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למההמבולדורמןשנזרקהצדיקנחכנגדמזרקהעולםמןנטרדווקיןשהבללפיהעולםד

למההמבולדורגזירתמןשנזרקהצדיקנחכנגדמזרקהעולםמןנטרדווקיןשהבללפימ

למההמבולמןשנזרקהצדיקנחכנגדמזרקהעולםמןנטרדווקיןשהבללפיהעולם2פ

למההמבולדורמןשנזרקהצדיקנחכנגדמזרק'העומןנטרדווהבלשקיןלפי'העונ

למההמבולמדורשנזרקהצדיקנחכנגדמזרקהעולםמןנטרדווקיןשהבללפיהעולםא
למההמבולמדורשנזרקהצדיקנחכנגדמזרקהעולםמןנטרדווקיןשהבללפיש

מצותעל'א'דהזהבדורלפניצדיקראיתיאותךכי'שנבדורוצדיקשנקראעלכסףד

מצוהעלא"ד'וגומלפניצדיקראיתיאותךכי'שנבדורוצדיקשנקראעלכסףמ

מצותעלאחרדברהזהבדורלפניצדיקראיתיאותךכי'שנבדורוצדיקשנקראעלכסף2פ

מצוותעלא"דהזהבדורלפניצדיקראיתיאותךכי'שנבדורוצדיקשנקראעלכסףנ

מצותעלאחרדברהזהבדורלפניצדיקראיתיאותךכי'שנאצדיקשנקראלפיכסףא
מצותעלאחרדברהזהבדורלפניצדיקראיתיאותךכי'שנאצדיקשנקראלפיכסףש

לנחשהיוהשניםכנגדשמעיה'ארתאכלולאדמובנפשובשראך'שנאכסףנקראשנצטוהד

לנחשהיוהשניםכנגדשמעיה'ר'אמתאכלולאדמובנפשובשראך'שנכסףנקראשנצטוהמ

לנחשהיוהשניםכנגדשמעיהר"אתאכלולאדמובנפשובשראך'שנכסףנקראשנצטוה2פ

לנחשהיו'השניכנגדשמעיהר"אתאכלולאדמובנפשובשראך'שנכסף'נקרשנצטווהנ

לנחשהיוהשניםכנגד'שמעיר"אבנפשובשראך'שנאכסףנקראשנצטווהא
לנחשהיוהשניםכנגד'שמעיר"אבנפשובשראך'שנאכסףנקראשנצטוהש

כנגד'כ'ק'תעוליםוהםשלהםאותיותוחשובצאכסףאחדמזרקחשבוןעולהתולדותשהעמידבעתד

כנגד'כ'ק'תעוליםוהםשלהםאותיותוחשובצאכסףאחדמזרקחשבוןעולהתולדותשהולידבעתמ

כנגדמאותתשעעוליןוהםשלהםאותיותוחשובצאף"כסד"אחק"מזרחשבוןעולהתולדותשהעמידבעת2פ

כנגדכ"תקעוליןוהםשלהםאותיותוחשובצאף'ס'כד'ח'אק'ר'ז'מחשבוןעולהתולדותשהעמידבעתנ

כנגדכ"תקעוליןוהןשלהםאותיותוחשובצאכסףאחדמזרקחשבוןעולהתולדותשהעמידבעתא
כנגדכ"תקעוליןוהןשלהםאותיותוחשובצאכסף'אמזרקחשבוןעולהתולדותשהעמידבעתש

נחויולדשנהמאותחמשבןנחויהי'שנתולדותשהעמידבעתלושהיושנים'ק'תד

נחויולדשנהמאותחמשבןנחויהי'שנתולדותשהעמידבעתלושהיושניםק"תמ

נחויולדשנהמאותחמשבןנחויהי'שנתולדותשהעמידבעתלושהיושניםמאותתשע2פ

נחויולדשנהמאותחמשבןנחויהי'שנתולדותשהעמידבעתלושהיושניםק"תנ

שנהק"תבןנחויהי'שנאתולדותשהעמידבעתלושהיושניםכ"תקא
שנהק"תבןנחויהי'שנאתולדותשהעמידבעתלושהיושניםכ"תקש

'הקבהלושגילהעדרואהשהיהדורועוןמפניורביהלפריהאיחרולכך'וגוד

'ה'ב'הקלושגלהעדרואהשהיהדורועוןמפניורביהלפריהאיחרך(ר)[כ]ולפי'וגוממ

ה"הקבלושגילהעדכליםשהיורואהשהיהדורועוןמפניורביהלפריהאיחרולכך2פ

ה"הבלושגילהעדרואהשהיהדורועוןמפניורביהלפריהאיחרולכךשםאתנ

ה"הקבלושגלהעדרואהשהיהדורועוןמפניורביהלפריהאיחרולכךא
ה"הקבלושגלהעדרואהשהיהדורועוןמפניורביהלפריהאיחרולכךש
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'זואותןשנים'קהמבולעדשנהמאותהוהיובניםוהעמידאשהנשאשעהובאותההתבהעניןד

'זואותןשנים'קהמבולעדשנהמאותהוהיובניםוהעמידאשהנשאשעהובאותההתיבהעניןמ

שבעהואותןשניםמאההמבולועדשנהמאותהוהויבניםוהעמידאשהנשאשעהובאותההתיבהענין2פ

'זואותןשנה'קהמבולעדשנהמאותהוהיו'בניוהעמידאשהנשאשעהובאותההתיבהעניןנ

'הואותםשניםמאההמבולעדשעהמאותהוהיובניםוהולידאשהנשאשעהובאותההתיבהעניןא
'הואותםשניםמאההמבולעדשעהמאותהוהיובניםוהולידאשהנשאשעהובאותההתיבהעניןש

גזירתשנגזרהשנים'לכרמזהם'ק'תעליתרותשהם'כלמניןהעוליםשניםד

גזירתשנגזרהשנים'לכרמזהםק"תעליתרותשהםשנים'כלמניןהעוליםאחדמ

גזירתשנגזרהשנהלעשריםרמזהםמעותתשעעליתרותשהםעשריםלמניןהעולים2פ

'גזישנגזרהשנה'לכרמזהםק"תעליתירותשהם'כלמנין'העוליד'ח'אנ

(המלכות)גזרתשנגזרהשנה'לכרמזהםק"תעליתירותשהםלמניןהעוליםא
גזירתשנגזרהשנה'לכרמזהםק"תעליתירותשהםלמניןהעוליםש

כנגדבשקלשקלשבעיםשנהועשריםמאהימיווהיו'דתי'כמבניםנחשהעמידקודםהמבולד

כנגדשקל'עשנהועשריםמאהימיווהיומ"דתיה"כמבניםנחשהעמידלקודםהמבולמ

כנגדשקלשבעיםהמבול2פ

כנגדהקדשבשקלשקל'שבעישנהכ"קימיווהיוא"כמד'בנינחשהעמידקודםהמבולנ

כנגדשקלשבעיםשנהועשריםמאהימיווהיוא"כדבניםנחשהעמידקודםהמבולא
כנגדשקלשבעיםשנהועשריםמאהימיווהיוא"כדבניםנחשהעמידקודםהמבולש

נחשקללתעדבראשיתספרמראשכנגד'עלמה'א'דממנושיצאואומות'עד

נחשקללתעדבראשיתספרמראשכנגד'עלמהא"דממנושיצאואומות'עמ

נחשקללתעדבראשיתספרמראשכנגדשבעיםלמהאחרדברממנושיצאואומותשבעים2פ

נחשקללתעדבראשיתספרמראשכנגד'עלמהא"דממנושיצאואומות'ענ

הנחשקללתעדבראשיתספרמראשפסוקים'שבעיכנגד'עלמהא"דממנושיצאואומות'עא
הנחשקללתעדבראשיתספרמראש'פסוקי'עכנגד'עלמהא"דממנושיצאואומות'שבעיש

הרשעוהמןהנחשפסוקים'עעליהםשהשליםעדנאררולאאויביםשניפינחס'ארפסוקים'עד

הרשעוהמןהנחשפסוקים'עעליהםשהשליםעדנאררולאאויביםשניפנחס'ר'אמפסוקים'עמ

הרשעוהמןהנחשפסוקיםשבעיםעליהםשהשליםעדנאררולאאויביםשניפנחסר"אמפסוקיםשבעים2פ

הרשעוהמןהנחש'פסוקי'עעליהםשהשליםעדנאררולא'אויבי'בפנחסר"א'פסוקי'ענ

הרשעוהמןהנחשפסוקיםשבעיםעליהםשהשליםעדנאררולאאויביםשניפינחסר"אא
הרשעוהמןהנחש'פסוקי'שבעיעליהםשהשליםעדנאררולאאויבים'בפינחסר"אש

עד'וגוהמלךגדלהאלה'הדברימאחדהמןפסוקים'עהבהמהמכלאתהארורעדמבראשיתהנחשד

מ

2פ

עדהמןגידלהאלה'הדברימאחרהמן'פסוקי'עהבהמהמכלהואארורעדמבראשיתהנחשנ

עדהמלךגדלהאלההדבריםמאחרהמןפסוקיםשבעים'הבהממכלאתהארורעדמבראשיתהנחש]א
ש
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הקדושיםשמות'עכנגד'א'דחמשיםעלנתלהשבעיםלתכליתפסוקים'עהמןאתויתלוד

הקדושיםשמות'עכנגדא"ד'נעלנתלה'עלתכליתמ

הקדושיםשמותשבעיםכנגדאחרדברחמשיםעלנתלהשבעיםלתכלית2פ

שמות'עכנגדא"ד'נעלנתלה'עלתכלית'פסו'עהמןאתויתלונ

שמותשבעיםכנגדא"ד'נעלנתלה'עלתכלית[פסוקים'עהמןאתויתלוא
הקדששמות(אומות)'עכנגדא"ד'נעלנתלה'עלתכליתש

אינוכאלהיםוהייתםיותראחדבוישתאמרואםנחששלפרשתועדבראשיתספרמןד

אינוכאלהיםוהייתםיותראחדבוישתאמרואםנחששלפרשתועדבראשיתספרמןמ

אינוכאלהיםוהייתםיתראחדבוישתאמרואםנחששלפרשתועםבראשיתשבספר2פ

אינום"כאליוהייתםיותראחדבוישת"ואנחששלפרשתועדבראשיתספרמןנ

אינוכאלהים(לי)והייתםיותר'אבוישת"ואנחששלפרשתועדבראשיתמספרא
אינוכאלהיםוהייתםיותר'אבוישת"ואנחששלפרשתועדבראשיתמספרש

שניםשנהשבעיםתרחויחי'שנלאברהםכשהולידלתרחשהיושנה'עכנגד'א'דקודשד

שניםשנהשבעיםתרחויחי'שנלאברהםכשהולידלתרחשהיושנה'עכנגדא"דקדושמ

שניםשנהשבעיםתרחויחי'שנלאברהםכשהולידלתרחשהיושנהשבעיםכנגדאחרדברקדש2פ

'בשנה'שבעיתרחויחי'שנלאברהםכשהולידלתרחשהיושנה'עכנגדא"דקדשנ

שנים['וגו]שנה'עתרחויחי'שנאאברםכשהולידלתרחשנה'עכנגדא"דקדשא
שניםשנה'שבעיתרחויחי'שנאאברםכשהולידלתרחשנה'עכנגדא"דקדשש

'א'דשניבדורותרחשנהשבעיםקינןויחיאחרוןבדורקינןשנה'עשלדורותבשניהיוד

א"דשניבדורותרחשנה'עקינןויחיראשוןבדורקינןשנה'שלעדורותבשניהיומ

דברשניבדורותרחשנהשבעיםקינןויחיראשוןבדורקינןשנהשבעיםשלדורותבשניהיו2פ

א"דשניבדורותרחשנה'עקינןויחיאחרוןבדורקינןשנה'עשלדורותבשניהיונ

א"ד'בבדורותרח'אבדורקינןשנה'עשלדורות'בבהיוא
א"ד'בבדורותרח'אבדורקינןשנה'עשלדורות'בבהיוש

כנגד'א'דיוםשבעיםמצריםאותוויבכו'שנאמהחסידיעקבשבכוימים'עכנגדד

כנגדא"דיוםשבעיםמצריםאותוויבכו'שנהחסידיעקבשבכוימים'עכנגדמ

כנגדאחרדבריוםשבעיםמצריםאותוויבכו'שנהחסידיעקבשבכוימיםשבעיםכנגדאחר2פ

כנגדא"דיום'עמצריםאותוויבכו'שנהחסידיעקבשבכוימים'עכנגדנ

כנגדא"דיום'עמצריםאותוויבכו'שנאהחסידהצדיקיעקבשבכויום'עכנגדא
כנגדא"דיום'עמצריםאותוויבכו'שנאהחסידהצדיקיעקבשבכויום'עכנגדש

וחגהכפוריםויוםהשנהוראשהחגימי'וחהפסחימי'זלישראל'הבהשנתןטוביםימים'עד

וחגהכפוריםויוםהשנהוראשהחגימיושמנתהפסחימי'זלישראל'ה'ב'הקשנתןטוביםימים'עמ

וחגהפסחימישבעתלישראלה"הקבשנתןטוביםימיםשבעים2פ

וחגה"ויה"ורהחגימי'וחהפסחימי'זה"הבשנתן'טובי'ימי'ענ

וחגה"ויה"ורהחגימי'וחהפסחימי'זלישראלה"הקבשנתן[טוב]יום'עא
וחגה"ויה"ורהחגימי'וחהפסחימי'זלישראלה"הקבשנתןיום'עש
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'א'ד'עהריהחמהבשנתשיששבתות'ב'ונשבועותד

א"ד'עהריהחמהבשנתשיששבתותב"ונשבועותמ

דברשבעיםהריהחמהבשנתשיששבתותושתיםוחמשיםהחגימיושמונתהכפוריםויוםהשנהוראשהשבועות2פ

א"ד'עהריהחמהבשנתשיששבתותב"ונשבועותנ

א"ד'עהריהחמהבשנתשיש[שבתות]ב"ונשבועותא
א"ד'עהריהחמהבשנתשיששבתותב"ולשבועותש

לירושלםשמות'עלתורהשמות'עלישראלשיששמות'ע'להבהלושיששמות'עכנגדד

לירושלםשמות'עלתורהשמות'עלישראלשמות'ע'ה'ב'להקלושיששמות'עכנגדמ

לירושלםשמותשבעיםלתורהשמותשבעיםלישראלשמותשבעיםה"להקבלושיששמותשבעיםכנגדאחר2פ

לירושלםשמות'עלתורהשמות'ע'ליששמות'עה"להבלושיששמות'עכנגדנ

'עכנגדא
'עכנגדש

בןלדודונתןמשנותיואדםשחיסורשנים'עכנגד'א'דד

בןלדודאותםונתןמשנותיואדםשחסר(?)שנים'עכנגדא"דמ

בןלדודאותםונתןמשנותיואדם(אברהם)שחיסורשניםשבעיםכנגדאחרדבר2פ

בןלדודאותםונתןמשנותיואדםשחיסרשנים'עכנגדא"דנ

בןלדודאותםונתןהראשוןאדםשלמשנותיושחסרשניםא
בןלדודאותםונתןהראשוןאדםשלמשנותיושחסרשנהש

ויומותמותמותממנואכלךביוםכי'שנשניםאלףלחיותהיהשראוילפיישיד

ויומותמותמותממנואכלךביוםכי'שנשניםאלףלחיותהיהשראוילפיישימ

ויומותמותמותממנואכלךביוםכי'שנשניםאלףלחיותהיהשראוילפיישי2פ

ויומותמותמותממנואכלךביוםכי'שנשניםאלףלחיותהיהשראוילפיישינ

ויומותמותמותממנואכלךביוםכי'שנאשניםאלףלחיותהראשוןאדםהיהשראוילפיישיא
ויומותמותמותממנואכלךביוםכי'שנאשניםאלףלחיותהראשוןאדםהיהשראוילפיישיש

מלאיםשניהם'וגואתמולכיוםבעיניךשניםאלףכי'שנאשניםאלף'הבהשלד

מלאים'שניה'וגומיעבורכיאתמאלכיוםבעיניךשניםאלףכי'שנשניםאלף'ה'ב'שלהקמ

מלאיםשניהם'וגואתמול(אמ)כיוםבעיניךשניםאלףכי'שנשנהאלףה"הקבשל2פ

מלאיםשניהםאתמולכיוםבעיניךשניםאלףכי'שנ'שניאלףה"הבשלנ

מלאיםשניהם'וגויעבורכיאתמולכיוםבעיניךשניםאלףכי'שנאשניםאלףה"הקבשלא
מלאיםשניהם'וגויעבורכיאתמולכיוםבעיניךשניםאלףכי'שנאשניםאלףה"הקבשלש

למנחהבשמןבלולהסלתהויצדיקיםוהיומצותקבלושניהםונחשאדםד

למנחהבשמןבלולהסלתהויצדיקיםוהיומצותקבלוונחשאדםמ

למנחהבשמןבלולהסלתהויצדיקיםוהיומצותקבלושניהםונחשאדםבשמןבלולהסלת2פ

למנחהבשמןבלולהסלתהוי'צדיקיוהיומצותקבלושניהםונחשאדםנ

סלתהויגמוריםצדיקיםוהיומצותשניהםקבלוונחשאדםסלתא
סלתהויגמוריםצדיקיםוהיומצותשניהםקבלוונחשאדםסלתש
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'יוכנגדבלימהספירות'יוכנגדהעולםבהםשנבראמאמרות'יכנגד'וגואחתכףד

עשרהוכנגדמהבליספירותעשרוכנגדהעולםבהםשנבראמאמרות'יכנגד'וגומאחתכףמ

עשרהוכנגדבלימהספירותעשרוכנגדהעולםבהםשנבראמאמרותעשרהכנגד'וגואחתכף2פ

'יוכנגדבלימהספירותעשרוכנגד'העובהםשנבראמאמרותעשרהכנגדאחתכףנ

עשרהוכנגדבלימהספירותעשרוכנגדהעולםנבראשבהםמאמרות'יכנגדזהביאחתכףא
עשרהוכנגדבלימהספירותעשרוכנגדהעולםנבראשבהםמאמרותעשרהכנגדזהבעשרהאחתכףש

באדםשליטים'יוכנגדהדברות'יוכנגדאברהםועדמנחדורות'יוכנגדנחועדמאדםדורותד

שבאדםשליטיםעשרהוכנגדנחועדמאדםדורותמ

שבאדםשליטיםעשרהוכנגדהדברותעשרתוכנגדאברהםועדמנחדורותעשרהוכנגדנחועדמאדםדורות2פ

שבאדם'שליטיעשרוכנגדהדברות'יוכנגדאברהםועדמנחדורות'יוכנגדנחועדמאדםדורותנ

באדםשליטיםעשרהוכנגדאברהםועדמנחדורותעשרהוכנגדנחועדמאדםדורותא
באדםשליטיםעשרהוכנגדאברהםועדמנחדורות'יוכנגדנחועדמאדםדורותש

וכנגדהיםעלנסים'וי'במצרילאבותינושנעשונסים'יוכנגדשבתורהתולדות'יוכנגדד

וכנגדהיםעלניסים'ויבמצריםלאבותינושנעשונסיונותעשרוכנגדשבתורהתולדות'יוכנגדמ

וכנגדהיםעלנסיםועשרהבמצריםלאבותינושנעשונסיםעשרהוכנגדשבתורהתולדותעשרהוכנגד2פ

וכנגדהיםעל'וי'במצרילאבותינושנעשו'נסיעשרהוכנגדשבתורהתולדות'יוכנגדנ

וכנגדהיםעלנעשונסים'יוכנגדבמצריםלאבותינושנעשונסים'יוכנגדשבתורהתולדות'יוכנגדא
וכנגדהיםעלנעשונסים'יוכנגדבמצריםלאבותינושנעשונסים'יוכנגדשבתורהתולדות'עשרוכנגדש

'שנאמבמצריםישראלשגלושבעתמדבר'הכתוהמילהכנגדקטרתמלאהמילהבפרשתהאמורותכריתות'יד

ר'דתימה'כמבמצריםישראלשמלושבעתמדבר'הכתוהמילהכנגדקטרתמלאהמילהבפרשתהאמורותבריתותעשרמ

דתימרכמהבמצריםישראלשמלושבעתמדברהכתובהמילהכנגדקטרתמלאהמילהבפרשתהאמורותבריתותעשר2פ

א"כמד'במצרי'יששמלושבעתמדבר'הכתוהמילהכנגדקטרתמלאהמילה'בפרהאמורותבריתות'ינ

א"כדבמצריםישראלשמלושבעתמדברהמילהכנגדסלתמלאהמילהבמצותהאמורותבריתות'יא
א"כדבמצריםישראלשמלושבעתמדברהמילהכנגדסלתמלאהמילהבמצותהאמורותבריתותעשרהש

כמויהושעכשמלןוכןכבשמים'הבהלפניערבוהערלההדםריחהיהבדמיךמתבוססתואראךד

כמויהושעכשמלןוכןכבשמים'ה'ב'הקלפניערבוהערלההדםריחהיהבדמיךמתבוססתואראךעליךואעבורמ

כמויהושעכשמלןוכןכבשמיםה"הקבלפניערבוהערלההדםריחהיהבדמיךמתבוססתואראך2פ

כמויהושעכשמלןוכן'כבשמיה"הבלפניערבוהערלההדםריחהריבדמיךמתבוססתואראךנ

יהושעכשמלןוכןכבשמיםה"הקבלפניערבוהערלההדםריחהריבדמיךמתבוססתואראךא
יהושעכשמלןוכןכבשמיםה"הקבלפניערבוהערלההדםריחהריבדמיךמתבוססתואראךש

מצריםשלמילהזוהמורהראלליאלך'נאמזוועל'הבהלפניערבהיהכןד

שלמצריםמילהזוהמורהראלליאלךנאמרזוועל'ה'ב'הקלפניערבהיהכןמ

מצריםשלמילהזוהמורהראלליאלךנאמרזוועלה"הקבלפניערבהיהכן2פ

מצריםשלמילהזוהמורהראלליאלך'נאמזהועלה"הבלפניערבהיהכןנ

מצריםשלמילהזוהמורהראלליאלךנ"ועזה"הקבלפניערבהיהכןא
מצריםשלמילהזוהמורהראלליאלךנ"ועזה"הקבלפניערבהיהכןש
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שהיהדרורמורכריח'הבהלפניערבוהיהלימולצריכיןכולןשהיומפניהרהערלותמןשעשוד

שהיהדרורמרכריח'ה'ב'הקלפניערבוהיהלימולצריכיןכלןשהיומפניהרהערלותמןשעשומ

שהיהדרורמורכריחה"הקבלפניערבוהיהלימולצריכיןכלןשהיומפניהרהערלותמןשנעשו2פ

שהיהדרורמרכריחה"הבלפניערבוהיהלימולצריכיןכולןשהיומפניהרהערלותמןשעשונ

והיהלימולצריכיןכלםשהיומפניהרהערלותמןשנעשוא
והיהלימול'צריכיכלםשהיומפניהרהערלותמןשנעשוש

'דתימ'כמגבעההערלותמןשעשוכנעןארץביאתשלמילהזוהלבונהגבעתואלהבשמיםראשד

'דתימה'כמגבעההערלהמןשעשוכנעןארץשלביאתמילהזוהלבונהגבעתואלהבשמיםראשמ

דתימרכמההערלותמןשנעשוכנעןארץמילתשלמילהזוהלבונהגבעתואלהבשמיםראש2פ

א"כמדגבעההערלותמןשעשו'ישארץביאתשלמילהזוהלבונהגבעתואל'הבשמיראשנ

א"כדגבעההערלותמןשנעשוכנעןארץא
א"כדגבעההערלותמןשנעשוכנעןארץש

לסמניראששהואשמורקטרתמלאההוילבונהכריח'הקבהלפניערבריחםוהיההערלותגבעתאלד

לסממניראששהואשמורקטרתמלאההוילבונהכריח'ה'ב'הקלפניערבריחםוהיההערלותגבעתאלמ

לסימניהואשמורקטרתמלאההוילבונהכריחה"הקבלפניערבריחםוהיההערלותגבעתאל2פ

לסמניראששהואשמרקטרתמליאההוילבונהכריחה"הבלפניריחםוהיההערלותגבעתאלנ

לסמניראששהואשמורקטרתמלאההוילבונהכריחה"הקבלפניערבריחםוהיההערלותגבעתאלא
לסמניראששהואשמורקטרתמלאההוילבונהכריחה"הקבלפניערבריחםוהיההערלותגבעתאלש

כנגדבקרבןאחדפרבפסוקשניהםהזכירהקטרתלסמניאחרונהשהיאולבונההקטרתד

'שכתוכמה'וגומבקרבןאחדפרבפסוקשניהםזכורהקטרתלסממניאחרונהשהיאולבונההקטרתמ

שכתובכמובקרבןאחדפרהפסוקשניהםהזכירהקטרתלסמניאחרונהשהיאולבונההקטרת2פ

א"כמדבקרבןאחדפרבפסוקשניהםהזכירהקטרתלסמניאחרונהשהיאולבונהקטרתנ

א"כדבקרבן'אפראחדבפסוקשניהםהזכירהקטרתלסמניאחרונהשהיאולבונההקטרתא
א"כדבקרבן'אפראחדבפסוקשניהםהזכירהקטרתלסימניאחרונהשהיאולבונההקטרתש

המלואיםאילכנגדאחדאילפרים'ליישלמיםויזבחועולותויעלוישראלבנינעריאתוישלחד

המילואיםאילכנגדאחדאילפריםי"לישלמיםזבחיםויזבחועולותויעלוישראלבנינעריאתוישלחמ

המלואיםאילכנגדאחדאילפריםי"לישלמיםזבחיםויזבחועולותויעלוישראלבנינעריאתוישלח2פ

'המילואיאילכנגדאחדאילפריםי"לי'שלמיויזבחועולותויעלו'ישבנינעריאתוישלחנ

המילואיםאילכנגד'אאילפריםי"לישלמים['וגו]ישראלבנינעריאתוישלחא
המילואיםאילכנגד'אאילפרים'להשלמיםישראלבנינעריאתוישלחש

אחדעזיםשעיר'וגובבקרתעשהאחדהכבשאתתמידיןשניכנגדאחדכבשלמנההיהלמשהד

אחדעזיםשעיר'וגומבבוקרתעשהאחדהכבשאתתמידיםשניכנגדאחדכבשלמנההיהלמשהמ

אחדעזיםושעיר'וגובבקרתעשהאחדהכבשאתתמידיםשניכנגדאחדכבשלמנההיהלמשה2פ

אחדעזיםושעיר'וגובבוקרתעשהאחדהכבשאתתמידין' בכנגדאחדכבשלמנההיהלמשהנ

עזיםושעירבבקרתעשה'האהכבשאתתמידיןכנגדאחדכבשלמנההיהלמשהא
עזיםושעירבבקרתעשה'האהכבשאתתמידיןכנגדאחדכבשלמנההיהלמשהש
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הריבקרבןאחדפר'א'דישראלעונותאתשנושאהמשתלחשעירכנגדלחטאתד

הריבקרבןאחדפרא"דישראלעוונותכלאתשנושאהמשתלחשעירכנגדלחטאתמ

הריבקרבןאחדפראחרדברישראלעונותכלאתשנושאהמשתלחשעירכנגד'לחטא2פ

הריבקרבןאחדפרא"ד'ישבניעונותאתשנושאהמשתלחשעירכנגדלחטאתנ

['וגו]'אפרא"דישראלבניעונותאתשנושאהמשתלחשעירכנגדא
'אפרא"דישראלבניעונותאתשנושאהמשתלחשעירכנגדש

והרביתיויעקביצחקאברהםאבות'גנברכוכנגדןויםוארץשמיםכנגדעולהמיני'גכאןד

והרביתיויעקביצחקאברהםאבות'גנברכוכנגדןויםוארץשמיםכנגדעולהמיני'גכאןמ

והרביתיויעקביצחקאברהםאבותשלשכנגדןויםוארץשמיםכנגדעולהמינישלשהכאן2פ

והרבתיויעקביצחקאברהםאבות'גנברכוכנגדןויםוארץשמיםכנגדעולהמיני'גכאןנ

והפריתיויעקביצחקאברהםכנגדאבות'גנתברכוכנגדןויםוארץשמיםכנגדעולהמיני'ג(כנגד)א
והפריתיויעקביצחקאברהםכנגדאבות'גנתברכוכנגדןויםוארץשמיםכנגדעולהמיני'גכנגדש

עזיםושעירהיםשפתעלאשרוכחולהארץכעפרזרעךאתושמתיהשמיםככובביזרעךאתד

עזיםשעירהיםשפתעלאשרוכחולהארץכעפרזרעךאתושמתיהשמיםככוכביזרעךאתמ

עזיםושעירהיםשפתעלאשרוכחולהארץכעפרזרעךאתושמתיהשמיםככוכביזרעךאת2פ

עזיםושעיר'וגוהיםשפתעלאשרוכחולהארץכעפרזרעךאתושמתי'השמיכככביזרעךאתנ

עזיםושעירהיםכחולזרעךאתושמתיהשמיםככוכביזרעךאתא
עזיםושעירהיםכחולזרעךאתושמתיהשמיםככוכביזרעךאתש

בזכותאלאנבראלאהעולםשכלללמדךדשאעליכשעיריםבה'שנהתורהכנגדד

בזכותאלאנבראלאהעולםשכלללמדךדשאעליכשעיריםבה'שכתוהתורהכנגדלחטאתאחדמ

בזכותאלאנבראלאהעולםשכלללמדךדשאעליכשעיריםבהשנאמרהתורהכנגד'וגו2פ

בזכותאלאנבראלאכולו'העושכלללמדךדשאעלי'כשעיריבה'שנהתורהכנגדנ

בזכותאלאנבראלאהעולםשכלללמדךדשאעליכשעיריםבה'שנאהתורהכנגדא
בזכותאלאנבראלאהעולםשכלללמדךדשאעליכשעיריםבה'שנאמהתורהכנגדש

ויקח'שנעולותוהקריבהבהמותמכלשלקחנחכנגדעולהמינין'מגהקריבולמה'א'דהתורהד

ויקח'שנעולותוהקריבהבהמותמכלשלקחנחכנגדעולהמינין'גהקריבולמהא"דהתורהמ

ויקח'שנעולותוהקריב'הבהמומכלשלקחנחכנגדעולהמיניןמשלשההקריבולמהאחרדברהתורה2פ

ויקח'שנעולותוהקריב'הבהמומכלשלקחנחכנגד[עולה]מינין'מגהקריבולמהא"דהתורהנ

ויקח'שנאעולותוהקריבהבהמותמכלשלקחנחכנגדעולהמינים'מגהקריבולמהא"דהתורהא
ויקח'שנאעולותוהקדיםהבהמותמכלשלקחנחכנגדעולהמינים'מגהקריבולמהא"דהתורהש

במקוםעניותשאיןעולותהקריבולאולמהבמזבחעולותויעלהטהורהעוףומכלהטהורההבהמהמכלד

במקוםעניותשאיןעופותהקריבולאולמהבמזבחעולותויעלהטהורהעוףומכלהטהורההבהמהמכלמ

במקוםעניותשאיןהעוףעולתהקריבולאולמהבמזבח'עולוויעלהטהורהעוףומכלהטהורההבהמהמכל2פ

במקוםעניותשאיןעולותהקריבולאולמהבמזבחעולותויעלהטהורהעוףומכלהטהורההבהמהמכלנ

במקוםעניותשאיןעולותהקריבולאלמהבמזבחעולותויעלהטהורההבהמהמכלא
במקוםעניותשאיןעולותהקריבולאלמהבמזבחעולותויעלהטהורההבהמהמכלש
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'כמהארץקללתעללכפראלאעולותאותןהקריבלאשנחלפילחטאתשעירלמהעשירותד

ה"כמהארץקללתעללכפראלאעולותאותןהקריבלאשנחלפילחטאתשעירלמהעשירותמ

כמההארץקללתעללכפראלאעולותאותןנחהקריבשלאלפילחטאתשעירלמההעשירות2פ

א"כמדהארץקללתעללכפראלאעולותאותןהקריבלאשנחלפיחטאתשעירלמהעשירותנ

א"כדהארץקללתעללכפראלאעולותאותםהקריבלאשנחלפיחטאתלשעירלמהעשירותא
א"כדהארץקללתעללכפראלאעולותאותםהקריבלאשנחלפיחטאתלשעירלמהעשירותש

בעבורהאדמהעודלקללאוסיףלאלבואל'ייויאמרהניחוחריחאת'ייוירח'דתימד

'וגומהניחוחריחאתי"יוירחר"דתיממ

בעבורהאדמהאתעודלקללאוסיףלאלבואלי"יייאמרהנחוחריחאתי"יוירחדתימר2פ

'וגוהאדמהעודלקללאוסיףלאלבואלי"יויאמרהניחוחריחאתי"יוירחנ

'וגולקללאוסיףלאלבואלי"יויאמרהניחוחריחאתי"יוירחא
'וגולקללאוסיףלאלבואל'הויאמרהניחוחריחאת'הוירחש

הםהשלשה'הקבהמהשברהטבעיםארבעהכנגדלחטאתואחדעולהמיני'גלמה'א'ד'וגוהאדםד

הםהשלשה'ה'ב'הקמהםשבראטבעים'דכנגדלחטאתואחתעולהמיני'גלמהא"דמ

הםהשלשהה"הקבמהםשבראטבעיםארבעהכנגדלחטאתואחדעולהמינישלשהלמה'וגוהאדם2פ

הם'הגה"הבמהםשבראטבעים'דכנגדלחטאת'ואעולהמיני'גלמהא"דנ

'הגה"הקבשבראיסודות'דכנגדלחטאת'ואעולהמיני'גלמהא
'הגה"הקבשבראיסודות'דכנגדלחטאת'ואעולהמיני'גלמהש

נעשהוכנגדהשבכולןהכבדההיאהארץהןואלושבכולןהכבדהתחתוןהואוהרביעימזהלמעלהזהעליוניםד

נעשהוכנגהשבכולןהכבידההיאהארץהןואלושבכלןהכבדהתחתוןהואוהרביעימזהלמעלהזהעליוניםמ

נעשהוכנגדהשבכולן'הבכירהיאהארץהןואלושבכלןהבכורהתחתוןהואוהרביעימזהלמעלהזהעליונים2פ

נעשהוכנגדהשבכולןהכבדההיאהארץהןואלושבכולןהכבדהתחתוןאhה'והדמזהלמעלהזהעליוניםנ

נעשה[ה]וכנגדשבכלןהכבדההיאהארץהןואלושבכולןהכבדהתחתוןהוא'והדמזהלמעלהזהעליוניםא
נעשהוכנגדןשבכלןהכבדההיאהארץהןואלושבכולןהכבדהתחתוןהוא'והדמזהלמעלהזהעליוניםש

האוירמןלמעלהוהאשהמיםמןלמעלההרוחנוצרשממנוהאוירהארץמןלמעלההמיםהשעירד

האוירמןלמעלהוהאשהמיםמןלמעלההרוחנוצרשממנוהאוירהארץמןלמעלההמיםהשעירמ

האשמןלמעלהוהאשהמיםמןלמעלההרוחמןנוצרשממנוהאוירהארץמןלמעלההמיםהשעיר2פ

האוירמן'למעוהאשהמיםמןלמעלההרוחנוצרשממנוהאוירהארץמןלמעלההמיםהשעירנ

האוירמןלמעלהוהאשהמיםמןלמעלההרוחנוצרשממנוהאוירהארץמןלמעלההמיםהשעירא
האוירמןלמעלהוהאשהמיםמןלמעלההרוחמצרשממנוהאוירהארץמןלמעלההמיםהשעירש

למעלההיאוהולכתפורחתהגחלתמןנעקרתכשהשלהבתלדברוסימןלרקיעעדעולהשהואמכולםקלהשהאשד

למעלההיאוהולכתפורחתהגחלתמןנעקרתכשהשלהבתלדברוסימןלרקיעעדעולהשהואמכולןקלהשהאשמ

למעלההיאוהולכתפורחתהגחלתמןנעקרתכשהשלהבתלדברוסימןלרקיעעדעולהשהואמכלןקלהשהאש2פ

למעלההיאוהולכתפורחתהגחלתמןנעקרתכשהשלהבתלדברוסימןלרקיעעדעולהשהואמכולםקלהשהאשנ

למעלההולכתוהיאפורחתמהגחלתנעקרתכשהשלהבתהדברוסימןלרקיעעדעולהשהיאמכלםקלהשהאשא
למעלההולכתוהיאפורחתמהגחלתנעקרתכשהשלהבתהדברוסימןלרקיעעדעולהשהיאמכלםקלהשהאשש
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נעשועליוניםשהםוהמיםהאשוכנגדלרקיעעדלמעלהכולוהעולםכלסובבתשהאשאמרווכןד

נעשועליוניםשהםוהמיםוהאוירהאשוכנגדלרקיעקרובלמעלהכולוהעולםכלסובבתשהאשאמרווכןמ

נעשועליוניםשהםוהמיםוהאוירהאשוכנגדלרקיעקרובלמעלההעולםכלסובבתשאשאמרווכן2פ

נעשו'עליונישהםוהמיםוהאשהאוירוכנגדלרקיעקרובלמעלהכולו'העוכלסובבתשהאשאמרווכןנ

נעשוהעליוניםשהםוהמיםוהאשהאוירוכנגדלרקיעקרובלמעלהכלוהעולםכלסובבתשהאשאמרווכןא
נעשו'העליונישהםוהמיםוהאשהאוירוכנגדלרקיעקרובלמעלהכלוהעולםכלסובבתשהאשאמרווכןש

בבארואחדאלבביתאחדיעקבשעשהמזבחותשניכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחהעולהמיני'גד

בבארואחדאלבביתאחדיעקבשעשהמזבחותשניכנגד'וגומהשלמיםולזבחהעולהמינים'גמ

בבארואחדאלבביתאחדיעקב'שעשמזבחותשניכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחעולהמינישלשה2פ

בבאר'ואאלבבית'איעקבשעשהמזבחות'בכנגד'שניבקר'השלמיולזבחהעולהמיני'גנ

בבאר'ואאלבביתאחדיעקבשעשהמזבחות'בכנגדשניםבקרהשלמיםולזבחעולהמיני'גא
בבאר'ואאלבבית'איעקבשעשהמזבחות'בכנגדשניםבקר'השלמיולזבחעולהמיני'גש

כולםודרדעוכלכלוהימןואיתןזמריזרחבניהןואלוחמשהעולםאיתניכנגדחמשהאיליםשבעד

כולןודרדעוכלכלוהימןואיתןזמריזרחבניהןואלוחמשהעולםאיתניכנגדחמשהאליםשבעמ

כלםודרדעוכלכלוהימןואיתןזמריזרחובניהןואלוחמשהעולםאיתניכנגדחמשהאיליםשבע2פ

כלםודרדעוכלכלוהימןואיתןזמריזרחבניהןואלו'העולםאיתניכנגד'האליםשבענ

כלםודרדעוכלכולוהימןואיתןזמריזרחבניהןואלו'העולםאיתניכנגדחמשהאליםשבעא
כלםודרדעוכלכלוהימןואיתןזמריזרחבניהןואלו'העולםאיתניכנגד'האליםשבעש

'א'דאמות'הורחבואמותחמשהארכוהמזבחכנגדחמשהשנהבניכבשיםחמשהעתודיםחמשהד

א"דאמות'הורחבואמות'הארכוהמזבחכנגד'וגומחמשהעתודיםחמשהמ

דבראמותחמשורחבואמותחמשארכוהמזבחכנגדחמשהשנהבניחמשהכבשיםחמשהעתודיםחמשה2פ

א"דאמות'הורחבואמות'הארכוהמזבחכנגד'השנהבני'כבשי'העתודים'הנ

א"דאמות'הארכומזבחכנגד'ה'עתודי'הא
א"דאמות'הארכומזבחכנגדחמשהעתודים'הש

נשיאקרבןכלבסוף'אומשהוא'וגוקרבןזהמרוגשות'וההרגשות'הכנגדד

נשיאקרבןכלבסוף'אומשהואעינןבןאחירעקרבןזהמרוגשות'וההרגשות'הכנגדמ

נשיאקרבןכלבסוףאומרשהוא'וגוקרבןזהמרוגשותוחמשה'הרגשוחמשהכנגדאחר2פ

נשיאקרבןכלבסוף'אושהואקרבןזהמרוגשות'וההרגשות'הכנגדנ

נשיאכלבסוףאומרשהואקרבןזה('מוגרשו'וה)ההרגשות'הכנגדא
נשיאכלבסוףאומרשהואקרבןזה'מוגרשו'והההרגשות'הכנגדש

קרבןזה'ואוקרבנםאתמקלס'הבההתחילהזההסדרעלשהקריבוכיוןלך'לומונשיאד

קרבןזה'ואמקרבנםאתמקלס'ה'ב'הקהתחילהזההסדרעלשהקריבוכיוןלךלומרונשיאמ

קרבןזה'ואומקרבנםאתמקלסה"הקבהתחילהזההסדרעלשהקריבוכיוןלךלומרונשיא2פ

קרבןזה'ואוקרבנםאתמקלסה"הבהתחילהזההסדרעלשהתחילוכיוןלך'לומונשיאנ

שלקרבןזה'ואמקרבנםמקלסה"הקבהתחילהזההסדרעלשהקריבוכיוןלך'לומונשיאא
שלקרבןזה'ואמקרבנםמקלסה"הקבהתחילהזההסדרעלשהקריבוכיוןלך'לומונשיאש
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כלנעשהשנמשחביוםוכיאותוהמשחביוםהמזבחחנכתזאתואחדאחדכלד

כלנעשהשנמשחביוםוכיאותוהמשחביוםהמזבחחנכתזאתואחדאחדכלמ

כלנעשהשנמשחביוםוכיאותוהמשחביוםהמזבחחנכתזאתואחדאחדכל2פ

כלנעשהשנמשחביוםוכיאותוהמשחביוםהמזבחחנכתזאת'וא'אכלנ

כלנעשה[שנמשח]ביוםובוישראלנשיאימאתאותוהמשחביוםהמזבחחנוכתזאתואחד'אכלא
כלנעשהביוםובוישראלנשיאימאתאותוהמשחביוםהמזבחחנוכתזאתואחדאחדכלש

שכלללמדךהכתובבאאלאהמזבחחנכתנגמרהלאיוםעשרשניםמלאתעדוהלאהמזבחחנוכתד

שכלללמדך'הכתובאאלאהמזבחחנכתנגמרהלאיוםב"ימלאתעדוהלאהמזבחחנכתמ

שכלללמדךהכתובבאאלאהמזבחחנכתנגמרהלאיוםעשרשניםמלאתעדוהלאהמזבחחנכת2פ

שכלללמדך'הכתובאאלאהמזבחחנוכתנגמרהלאיוםב"ימלאתעדוהלאהמזבחחנוכתנ

שכלללמדך'הכתובאאלאהמזבחחנוכתנגמרהלאיוםב"ימלאתעדוהלאהמזבחחנוכתא
שכלללמדךהכתובבאאלאהמזבחחנוכתנגמרהלאיוםב"ימלאתעדוהלאהמזבחחנוכתש

הקריבוראשוןביוםכאלו'הכתעליהםשהעלה'הבהלפניכאחדכולםוחביביםשויםהם'השבטיד

הקריבוראשוןביוםכאילו'הכתועליהםשהעלה'ה'ב'הקלפניכאחדכולםוחביביםשוויםהםהשבטיםמ

הקריבוראשוןביוםכאלוהכתובעליהם(להם)שהעלהה"הקבלפניכאחדכלםוחביביםשויםהםהשבטים2פ

הקריבוראשוןביוםכאלו'הכתועליהםשהעלהה"הבלפני'כאכולםוחביביןשויםהם'השבטינ

הקריבואחדביוםכאלו'הכתועליהםשהעלהא"כהמקוםלפניוחביביםשויםהם'השבטיא
הקריבו'אביוםכאלוהכתובעליהםשהעלהא"כהמקוםלפניוחביביםשויםהםהשבטיםש

מעתהנמשחשהואיכולהמזבחחנכתזאתבךאיןומוםרעיתייפהכולך'שנמהלקייםכולםד

מעתהנמשחשהואיכולהמזבחחנכתזאתבךאיןומוםרעייתייפהכולך'שנמהלקייםכלםמ

מעתהנמשחיהאיכולהמזבחחנכתזאתבךאיןומוםרעיתייפהכלךשנאמרמהלקייםכלם2פ

מעתהנמשחשיהאיכולהמזבחחנוכתזאתבךאיןומוםרעיתייפהכולך'שנאמהלקייםכולםנ

מעתהנמשחשהואיכולהמזבחחנוכתזאתבךאיןומוםרעיתייפהכלך'שנאמהלקייםכלםא
מעתהנמשחשהואיכולהמזבחחנוכתזאתבךאיןומוםרעיתייפהכלך'שנאמהלקייםכלםש

אבלהמשיחלימותימשחלאאני'אוממעתהנמשחאינועודזאת'ל'תד

ימשחאבלהמשיחלימותימשחלאאניאומרמעתהנמשחאינועודזאתל"תמ

ימשחאבלהמשיחבימותימשחלאאניאומרמעתהנמשחאינועודזאתלומרתלמוד2פ

ימשחאבלהמשיחלימותימשחלאאני'אוממעתהנמשחאינועודזאתל"תנ

הואימשחאבלהמשיחלימות[וימשחו]אומראנימעתהנמשחאינועודזאתעודל"תא
הואימשחאבלהמשיחלימותאומראנימעתהנמשחאינועודזאתעודל"תש

לבאלעתידנמשחאינועוד'וגואחריהמזבחחנכתזאתעוד'אמלבאלעתידד

לבאלעתידנמשחאינועוד'וגומהמזבחחנכתזאתעוד'אמלבאלעתידמ

לבאלעתידנמשחאינועוד'וגואותוהמשחאחריהמזבחחנכתזאתעודאמרלבאלעתיד2פ

לבאלעתידנמשחאינועוד'וגואחריהמזבחחנוכתזאתעוד'אמלבאלעתידנ

לבואלעתידנמשחאינועודאותוהמשח[אחר](ביום)המזבחחנוכתזאת[עוד]'אמלבא'לעתיא
לבואלעתידנמשחאינועודאותוהמשחביוםהמזבחחנוכתזאת'אמלבאלעתידש
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איןעודזאת'ל'תמעתהנמשחיםשהםיכולבניוומשחתאהרוןמשחתזאת'אומהואוכןד

איןעודזאתל"תמעתהנמשחיםשהםיכולבניוומשחתאהרןמשחתזו'אומהואוכןמ

איןעודזאתלומרתלמודמעתהנמשחיםשהםיכולבניוומשחתאהרןמשחתזאתאומרהואוכן2פ

איןעודזאתל"תמעתהנמשחיןשהםיכולבניוומשחתאהרןמשחתזאתא"וכהנ

אינםעודזאתל"תמעתהנמשחיםשהםיכולבניוומשחתאהרןמשחתזאתא"וכהא
אינםעודזאתל"תמעתהנמשחיםשהםיכולבניוומשחתאהרןמשחתזאתא"וכהש

זאת'ל'תלבואלעתידימשחואבלהמשיחלימותישמחולא'אומאניאדיןנמשחיםד

זאתל"תלבאלעתידימשחואבלהמשיחלימותימשחולא'אומאניעדיןמעתהנמשחיםמ

זאתלומרתלמודלבאלעתידימשחואבלהמשיחלימותימשחולאאומראניעדיןנמשחים2פ

זאתל"תלבאלעתידימשחואבלהמשיחלימותימשחולא'אואניאדיןנמשחיןנ

עודזאתל"תלבאלעתידימשחואבלהמשיחלימות'אומאניעדייןנמשחיםא
עודזאתל"תלבאלעתידימשחואבלהמשיחלימותאומראיניעדייןנמשחיםש

זהודודאהרןזההיצהרבנישניאלהמקייםאניומהלבאלעתידלעולםנמשחיםאינםד

זהודודאהרןזההיצהרבנישניאלהמקייםאניומהלבאלעתידנמשחיםאינםלעולםמ

זהודודאהרןזההיצהרבנישניאלהמקייםאניומהלבאלעתידלעולםנמשחיןאין2פ

זהודודאהרןזהיצהרבניאלהמקייםאניומהלבא'לעתילעולם'נמשחיאינםנ

זהודודאהרןזההיצהרבנישניאלאמקייםאניומהלעולםנמשחיםאינםא
זהודודאהרןזההיצהרבנישניאלאמקייםאניומהלעולםנמשחיםאינםש

שנמשחביוםאותוהמשחביוםמלכותומבקשודודכהונתומבקשאהרןמלכותומבקשוזהכהונתומבקשד

שנמשביוםאותוהמשחביוםמלכותומבקשוזהכהונתומבקשמ

שנמשחביוםאותוהמשחביוםמלכותומבקשוזהכהונתומבקש2פ

שנמשחביוםאותוהמשחביוםמלכותומבקשודודכהונתומבקשאהרןמלכותומבקשוזהכהונתומבקשנ

שנמשחביוםבואותוהמשחביוםמלכותומבקשוזהכהונתומבקשא
שנמשחביוםבואותוהמשחביוםמלכותומבקשוזהכהונתומבקשש

ביוםאלאללמדבאלאאוהקריבוביוםבושנמשחביום'אואתההקריבוביוםבוד

ביוםאלאללמדבאלאאוהקריבוביוםבושנמשחביום'אומאתההקריבוביוםבומ

ביוםאלאללמדבאלאאוהקריבוביוםבושנמשחביוםאומראתההקריבוביוםבו2פ

ביוםאלאללמדבאלאאוהקריבוביוםבושנמשחביום'אואתההקריבוביוםבונ

שביוםאלאללמד'הכתובאלאאוהקריבוביוםבושנמשחביוםאומראתההקריבוביוםבוא
שביוםאלאללמד'הכתובאלאאוהקדיםביוםבושנמשחביום'אומאתההקריבוביוםבוש

'ר'ואאותםמשחוביוםלהםלתת'ייצוהכאשר'או'כשהו'מתנולקבלהכהניםזכובושנמשחד

'ואמאותםמשחוביוםלהםלתתי"יצוהכאשראומרכשהואמתנותלקבלהכהניםזכובושנמשחמ

ר"ואמאותםמשחוביוםלהםלתתצוהכאשר'אוכשהואמתנותלקבלהכהניםזכובושנמשח2פ

ר"ואאותםמשחוביוםלהםלתתי"יצוהכאשר'אוכשהואמתנותלקבל'הכהניזכובושנמשחנ

אותםמשחוביוםלהםלתתי"יצוהכאשר'אומכשהואמתנותלקבלהכהניםזכושנמשחא
אותםמשחוביוםלהםלתת'הצוהכאשראומרכשהואמתנותלקבלהכהניםזכושנמשחש
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שנמשחועדבהםובניואהרןזכוולאסינימהרכהונהמתנותישראלהיושמפרישיןמניןשמעוןד

שנמשחועדבהםובניואהרןזכוולאסינימהרכהונהמתנותישראלהיושמפרישיןמניןשמעון'רמ

שנמשחועדבהםובניואהרןזכוולאסינימהרכהונהמתנותישראלהיומפרישיןמנין2פ

שנמשחועדבהםובניואהרןזכוולאסינימהרכהונהמתנות'ישהיושמפרישיןמנין'שמעונ

א
ש

המשכןשנמשחשביוםלמדנוהאאותםמשחוביוםלהםלתת'ייצוהאשר'ל'תהמשחהבשמןד

המשכןשנמשחשביוםלמדנוהאאותםמשחוביוםלהםלתתי"יצוהאשרל"תהמשחהבשמןמ

המשכןשנמשחשביוםלמדנוהאאותםמשחוביוםלהםלתתי"יצוהאשרלומרתלמודהמשחהבשמן2פ

המשכןשנמשחשביוםלמדנוהאאותםמשחוביוםלהםלתתי"יצוהאשרל"תהמשחהבשמןנ

שנמשחביוםלמדנוהאא
שנמשחשביוםלמדנוהאש

שנמשחביוםאותוהמשחביום'ל'תמההאמתנותלקבלהכהניםזכוביוםבוד

שנמשחביוםאותוהמשחביוםל"תמההאמתנותלקבלהכהניםזכוביוםבומ

שנמשחביוםאותוהמשחביוםלומרתלמודמההאמתנותלקבלהכהניםזכוביוםבו2פ

שנמשחביוםל"מתהאמתנותלקבל'הכהניזכוביוםבו(פ)נ

המשכןשנמשחביוםאותוהמשחביוםל"תמההמתנותלקבלהכהניםזכוביוםבוא
המשכןשנמשחביוםאותוהמשחביוםל"תמההמתנותלקבלהכהניםזכוביוםבוש

'ל'תנחשוןהקריבשנמשחקודםיכולאותוהמשחביוםאיקרבנו'נחשוהקריבביוםבוד

ל"תנחשוןהקריבשנמשחקודםיכולאותוהמשחביוםאיקרבנונחשוןהקריבביוםבומ

תלמודנחשוןהקריבשנמשחקודםיכולאותוהמשחביוםאיקרבנולומרתלמוד'נחשוהקריבביוםבו2פ

ל"תנחשוןהקריבשנמשחקודםיכולאותוהמשחביוםאיקרבנונחשוןהקריבביוםבונ

יכולאותוהמשחביוםאיקרבנו'לומתלמודנחשוןהקריבביוםבוא
יכולאותוהמשחביוםאיקרבנול"תנחשוןהקריבביוםבוש

בים'ל'תזמןלאחריכולאותוהמשחאחריאיאותוהמשחביוםהמזבחחנכתזאתד

ביוםל"תזמןלאחריכולהמשכןאחריאיאותוהמשחביוםהמזבחחנכתזאתמ

ביוםלומרתלמודזמןלאחריכולאותוהמשחאחראיאותוהמשחאחריהמזבחחנכתזאתלומר2פ

ביוםל"תזמןלאחריכולאותוהמשחאחריאיאותוהמשחביוםהמזבחחנוכתזאתנ

ביוםל"תזמןלאחרא
ביוםל"תזמןלאחרש

מגידישראלנשיאימאתשנמשחולאחרהנשיאיםהקריבוביוםבושנמשחביוםלמדנוהאאותהמשחד

מגידישראלנשיאימאתשנמשחולאחרהנשיאיםבוהקריבושנמשחביוםלמדנוהאאותוהמשחמ

מגידישראלנשיאימאתשנמשחולאחרהנשיאיםהקריבוביוםבושנמשחביוםלמדנוהאאותוהמשח2פ

מגיד'ישנשיאימאתשנמשחולאחר'הנשיאיהקריבוביוםבושנמשחביוםלמדנוהאאותוהמשחנ

מגידישראלנשיאימאתשנמשחולאחרהנשיאיםהקריבוביוםבושנמשחביוםלמדנוהאאותוהמשחא
מגידישראלנשיאימאתשנמשחולאחרהנשיאיםהקריבוביוםבושנמשחביוםלמדנוהאאותוהמשחש
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נשיאימאת'ל'תמה'אומשמעון'רבזכותשווכךאחתבעצהכולםששוושכשם'הכתד

נשיאימאתל"תמה'אומשמעון'רבזכותשווכךאחתבעצהכלןששוושכשם'הכתומ

נשיאימאתלומרתלמודמהאומרשמעון'רבזכותשווכךאחתבעצהכלםששוושכשםהכתוב2פ

נשיאימאתל"מת'אוש"רבזכותשווכךאחתבעצהכולםששוושכשם'הכתונ

נשיאימאתל"מת'אומש"רבזכותשוואחתבעצהכלםששוושכשם'הכתוא
נשיאימאתל"מת'אומש"רבזכותשוואחתבעצהכלםששוושכשם'הכתוש

אחדהקריבולאמשקלןכךרחבןכךבארכןשוהכולןקרבןוהיהמעצמןשנתנדבומלמדישראלד

אחדהקריבולאמשקלןכןרחבןכןכארכןשוהכלןקרבןוהיהמעצמןשנתנדבומלמדישראלמ

אחדהקריבולאמשקלןכןרחבןכןכארכןשוהכלןקרבןוהיהמעצמןשנתנדבומלמדישראל2פ

'אהקריבולאמשקלןכךרחבןכךכאורכןשוהכולןקרבןוהיהמעצמןשנתנדבומלמד'ישנ

אחדהקריבולאמשקלןכןרחבןכןכארכןשוהכלםקרבןוהיהמעצמםכלםשהתנדבומלמדישראלא
'אהקריבולאמשקלןכןרחבןכןכארכןשוהכלםקרבןוהיהמעצמםכלםשהתנדבומלמדישראלש

דוחהמהןאחדקרבןהיהלאחברועליותרמהןאחדהקריבשאלוחברועליותרמהןד

דוחהמהםאחדקרבןהיהלאחברועליותרמהןאחדהקריבשאלוחברועליתרמהןמ

דוחהמהןקרבןהיהלאחברועליותרמהןאחדהקריבשאלוחברועליותרמהן2פ

דוחהמהםאחדקרבןהיהלאחברועליותרמהם'אהקריבשאילוחברועליותרמהםנ

דוחהמהןאחדהיהלאחבירועליתרמהםאחד[היה]שאלוחבירועליתרמהםא
דוחהמהןאחדהיהלאחבירועליתרמהםאחת[היה]שאלוחבירועליתרמהםש

שבתביוםשתקריבו'כבולכםחולקואנילחברואחדכבודחלקתםאתם'הבהלהם'אמהשבתאתד

שבתביוםשתקריבוכבודלכםחולקואנילחברואחדכבודחלקתםאתם'ה'ב'הקלהם'אמהשבתאתמ

השבתביוםשתקריבוכבודלכםחולקואנילחברואחדכבודחלקתםאתםלהם'אמהשבתאת2פ

שבתביוםשתקריבוכבודלכםחולקואנילחבירו'אכבודחלקתםאתםה"הבלהם'אמהשבתאתנ

שבתביוםשתקריבוכבודלכםחולקואני[לחבירו]אחדכבודחלקתםאתםה"הקב'אמהשבתאתא
שבתביוםשתקריבוכבודלכםחולקואני'אכבודחלקתםאתםה"הקב'אמהשבתאתש

פסולבהןאירעולאשנתנדבוהןעשרהשתיםכסףקערותבקרבנכםהפסקיהאשלאכדישליד

פסולבהןאירעולאשנתנדבוהןעשרהשתיםכסףקערותבקרבנכםהפסקיהאשלא(ש)כדישלימ

פסולבהםארעולאשנתנדבוהןעשרהשתיםכסףקערותבקרבנכםהפסקיהאשלאשלי2פ

פיסולבהןאירעולאשנתנדבוהןעשרהשתיםכסףקערותבקרבנכםהפסקיהאשלאכדישלינ

פיסולבהםאירעולאשהתנדבוהםב"יכסףקערותבקרבנכםהפסקיהאשלאשליא
פיסולבהםאירעולאשהתנדבוהםב"יכסףקערותבקרבנכםהפסקיהאשלאשליש

'ל'תמהאותוהמשחביוםהקריבואחתוכףאחדומזרקאחתקערהוהלאיודן'ארד

ל"תמהאותוהמשחביוםהקריבואחתוכףאחדומזרקאחתקערתוהלאיודן'ר'אממ

לומרתלמודמהאותוהמשחביוםהקריבואחדומזרקאחתקערהוהלאיודןר"א2פ

ל"מתאותוהמשחביוםהקריבו'אוכף'אומזרק'אקערהוהלאיודןר"אנ

ל"מתאותוהמשחביוםהקריבואחתוכף'אומזרק'אקערהוהלאיודן'רל"אא
ל"מתאותוהמשחביוםהקריבואחתוכף'אומזרק'אקערהוהלאיודן'רל"אש
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כאלו'הכתועליהםהעלהאלאעשרהשתיםזהבכפותעשרשניםכסףמזרקיעשרהשתיםכסףקערותד

כאלו'הכתועליהםהעלהאלאעשרהשתיםזהבכפותעשרשניםכסףמזרקיעשרהשתיםכסףקערותמ

כאלו'הכתועליהםהעלהאלאעשרהשתיםזהבכפותכסףמזרקיעשרהשתיםכסףקערות2פ

כאלו'הכתועליהםהעלהאלאעשרהשתיםכפות'שנכסףמזרקיעשרהשתיםכסףקערותנ

כאלו'הכתועליהםהעלהאלא'וגוב"יכסףמזרקיב"יכסףקערותא
כאלו'הכתועליהםהעלהאלא'וגוב"יכסףמזרקיב"יכסףקערותש

הכליםכסףכלכסףהאחתהקערהומאהשלשיםאחרוןביוםהקריבוכולםכאלוראשוןביוםהקריבוכולםד

'וגומכסףהאחתהקערהומאהשלשיםאחרוןביוםהקריבוכולןכאלוראשוןביוםהקריבוכלןמ

הכליםכסףכלכסףהאחתהקערהומאהשלשיםאחרוןביוםהקריבוכלםכאלוראשוןביוםהקריבוכלם2פ

הכליםכסףכלכסףהאחתהקערהומאה'שלשיאחרוןביוםהקריבוכולםכאלוראשוןביוםהקריבוכולםנ

הכליםכסףכלכסףהאחדהקערהומאהשלשיםהאחרוןביוםהקריבוכלםא
הכליםכסףכלכסףהאחדהקערהומאהשלשיםהאחרוןביוםהקריבוכלםש

בכללמשקלו'הכתוצרךלמההןמאותוארבעשאלפיםידועוכימאותוארבעאלפיםד

בכללמשקלו'הכתוצורךלמההןמאותוארבעשאלפים(?)ידועאיןוכימ

בכללמשקלוהכתובצרךמההםמאותוארבעשאלפיםידועאיןוכימאותוארבעאלפים2פ

בכללמשקלו'הכתוצרךלמההן'ות'שאלפיידועאיןוכימאותוארבעאלפיםנ

בכללמשקלו'הכתוהוצרךולמהמאות'ודשאלפיםיודעיןאנואיןוכימאות'ודאלפיםא
בכללמשקלו'הכתוהוצרךולמהמאות'ודשאלפיםיודעיןאנואיןוכימאות'ודאלפיםש

לכךחסריםהיואחדאחדשוקלןשהיהובזמןיתיריםהיואחתבבתששקלןבזמןיכול'לומד

לכךחסריםהיואחתאחתשוקלןשהיהובזמןיתריםהיואחתבבתששקללןבזמןיכוללומרמ

לכך'חסריהיואחדאחדששוקלןשהיהובזמןיתריםהוואחתבבתששקלןבזמןיכול'לומ2פ

לכך(תל)'חסריהיה'א'אשוקלןשהיהובזמן'יתריהיו'אבבתששקלןבזמןיכול'לומנ

חסריןהיו'א'אששקלןובזמןיתריןהיואחתבבתששקלןבזמןיכוללומרא
חסריןהיו'א'אששקלןובזמןיתריןהיואחתבבתששקלןבזמןיכול'לומש

הקדשבשקלהותרוולאפחתושלאאחתבבתכולןומשקלמשקלואחדאחדכל'לומ'הכתוצרךד

הקדשבשקלרו?י?הותולאפחתושלאאחתבבתכלןומשקלמשקלואחדאחדכללומר'הכתצורךמ

הקדשבשקלהותירוולאפחתושלאאחתבבתכלםמשקלואחדאחדכללומרהכתובצרך2פ

הקדשבשקלהותירוולאפחתושלאאחתבבתכולןומשקלמשקל'וא'אכל'לומ'הכתוצרךנ

הקדשבשקלהותירוולאפיחתוולאאחתבבתכלןומשקלמשקל'וא'אכל'לומא
הקדשבשקלהותירוולאפיחתוולאאחתבבתכלןומשקלמשקל'ואאחדכל'לומש

בשקלבושנתפרשמזרקאלאליאין'וגואחתכסףקערתקרבנו'נאמשהואלפי'נאמלמהד

בשקלבושנתפרשמזרקאלאליאיןאחתכסףקערתקרבנו'אומשהואלפי'נאמלמהמ

בשקלבושנתפרשמזרקאלאליאין'וגואחתכסףקערתקרבנואומרשהואלפינאמרלמה2פ

בשקלבושנתפרשמזרקאלאליאין'וגוכסףקערתקרבנו'אושהואלפי'נאמלמהנ

בשקלבושנתפרשמזרקאלאליאיןאחתכסףקערתקרבנואומרשהואלפינאמרלמהא
בשקלבושנתפרשמזרקאלאליאיןאחתכסףקערתקרבנו'אומשהואלפי'נאמלמהש
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בהןלומרצרךלמההקדשבשקלמאותוארבעאלפיםהכליםכסףכל'ל'תמניןקערההקדשד

בהם'לומצרךלמההקדשבשקלמאותוארבעאלפיםהכליםכסףכלל"תמניןקערההקדשמ

בהןלומרצריךלמההקדשבשקלמאותוארבעאלפיםמכליםכסףכללומרתלמודמניןקערההקדש2פ

בהן'לומצרךלמההקדשבשקלמאותוארבעאלפיםהכליםכסףכלל"תמניןקערההקדשנ

'לומבהםצריךלמההקדשבשקלמאות'ודאלפיםהכליםכסףכלל"תמניןקערההקדשא
'לומבהםצריךלמההקדשבשקל'מאו'ודאלפיםהכליםכסףכלל"תמניןקערההקדשש

וכןובלינהבטומאהכןאחרונפסליןלתוכןהנופלאתמקדשיםשהיומלמדאלאהאחדמזרקהאחתקערהד

וכןובלינהבטומאהכןאחרונפסליןלתוכןהנופלאתמקדשיןשהיומלמדאלאהאחדמזרקהאחתקערהמ

וכןובלינהבטומאהכןאחרונפסליןלתוכןהנופלאתמקדשיםשהיומלמדאלאהאחדמזרקהאחתקערה2פ

א"וכהובלינהבטומאהכ"אחונפסליןלתוכןהנופלאתמקדשיןשהיומלמדאלאאחדמזרקהאחתהקערהנ

א"וכהובלינהבטומאהכ"אחונפסליןלתוכןהנופלמקדשיןשהיומלמדאלא'האמזרק'האקערהא
א"וכהובלינהבטומאהכ"אחונפסליןלתוכןהנופל'מקדשישהיומלמדאלא'האמזרק'האקערהש

ואתנאמרכברוהלאמנסכיםהיובהןיוסךאשרומנקיותיוכפתיוקערותיו'אומהואד

ואת'נאמכברוהלאמנסכיםהיובהםוכיבהןיוסךאשרומנקיותיווקשותיווכפותיוקערותיואומרהואמ

ואתנאמרכברוהלאמנסכיןהיובהםוכיבהםיוסךאשרומנקיותיוכפותיוקערותיואומרהוא2פ

ואת'נאמכברוהלאמנסכיןהיווכיבהןיוסךאשרומנקיותיוכפותיוקערותיונ

ואת'נאמכברוהלא'מנסכיהיובהםוכיבהןיוסךאשרומנקיותיווקשותיווכפותיוקערותיוא
ואת'נאמכברוהלא'מנסכיהיובהםוכיבהןיוסךאשרומנקיותיווקשותיווכפותיוקערותיוש

לתוכןהנופלאתמקדשיםשהיומלמדאלאבהםיוסךאשרמקייםאניומההנסךקשותד

לתוכןהנופלאתמקדשיםשהיומלמדאלאבהןיוסךאשרמקייםאניומההנסךקשותמ

לתוכןהנופלאת'מקדשישהיומלמדאלאבהםיוסךאשרמקייםאניומההנסךקשות2פ

והיולתוכןהנופלאתמקדשיןשהיומלמדאלאבהםיוסךאשרמקייםאניומההנסךקשותנ

לתוכןהנופל'מקדשישהםמלמדאלאבהםיוסךאשרמקייםאניומההנסךקשותא
לתוכןהנופל'מקדשישהםמלמדאלאבהםיוסךאשרמקייםאניומהל"אהנסךקשותש

עשרהאחתכף'אושהואלפי'נאמלמה'וכועשרהשתיםזהבכפותובלינהבטומאהונפסליןד

עשרהאחתכף'אומשהואלפי'נאמלמה'וגומעשרהשתיםזהבכפותובלינהבטומאהונפסליןמ

עשרהאחתכףאומרשהואלפינאמרלמה(אין)'וגועשרהשתיםזהבכפותבלינה[ו][בטומאה]ונפסלין2פ

עשרהאחתכף'אושהואלפי'נאמלמה'וגועשרהשתיםזהבכפותובלינהבטומאנפסליןנ

עשרהאחתכף'אומשהואלפי'נאמלמהב"יזהבכפותובלינהבטומאהונפסליןא
'יאחתכףאומרשהואלפי'נאמלמהב"יזהבכפותובלינהבטומאהונפסליןש

כסףשלהיאאוכסףשלומשקלהזהבשלהיאאםיודעאתהואיןזהבד

שלכסףהיאאםאושלכסףומשקלהשלזהבהיאאםיודעאתהואיןזהבמ

כסףשלהיאאוכסףשלומשקלהזהבשלהואאםיודעאתהואיןזהב2פ

כסףשלהיאאוכסףשלומשקלהזהבשלהיאאםיודעאתהואיןזהבנ

כסףשלהיאאםאוכסףשלומשקלההואזהבשלאםיודעאתהואיןא
כסףשלהיאאםאוכסףשלומשקלההואזהבשלאםיודעאתהואיןש
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האחרוןבלשון'לומעליךאיןהאומאהעשריםהכפותזהבכל'אוכשהואזהבשלומשקלהד

האחרוןכלשוןלומרעליךאיןהאומאהעשריםהכפותזהבכל'אומכשהואשלזהבומשקלהמ

האחרוןכלשוןלומרעליךאיןהאומאהעשריםהכפותזהבכלאומרכשהואזהבשלומשקלה2פ

האחרוןכלשון'לומעליךאיןהאומאהעשריםהכפותזהבכל'אוכשהוא(לכך)זהבשלומשקלהנ

האחרוןבלשון'לומעליךאיןהאכ"קהכפותזהבכל'אומכשהואזהבשלומשקלהא
האחרוןבלשון'לומעליךאיןהאכ"קהכפותזהבכל'אומכשהואזהבשלומשקלהש

ולאשנתנדבוהןוהןכפות'ב'ישהקריבואחדאחדכלעלומעליםהראשוןבלשוןאלאד

ולאשנתנדבוהןוהןכפותעשרהשתיםשהקריבואחדאחדכלעלומעליםהראשון(האחרון)כלשוןאלאמ

ולאשנתנדבוהןוהןעשרהשתיםשהקריבואחדאחדכלומעליםהראשוןכלשוןאלא2פ

ולאשנתנדבוהןוהןכפותב"ישהקריב'וא'אכלעל'ומעליהראשוןכלשוןאלאנ

ולאשהתנדבוהןוהןכפותב"ישהקריב'וא'אכלעלומעליןהראשוןכלשוןאלאא
ולאשהתנדבוהןוהןכפותב"ישהקריב'וא'אכלעלומעליןהראשוןכלשוןאלאש

בןאחדפר'אושהואלפי'נאלמהפריםעשרשניםלעולההבקרכלפסולבהןאירעד

בןאחדפר'אומשהואלפי'נאמלמהפריםעשרשניםלעולההבקרכלפסולבהןאירעמ

בןאחדפראומרשהואלפינאמרלמהפריםעשרהשניםלעולההבקרכלפסולבהןאירע2פ

בןאחדפר'אושהואלפי'נאמלמהב"ילעולההבקרכלפיסולבהןאירענ

בן'אפר'אומ'שהכתולפינאמרלמה'וגולעולההבקרכלפיסולבהןאירעא
בן'אפר'אומ'שהכתולפי'נאמלמה'וגולעולההבקרכלפיסולבהןאירעש

כולןשכשרוומניןבכבשאלאלעולה'נאמשלאלפילאואולעולהבשראםיודעואיניבקרד

כולןשכשרוומניןבכבשאלאלעולהשלאלפילאואולעולהכשראםיודעואיניבקרמ

כלןשכשרוומניןבכבשאלאלעולה'נאמשלאלפילאוואםלעולהכשראםיודעואיניבקר2פ

כולןשכשרוומניןבכבשאלאלעולה'נאמשלאלפילאאולעולהבשראםיודעואיניבקרנ

כלןשכשרוומניןבכבשאלאלעולהנאמרשלאלפילאואםלעולהכשראםיודעואיניבקרא
כלןשכשרוומניןבכבשאלאלעולה'נאמשלאלפילאואםלעולהכשראםיודעואיניבקרש

הקריבכאלוואחדאחדכלעלומעליןלעולהכשרו'שכולמגידלעולההבקרכל'אמלכךלעולהד

הקריבכאלוואחדאחדכלעלומעליןלעולהכשרושכלןמגידלעולההבקרכל'נאמלכךלעולהמ

הקריבכאלוואחדאחדכלומעליןלעולהכשרושכלןמגידלעולההבקרכלנאמרלכךלעולה2פ

הקריבכאילו'וא'אכלעלומעליןלעולהכשרושכולםמגידלעולההבקרכל'אמלכךלעולהנ

הקריבכאלו'וא'אכלעלומעליןלעולהכשרושכלםמגידלעולההבקרכלנאמרלכךלעולהא
הקריבכאלו'וא'אכלעלומעליןלעולהכשרושכלםמגידלעולההבקרכל'נאמלכךלעולהש

הטילעשרשניםכבשיםעשרשניםאיליםפסולבהםאירעולאשנתנדבוהםוהםפרים'ב'יד

הטילב"יכבשיםעשרשניםאליםפסולבהםאירעולאשנתנדבוהםוהםפריםעשרשניםמ

הטילעשרשניםכבשיםעשרשניםאליםפסולבהםארעולאשנתנדבוהםוהםפריםעשרשנים2פ

הטילעשרשניםכבשיםעשרשניםאליםפיסולבהןאירעולאשנתנדבוהםוהםפריםב"ינ

הטיל'וגוב"יאליםפיסולבהןאירעולאשהתנדבוהןוהןפריםב"יא
הטיל'וגוב"יאליםפיסולבהןאירעולאשהתנדבוהןוהןפריםב"יש
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לעולהכולםכשרולעולהבהןשנתפרשוכבשיםפריםמה'לומלכבשיםפריםביןלאילים'הכתד

לעולהכולןכשרולעולהבהןשנתפרשוכבשיםפריםמהלךלומרלכבשיםפריםבןלאילים'הכתמ

לעולהכולן(ל)כשרולעולהבהןשנתפרשוכבשיםפריםמהלךלומרלכבשיםבפריםביןלאיליםהכתוב2פ

לעולהכולםכשרולעולהבהםשנתפרש'וכבשיפריםמה'לומ'לכבשיפריםביןלאלים'הכתונ

לעולהכלןכשרולעולהבהםשנתפרשוכבשיםפריםמהלך'לומוכבשיםפריםביןלאלים'הכתוא
לעולהכולןכשרולעולהבהםשנתפרש'וכבשיפריםמהלך'לומ'וכבשיפריםביןלאלים'הכתוש

'ב'ויאילים'ב'יהקריבכאלו'וא'אכלעלומעליםלעולהכולםכשרואיליםאףד

ב"ויאיליםב"יהקריבכאלוואחדאחדכלעלומעליםלעולהכולןכשרואיליםאףמ

ושניםאיליםעשרשניםהקריבכאלומהםואחדאחדכלומעליםלעולהכלןכשרואיליםאף2פ

ב"ויאליםב"יהקריבכאלו'וא'אכלעל'ומעלילעולהכולםכשרואליםאףנ

'וכוומעליןלעולהכלםכשרואליםאףא
'וכוומעליןלעולהכלםכשרואליםאףש

למהפריםוארבעה'עשרי'השלמיזבחבקרוכלפסולבהםאירעולאשנתנדבוהםוהםכבשיםד

למהפריםוארבעהעשריםהשלמיםזבחבקרוכלפסולבהןאירעולאשנתנדבוהםוהםכבשיםמ

למהפריםוארבעהעשריםהשלמיםזבחבקרוכלפסולבהםאירעולאשנתנדבוהםוהםכבשיםעשר2פ

למהפריםוארבעהעשרים'השלמיזבחבקרוכלפסולבהםאירעולאשנתנדבוהםוהםכבשיםנ

למההשלמיםזבחבקרוכלא
למה'השלמיזבחבקרוכלש

בושנתפרשבקראוהשלמיםלזבחכשרושכולםמגידשניםבקרהשלמיםולזבח'אושהואלפי'נאמד

בושנתפרשבקראוהשלמיםלזבחכשרושכולןמגידשניםבקרהשלמיםולזבחאומרשהואלפינאמרמ

בושנתפרשבקראוהשלמיםלזבחכשרושכלםמגידשניםבקרהשלמיםולזבח'אומשהואלפינאמר2פ

בושנתפרשבקראו'השלמילזבחכשרושכולםמגידשניםבקר'השלמיולזבח'אושהואלפי'נאמנ

בושנתפרשבקראיהשלמיםלזבחכשרושכלםמגידשניםבקרהשלמיםולזבח'אומשהואלפינאמרא
בושנתפרשבקראי'השלמילזבחכשרושכלםמגידשניםבקר'השלמיולזבח'אומשהואלפי'נאמש

אםהשלמיםזבחבקרוכל'ל'תהשלמיםלזבחהוכשרולאוכבשיםועתודיםואיליםהשלמיםלזבחכשרד

אםהשלמיםזבחבקרוכלל"תהשלמיםלזבחהוכשרולאוכבשיםועתודיםואיליםהשלמיםלזבחכשרמ

אםהשלמיםזבחבקרוכללומר'תלמוהשלמיםלזבחהוכשרולאוכבשיםועתודיםואיליםהשלמיםלזבחכשר2פ

אם'השלמיזבחבקרוכלל"ת'השלמילזבחהוכשרולא'וכבשי'ועתודיואלים'השלמילזבחבשרנ

אםהשלמיםזבחבקרוכלל"תהשלמיםלזבחהוכשרולאוכבשיםועתודיםואליםהשלמיםלזבחכשרא
אם'השלמיזבחבקרוכלל"ת'השלמילזבחהוכשרולא'וכבשי'ועתודיואלים'השלמילזבחכשרש

כלעלומעליםהשלמיםלזבחכשרושכולםוכבשיםועתודיםלאיליםעניןתנהוהבקרעלללמדעניןאינוד

כלעלומעליםהשלמיםלזבחכשרושכלןוכבשיםועתודיםלאיליםעניןתניהוהבקרעלללמדעניןאינומ

כלומעליםהשלמיםלזבחכשרושכולםוכבשיםועתודיםלאיליםעניןתנהוהבקרעלללמדעניןאינו2פ

כלעלומעלים'השלמילזבחכשרושכולם'וכבשי'ועתודילאליםעניןתנהוהבקרעלללמדעניןאינונ

כלעלומעליןהשלמיםלזבחכשרושכלםוכבשיםועתודיםאליםלעניןתנהוהבקרעלללמדעניןאינןא
כלעלומעלין'השלמילזבחכשרושכלםוכבשיםועתודיםאליםלעניןתנהוהבקרעלללמדעניןאינוש
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הםוהםכבשים'וסעתודים'וסאילים'וספרים'ד'כהקריבוכולםכאלו'וא'אד

הםוהםכבשים'וסעתודים'וסאילים'וספריםד"כהקריבוכולןכאלוואחדאחדמ

הםוהםכבשיםוששיםעתודיםוששיםאליםוששיםפריםוארבעהעשריםהקריבוכולםכאלומהםאחד2פ

הםוהם'כבשי'וס'עתודי'וסאלים'וספריםד"כהקריבוכולםכאלו'וא'אנ

הןוהןעתודים'וסכבשים'וסאלים'וזפריםד"כהקריבוכאלו'ואאחדא
הןוהן'עתודי'וס'כבשי'וסאלים'וזפריםד"כהקריבוכאלו'וא'אש

'ב'יכסףמזרקי'ב'יכסףקערותיאירבןפינחס'ר'אפסולבהןאירעולאשנתנדבוד

ב"יכסףמזרקיעשרהשתיםכסףקערותיאירבןפנחס'ר'אמפסולבהןאירעלאהתנדבומ

ב"יכסףמזרקיב"יכסף'קערויאירבןפנחסר"אמפסולבהןאירעולאשהתנדבו2פ

ב"יכסףמזרקיב"יכסףקערתיאירבן'פנחר"אפיסולבהםאירעלאשנתנדבונ

ב"יכסףקערותיאירבןפינחסר"אפיסולבהןאירעולאשהתנדבוא
ב"יכסף'קערויאירבןפינחסר"אפיסולבהןאירעולאשהתנדבוש

חדשים'יבוכנגדמזלות'יבכנגד'יבשעירים'יבכבשים'ב'יאלים'ב'יבקר'ב'יזהבכפותד

חדשיםב"יוכנגדמזלותב"יכנגדב"ישעיריםב"יכבשיםב"יאיליםב"יבקרב"יזהבכפותמ

חדשיםב"יוכנגדמזלותב"יכנגדב"ישעיריםב"יכבשיםב"יאליםב"יבקרב"יזהבכפות2פ

'חדשיב"יוכנגדמזלותב"יכנגדב"ישעיריםב"י'כבשיב"יאליםב"יבקרב"יזהבכפותנ

חדשיםב"יוכנגדמזלותב"יכנגדא
חדשיםב"יוכנגדמזלותב"יכנגדש

לחם'ויבבנפשמנהיגים'ויבנשיאים'ויבשבטים'יבוכנגדללבנהחדשים'ויבלחמהד

לחםב"ויבנפשמנהיגיםב"וינשיאיםב"וישבטיםב"יוכנגדללבנהחדשיםב"וילחמהמ

לחםב"ויבנפשמנהיגיםב"וינשיאיםב"וישבטיםב"יוכנגדללבנהחדשיםב"וילחמה2פ

לחםב"ויבנפש'מנהיגיב"וי'נשיאיב"ויוכנגד'שבטיב"יוכנגדללבנה'חדשיב"וילחמהנ

לחםב"וינשיאיםב"ויבנפשמנהיגיםב"וישבטיםב"יוכנגדללבנהב"וילחמהא
לחםב"וי'נשיאיב"ויבנפשמנהיגיםב"וי'שבטיב"יוכנגדללבנהב"וילחמהש

'ב'לבןמשהשהיהועדהעולםמשנבראמאותוארבעאלפיםהכליםכסףכלהשלחןעלהפניםד

ושתיםשלשיםבןמשהשהיהועדהעולםמשנבראמאותוארבעאלפיםהכליםכסףכלהשלחןעלהפניםמ

ושתים'שלשיבןמשהשהיהועדהעולםמשנבראמאותוארבעאלפיםהכליםכסףכלהשלחןעלהפנים2פ

ב"לבןמשהשהיהועד'העומשנבראמאותוארבעאלפיםהכליםכסףכלהשולחןעל'הפנינ

ב"לבן[משה]שהיהעדהעולםמשנבראמאות'ודאלפיםהכליםכסףכלהשלחןעלהפניםא
ב"לבןמשהשהיהעדהעולםמשנבראמאות'ודאלפים'הכליכסףכלהשלחןעלהפניםש

'כ'קשקלים'יבזהבכפותשנהמאות'ודאלפיםבמצריםלישראללהורותשהתחילשנהד

כ"קשקליםב"יב"יזהבכפותשנהמאותוארבעאלפיםבמצריםלישראללהורותשהתחילשנהמ

כ"קשקליםב"יזהבכפותשנהמאותוארבעאלפיםלישראללהורותשהתחיל2פ

(כן)כ"קשקליםב"יזהבכפותשנהמאותוארבע'אלפי'במצרי'לישלהורותשהתחילשנהנ

כ"קשקליםב"יזהבכפותשנהמאות'ודאלפיםבמצריםישראלאתלהורותשהתחילשנהא
כ"ק'שקליב"יזהבכפותשנה'מאו'ודאלפים'במצרי'ישראתלהורותשהתחילשנהש
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יח, יד

עזיםשעירנשיאיםכנגדאיליםמלכיםכנגדפריםאלוכנגדנפשותקרבןוכןהחסידמשהימיכנגדד

עזיםשעירנשיאיםכנגדאליםמלכיםכנגדפריםאלוכנגדנפשותקרבןוכןהחסידמשהימיכנגדמ

עזיםשעירנשיאיםכנגדאליםמלכיםכנגדפריםאלוכנגדנפשותקרבןוכןהחסידמשהימיכנגד2פ

עזיםשעירנשיאיםכנגדאליםמלכיםכנגדפריםאלוכנגדנפשותקרבןוכןהחסידמשהימיכנגדנ

עזיםשעירנשיאיםכנגדאליםמלכיםכנגדהפריםאלוכנגדנפשותקרבןוכןמשה[ימי]כנגדא
עזיםשעיר'נשיאיכנגדאליםמלכיםכנגדהפריםאלוכנגד'נפשוקרבןוכןמשהכנגדש

'ד'ככנגד'ד'כהשלמיםזבחשלפריםוהפלתיוהכרתיפקידיםכנגדוכבשיםופחותומגניםרוזניםכנגדד

ד"ככנגדד"כהשלמיםשלזבחפריםוהפליתיוהכריתיושלישיםפקידיםכנגדוכבשיםופחותוסגניםרוזניםכנגדמ

ד"ככנגדד"כהשלמיםזבחשלפריםוהפלתיוהכרתיושלישיםפקידיםכנגדוכבשיםופחותוסגניםרזניםכנגד2פ

ד"ככנגדד"כ'השלמיזבחשלפריםוהפלתיוהכרתי'ושלישי'פקידיכנגד'וכבשיופחות'וסגנירוזניםכנגדנ

ד"ככנגדד"כ'השלמיזבחשלפריםוהפלתיוהכרתיושלישים'פקידיכנגד'וכבשיופחותסגניםרוזניםכנגדא
ד"ככנגדד"כ'השלמיזבחשלפריםוהפלתיוהכרתיושלישיםפקידיםכנגד'וכבשיופחותסגניםרוזניםכנגדש

כנגד'סכבשים'סעתודים'סאיליםפעורבבעלשמתואלף'ד'כעלכפרהמשמרות'ד'וכספריםד

כנגד'וגומששםאליםפעורבבעלשמתואלףד"כעלכפרהמשמרותד"וכספריםמ

כנגד'סכבשים'סעתודים'סאליםפעורבבעלשמתואלףד"כעלכפרהמשמרותד"וכספרים2פ

כנגד'סכבשים'ס'עתוד'סאליםפעורבבעלשמתואלףד"כעלכפרהמשמרותד"וכ'ספרינ

כנגד'סאליםפעורבבעלשמתואלףד"כעלוכפרהמשמרותד"וכספריםא
כנגד'סאליםפעורבבעלשמתואלףד"כעלוכפרהמשמרותד"וכספריםש

'סעל'סשנבנהשניביתוכנגדמלכותהמהששיםוכנגד'סשחשבונוסודוכנגדרבוא'סד

'סעל'סשנבנהשניביתוכנגדמלכותהמהששיםוכנגד'סשחשבונוסודוכנגדרבוא'סמ

'סעל'סשנבנהשניביתוכנגדמלכותהמהששיםוכנגד'סשחשבונוד"סווכנגדרבוא'ס2פ

'סעל'סשנבנהשניביתוכנגדמלכותהמה'סוכנגד'סשחשבונו'ד'ו'סוכנגד'סנ

'סעל'סשנבנה'בביתוכנגדמלכותהמה'סוכנגד'עשחשבונוסודוכנגדרבוא'סא
'סעל'סשנבנה'בביתוכנגדמלכותהמה'סוכנגד'עשחשבונוסודוכנגדרבוא'סש

חבלכלעירששיםוכנגדשנה'סלישראלשימשאלישעשתיןאמיןפתיהשתיןאמיןרומיהד

חבלכלעיר'סוכנגדשנה'סלישראלשימשאלישעשיתיןאמיןפתייהשיתיןאמיןרומיהמ

חבלכלעירששיםוכנגדשנהששיםלישראלשמשאלישעשתיןאמיןפתייהשתיןאמיןרומיה2פ

חבלכלעיר'סוכנגדשנה'ס'ליששימשאלישעשתיןאמיןפתייהשתיןאמיןרומיהנ

חבלכלעיר'סוכנגדשנה'סלישראלששימשאלישעוכנגדשיתאמיןפתיהשיתיןאמיןרומיהא
חבלכלעיר'סוכנגדשנה'סלישראלששמשאלישעוכנגדשיתאמיןפתיהשיתיןאמיןרומיהש

'סכהניםשבברכתאותיותוכנגדלהסביבגבוריםששיםשנהששיםבןויצחקארגובד

'סכהניםשבברכתאותיותוכנגדלהסביבגבוריםששיםשנהששיםבןויצחקארגובמ

'סכהניםשבברכתאותיותוכנגדלהסביבגבוריםששיםשנהששיםבןויצחקארגב2פ

'כהנישבברכתאותיות'סוכנגדסביבגבוריםששיםשנהששיםבןויצחקארגובנ

כהניםשבברכתאותיות'סוכנגדםלהסביבגבורים'סוכנגדשנה'סבןויצחקוכנגדארגובא
'כהנישבברכתאותיות'סוכנגדםלהסביב'גבורי'סוכנגדשנה'סבןויצחקוכנגדהארגובש
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יח, יד

'יייברכךפסוקכנגד'ו'ט'ו'טהמינים'גמןהשלמיםמןהיהונשיאנשיאכלקרבןד

י"ייברכךפסוקכנגדו"טו"טהמינים'גמןהשלמיםמןהיההיהונשיאנשיאכלקרבןמ

י"ייברכךכנגדו"טו"טהמינין'גמןהשלמיםמןהיהונשיאנשיאכלקרבן2פ

י"ייברכךפסוקכנגדו"טו"טמינין'הגמן'השלמימןהיהונשיאנשיאכלקרבןנ

י"ייברכךפסוקכנגדו"טו"טמינים'גמןהשלמיםמןהיהונשיאנשיאכלקרבןא
'היברכךפסוקכנגדו"טו"טמינים'גמן'השלמימןהיהונשיאנשיאכלקרבןש

פסוקכלשיתר'האותיותכנגד'ה'השלהיהומיןמיןכלאותיות'ו'טשהואד

פסוקכלשיתרחמשאותיותכנגד'ה'שלההיהומיןמיןכלאותיותו"טשהואוישמרךמ

פסוקכלשיתרחמשאותיותכנגדה"השלהיהומיןמיןכלאותיותו"טשהוא2פ

פסוקכלשיתר'האותיותכנגד'ה'השלהיהומיןמיןכלאותיותו"טשהואנ

פסוקכלשיתר'האותיותכנגדה"השלהיהומיןמיןכלאותיותו"טשהואוישמרךא
פסוקכלשיתר'האותיותכנגד'ה'השלהיהומיןמיןכלאותיותו"טשהואוישמרךש

פסוקעליויתראותיות'ו'טשלהואיברכךפסוקכיצדאותיות'החבירושלעלופסוקד

הפסוקעליויתראותיותו"טשלהואיברכךפסוקכיצדאותיות'השלחברועלופסוקמ

פסוקעליויתראותיותו"טשלהואהואיברכךפסוקכיצדאותיות'החברושלעלופסוק2פ

פסוקעליויתראותיותו"טשלהואיברכךפסוקכיצדאותיות'החבירושלעלופסוקנ

פסוקעליויתראותיותו"טשלשהואיברכךפסוקכיצדאותיות'החבירועלופסוקא
פסוקעליויתר'אותיוו"טשלשהואיברכךפסוקכיצדאותיות'החבירועלופסוקש

יארפסוקעל'ייישאעליויתראותיות'כמןשהואאותיות'ה'יייארד

יתרפסוקעל'הישאעליויתראותיות'כמןשהואאותיות'ה'היארמ

יארפסוקעלי"יישאעליויתראותיות'כמןשהואאותיות'הי"ייאר2פ

יארפסוקעלי"יישאפסוקעליויתראותיות'כמןשהואאותיות'הי"ייארנ

י"ייארעלי"יישאעליויתראותיותכ"משהואאותיות'היארא
'היארעל'הישאעליויתראותיות'מכשהואאותיות'היארש

שלמיםהקריבולכךשלוםלךוישםשלוםכהניםברכתשחותםולפיאותיות'ה'כמןשהואאותיות'הד

שלמיםהקריבולכךשלוםלךוישםשלוםכהניםברכתשחותםולפיאותיותה"כמןשהואאותיות'המ

שלמיםהקריבולכךשלוםלךוישםשלום'כהניברכתשחותםולפיאותיותד"כמןשהואאותיות'ה2פ

'שלמיהקריבולכךשלוםלךוישםשלום'כהניברכתשחותםולפיאותיותה"כמןשהואאותיות'הנ

שלמיםהקריבולכךשלוםלךוישםשלוםכהניםברכתשחותםולפיאותיותה"מכשהואאותיות'הא
'שלמיהקריבולכךשלוםלךוישםשלוםכ"בשחותםולפיאותיותה"מכשהואאותיות'הש

חנכתזאתיצחקשלשנותיוכנגד'פ'קהרי'סכבשים'סעתודים'סאיליםכנגדםד

חנכתזאתשליצחקשנותיוכנגדפ"קהרישישיםשנהבניכבשיםששיםעתודיםששיםאליםכנגדםמ

חנכתזאתיצחקשלשנותיוכנגדפ"קהרי'סכבשים'סעתודים'סאליםכנגדם2פ

חנוכתזאתיצחקשלשנותיוכנגדף"קהרי'סכבשים'ס'עתודי'סאליםכנגדנ

חנוכתזאתיצחקשלשנותיוכנגדפ"קהרי'סשנהבניכבשים'סעתודים'סאליםכנגדםא
חנוכתזאתיצחקשלשנותיוכנגדפ"קהרי'סשנהבני'כבשי'ס'עתודי'סאליםכנגדםש
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יט, יד- יח , יד

קודםיכולאותוהמשחביוםאיאותוהמשחאחריהמזבחד

קודםיכולאותוהמשחביוםאיאותוהמשחביוםל"תזמןלאחריכולהמשחאחריהמזבחמ

קודםיכולאותוהמשחביוםאיאותוהמשחביוםל"תזמןלאחריכולאותוהמשחאחריהמזבח2פ

קודםיכולאותוהמשחביוםאיאותוהמשחביוםל"תזמןלאחריכולאותוהמשחאחריהמזבחנ

קודםיכולאותוהמשחביוםאיאותוהמשחביוםל"תזמןלאחריכולאותוהמשחאחריהמזבחא
קודםיכולאותוהמשחביוםאיאותוהמשחביוםל"תזמןלאחריכולאותוהמשחאחריהמזבחש

משהובבאלהקריבהנשיאיםהתחילושנמשחואחרשנמשחביוםלמדאתמיכןאותוהמשחאחרי'ל'תשנמשחד

משהובבאלהקריבהנשיאיםהתחילושנמשחואחרשנמשחביוםלמדאתמכאןאותוהמשחאחריל"תשנמשחמ

משהובבאלהקריבהנשיאיםהתחילושנמשחואחרשנמשחביוםלמדאתמכאןאותוהמשחאחריל"תשנמשח2פ

משהובבאלהקריב'הנשיאיהתחילושנמשחואחרשנמשחביוםלמדאתמכאןאותוהמשחאחריל"תשנמשחנ

משהובבואלהקריבהנשיאיםהתחילושנמשחולאחרשנמשחביוםלמדאתמכאןאותוהמשחאחריל"תשנמשחא
משהובבואלהקריב'הנשיאיהתחילושנמשחולאחרשנמשחביוםלמדאתמכאןאותוהמשחאחריל"תשנמשחש

'וכתאתולדברמועדאהלאלמשהובבא'אומ'א'כת'וגואתולדברמועדאהלאלד

'וכתואתולדברמועדאוהלאלמשהובבאאומראחד'כתאתולדברמועדאהלאלמ

'וכתואתולדברמועדאהלאלמשהובבא'אומאחדכתוב'וגואתולדברמועדאהלאל2פ

'וכתואתולדברמועדאהלאלמשהובבא'או'א'כתו'וגואתולדברמועדאהלאלנ

'וכתואתולדברמועדאהלאלא
'וכתואתולדברמועדאהלאלש

שהרימשהובבאלומראיפשראי'וגומועדאהלאללבואמשהיכולולא'או'אד

שהרימשהובבאלומראיפשראיר'וגוממועדאהלאללבואמשהיכלולא'אומאחרמ

שהרימשהובבא'לומאיפשראי'וגומועדאהלאללבאמשהיכולולא'אומאחד2פ

שהרימשהובבא'לומ'איפשאי'וגומועדאהלאללבאמשהיכולולא'אואחרנ

שהרימשהובבאלומרא"אמועדאהלאללבאמשהיכולולא'אומאחרא
שהרימשהובבוא'לומא"אמועדאהל(מש)אללבאמשהיכולולא'אומאחרש

'וגומשהובבא'נאשכברמשהיכוללא'לומאיפשראימשהיכוללא'נאמכברד

'וגוממשהובבאנאמרשכברמשהיכולולאאיפשראימשהיכולולאנאמרכברמ

'וגומשהובבא'נאמכברשהרימשהיכוללאלומראיפשראימשהיכולולאנאמרכבר2פ

משהובבא'נאמכברשהרימשהיכולולא'לומא"אמשהיכולולא'נאמכברנ

[משהובבוא'נאמשכברמשהיכולולא'לומא"א]משהיכולולאנאמרכברא
משהיכולולא'נאמכברש

לשםמשהנכנסהיהלאשםהענןשהיהזמןכלמעתהאמורהענןאליושכןכיהכריעד

לשםנכנסמשההיהלאשםהענןשהיהזמןכלמעתהאמורהענןעליושכןכיהכריעמ

לשםמשהנכנסהיהלאשםהענןשהיהזמןכלמעתהאמרהענןעליושכןכיהכריע2פ

לשםמשהנכנסהיהלאשםהענןשהיהז"כמעתהאמורהענןעליושכןכיהכריענ

לשםמשהנכנסלאהענןשםשהיהזמןכלמעתהאמורהענןעליושכןכיהכריעא
לשםמשהנכנסלאהענןשםשהיהזמןכלמעתהאמורהענןעליושכןכיהכריעש
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הענןמפנילשרתלעמודהכהניםיכלוולא'אוהואוכןעמוומדברנכנסהיההענןנסתלקד

הענןמפנילשרתלעמודהכהניםיכלוולא'אומהואוכןעמוומדברנכנסהיההענןנסתלקמ

הענןמפנילשרתלעמדהכהניםיכלוולא'אומהואוכןעמוומדברנכנסהיההענןנסתלק2פ

הענןמפנילשרתלעמוד'הכהנייכלוולאא"וכהאתוומדברנכנסהיההענןנסתלקנ

הענןמפנילשרתלעמוד'הכהנייכולוולאא"וכהעמוומדברמשהנכנסהענןנסתלקא
הענןמפנילשרתלעמוד'הכהנייכולוולאא"וכהעמוומדברמשהנכנסהענןנסתלקש

כפיושכתיהואוכןלחבללמחבליםרשותשנתנהמלמד'ייביתאת'ייכבודמלאכיד

'אומהואוכןלחבללמחבליםרשותשניתנהמלמדי"יביתאתי"יכבודמלאכימ

'אומהואוכןלחבללמחבליםרשותשניתנהמלמדי"יביתאתי"יכבודמלאכי2פ

כפיוסכותיא"וכהלחבללמחבליםרשותשניתנהמלמדי"יביתאתי"יכבודמלאכינ

כפיושכותיא"וכהלחבללמחבלרשותשניתנהמלמד'ייכבודמלאכיא
כפיושמתיא"וכהלחבללמחבל'רשושניתנהמלמד'הכבודמלאכיש

עליבואוןאםבאפינשבעתיאשראומרהואוכןלחבללמחבליםרשותשנתנהמיכןעבריעדעליךד

אליבואוןאםבאפינשבעתיאשרמ

אליבאוןאםבאפינשבעתיאשר2פ

אליבואוןאםבאפינשבעתיאשרא"וכהלחבללמחבליןרשותשניתנהמכאןעבריעדעליךנ

לחבללמחבלרשותשניתנהמכאןעליךא
לחבללמחבלרשותשניתנהמכאןעליךש

אומרשהואלפי'נאמלמהאתולדברמועדאהלאלמנוחתיעליבואוןאפיכשישובמנוחתיד

אומרשהואלפי'נאמלמהאתולדברמועדאהלאלמנוחתיאליבואוןאפיכשישובמנוחתימ

'אושהואלפינאמרלמהאתולדבראהלאלמנוחתיאליבואוןאפיכשישובמנוחתי2פ

אהל'אושהואלפי'נאמלמהאתולדברמועדאהלאלמנוחתיאליבואוןאפיכשישובמנוחתינ

'אומ'שהכתולפינאמרלמהאתולדברמועדאהלאלא
'אומ'שהכתולפי'נאמלמהאתולדברמועדאהלאלש

אתךודברתישםלךונעדתי'ל'תממשמועדמאהלאנישומעמועדמאהלאליו'ייוידברד

אתךודברתישםלךונועדתיל"תממשמועדמאהלאנישומעלאמרמועדמאהלאליוי"יוידברמ

אתךודברתישםלךונועדתיל"תממשמועדמאהלאנישומעמועדמאהלאליוי"יוידבר2פ

אתךודברתישםלךונועדתיל"תממשמועדמאהלאנישומעמועדמאהלאליוי"יוידברנ

אתךודברתילךונועדתיל"תממשמועדמאהלאנישומעמועדמאהלאליוי"יוידברא
אתךודברתישםלךונועדתיל"תממשמועדמאהלאנישומעמועדמאהלאליו'הוידברש

איפשרואיהכפרתמעל'נאמשכברמעדמאהל'לומאיפשראי'וגוהכפרתמעלד

איפשרואיהכפרתמעלנאמרשכברמועדמאהללומראיפשראיהכפרתמעלמ

איפשרואיהכפרתמעל'נאמכברשהרימועדמאהללומראיפשראי'וגוהכפרתמעל2פ

א"ואהכפרתמעל'נאמשכברמועדמאהל'לומא"א'הכרובישנימביןהכפורתמעלנ

א"ואהכפורתמעלנאמרשכברמועדמאהל'לומא"אהכרוביםשנימביןהכפורתמעלא
א"ואהכפורתמעל'נאמשכברמועדמאהל'לומא"א'הכרובישנימביןהכפרתמעלש
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מדהזוהללוכתוביםשנינתקיימוצדזהבאימועדמאהלנאמרכברשהריהכפרתמעל'לומד

מדהזוהללוכתוביםשנינתקיימוכיצדמועדמאהלנאמרשכברהכפרתמעללומרמ

מדהזוהללוכתוביםשנינתקיימוצדזהכאימועדמאהל'נאמכברשהריהכפרתמעל'לומ2פ

הללו'כתובי'ביתקיימוצדזהכאימועדמאהל'נאמכברשהריהכפרתמעל'לומנ

מדהזההללוהכתובים'ביתקיימוכיצדמועדמאהלנאמרשכברהכפורתמעל'לומא
מדהזההללו'הכתובי'ביתקיימוכיצדמועדמאהל'נאמשכבר'הכפורמעל'לומש

במקומןיתקיימוזהידיעלזה'סותריהםוהריזהכנגדזהכתוביםשניבתורהד

במקומןיתקיימוזהידיעלזהסותריםהםוהריזהכנגדזהכתוביםשניבתורהמ

במקומןיתקימוזהידיעלזהסותריםהםוהריזהכנגדזהכתוביםשניבתורה2פ

במקומןיתקיימוזהי"עזה'סותריהםוהריזהכנגדזהנ

במקומםיתקיימוזהידיעלזהאתזהסותריםזהכנגדזה'כתובישני'כתוא
במקומםיתקיימוזהי"עזהאתזה'סותריזהכנגדזהכתוביםשני'בתוש

'הכתמגידאתולדברמועדאהלאלמשהובבא'ל'תמהביניהןויכריעאחר'כתשיבאעדד

'הכתומגידאתולדברמועדאהלאלמשהובבאל"תמהביניהםויכריעאחר'כתשיבאעדמ

'הכתומגידאתולדברמועדאהלאלמשהובבאל"תמהביניהםויכריעאחר'כתושיבאעד2פ

'הכתומגידאתולדברמועדאהלאלמשהובבאל"מתביניהםויכריעאחר'כתושיבאעדנ

'הכתומגידמועדאהלאלמשהובבואל"מתביניהםויכריעאחר'כתושיבאעדא
'הכתומגידמועדאהלאלמשהובבואל"תמהביניהםויכריעאחר'כתושיבאעדש

והוא'הכרובישנילביןאששלטיליןכמיןהשמיםמןיורדוקולבאהלועומדמשהנכנסשהיהד

והואהכרוביםשנילביןשלאשטילוןכמיןהשמיםמןיורדוקולבאהלועומדנכנסמשהשהיהמ

והואהכרוביםשנילביןאששלטיליןכמיןהשמיםמןיורדוקולבאהלועומדמשהנכנסשהי2פ

והוא'הכרובי'בלביןאששלטיליןכמיןהשמיםמןיורדוקולבאהלועומדנכנסמשהשהיהנ

והואהכרוביםשנילביןאששלסילוןכמין'השמימןיורדוקולבאהלועומדנכנסמשהשהיהא
והוא'הכרובישנילביןאששל'טיליכמין'השמימןיורדוקולבאהלועומדנכנס[משה]שהיהש

נאמרודברות'ג'יבתיראבןיהודה'ר'אאתולדברמבפניםאליומדברהקולאתשומעד

נאמרודברותעשרשלשהבתיראבןיהודה'ר'אמאתולדברמבפניםאליומדברהקולאתשומעמ

נאמרודברותעשרהשלשבתיראבןיהודהר"אאתולדברמבפניםאליומדברהקולאתשומע2פ

נאמרודברותג"י'בתירבן'יהור"אאתולדברמבפניםאליומדברהקולאתשומענ

נאמרודברותג"יס"ביהודהר"אאתולדברהכרוביםשנימביןהקולשומעא
נאמרודברותג"יס"ביהודהר"אאתולדבר'הכרובישנימביןהקולשומעש

לאהרן'שיאמלמשהאלא'נאלאהרןשלאללמדךמיעוטין'ג'י'נאמוכנגדןולאהרןלמשהבתורהד

לאהרןשיאמרלמשהאלא'נאמלאהרןשלאללמדךמיעוטיםעשרשלשהנאמרווכנגדולאהרןלמשהבתורהמ

לאהרןשיאמרלמשהאלא'נאמלאהרןשלאללמדךמיעוטיןעשרשלשה'נאמוכנגדןולאהרןלמשהבתורה2פ

לאהרן'שיאמלמשהאלא'נאמלאהרןשלאללמדךמיעוטיןג"ינאמרווכנגדןולאהרןלמשהבתורהנ

לאהרןשיאמרמשהאלאלאנאמרולאהרןשלאללמדךמיעוטיןג"ינאמרווכנגדןולאהרןלמשהלתורהא
לאהרןשיאמרמשהאלאלאנאמרולאהרןשלאללמדךמיעוטיןג"ינאמרווכנגדןולאהרןלמשהבתורהש
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הכרוביםשנימביןאליומדברהקולאתוישמעעתולדברמועדאהלאלמשהובבאהןואלוד

הכרוביםשנימביןאליומדברהקולאתוישמעאתולדברמועדאהלאלמשהובבאהןואלומ

הכרוביםשנימביןאליומדברהקולאתוישמעאתולדברמועדאהלאלמשהובבאהןואלו2פ

'הכרובישנימביןאליומדברהקולאתוישמעאתולדברמועדאהלאלמשהובבאהןואלונ

משהובבואהןואלוא
משהובבואהןואלוש

ביוםשםאליךלדברשמהלךאועדאשראתךודברתילךונעדתיעליווידברד

ביוםשםאליךלדברשמהלךאועדאשראתךודברתישםלךונועדתיאליווידברמ

ביוםשםאליךלדברשמהלךאועדאשראתךודברתילךונועדתיאליווידבר2פ

ביוםשםאליךלדברשמהלךאועדאשראתךודברתילךונועדתיאליווידברנ

ביוםשמהונועדתישםאליךלדברשמהלךאודעאשראתךודברתישםלךונועדתיאליווידברא
ביוםשמהונועדתישםאליךלדברשמהלךאודעאשראתךודברתישםלךונועדתיאליווידברש

ביוםויהיישראלבניאלאתךאצוהאשרכלאתיצוהאשראתצותוד

ביוםויהיישראלבניאלאותךאצוהאשרכלואתיצווהאשראתצוותומ

ביוםויהיישראלבניאלאותךאצוהאשרכלואתיצוהאשראתצוותו2פ

ביוםויהי'ישבניאלאותךאצוהאשרכלואתיצוהאשראתצוותונ

ביוםויהיישראלבניאלאותךאצוהאשרכלאתצווהואשראתישראלבניאתצוותוא
ביוםויהיישראלבניאלאותךאצוהאשרכלאתצווהואשראתישראלבניאתצוותוש

סיניבהרמשהאל'יידברביוםומשהאהרןתולדותאלהמצריםבארץמשהאל'יידברד

סיניבהרמשהאלי"ידברביוםומשהאהרןתולדותאלהמצריםבארץמשהאלי"ידברמ

סיניבהרמשהאלי"ידברביוםומשהאהרןתולדותאלהמצריםבארץמשהאלי"ידבר2פ

משהאתי"ידברביוםומשהאהרןתולדותאלהמצריםבארץמשהאלי"ידברנ

משהאלי"ידברביוםומשהאהרןתולדותואלהמצריםבארץמשהאלי"ידברא
משהאל'הדברביוםומשהאהרןתולדותואלהמצריםבארץמשהאל'הדברש

הגלילייוסי'רמכולםאהרןמיעטמיעוטין'יגהרילאמרמועדמאהלאליו'ייוידברד

הגלילייוסי'רמכולםאהרןאתמיעטמיעוטיןעשרשלשההרילאמרמועדמאהלאליוי"יוידברמ

הגלילייוסי'רמכולםאהרןמיעטמיעוטיןעשרשלשההרילאמרמועדמאהלאליוי"יוידבר2פ

הגלילייוסי'רמכולםאהרןמיעטמיעוטיןג"יהרימועדמאהלאליוי"יוידברנ

הגלילייוסי'רמכלםאהרןמיעטמיעוטיןג"יהרימועדמאהלאליוי"יוידברא
הגלילייוסי'רמכלםאהרןמיעטמיעוטיןג"יהרימועדמאהלאליו'הוידברש

ביוםויהי'אומהומצריםבארץמועדובאהלסיניובהרמצריםבארץבתורה'נאמקומות'בג'אוד

ביוםויהיאומרמהומצריםבארץמועדובאהלסיניובהרמצריםבארץבתורהנאמרומקומותבשלשה'אוממ

ביוםויהי'אוממהומצריםבארץמועדובאהלסיניובהרמצריםבארץבתורה'נאממקומותבשלשה'אומ2פ

ביוםויהי'אומהו'מצריבארץמועדובאהלסיניובהרמצריםבארץבתורה'נאממקומות'בג'אונ

'אוממהומצריםבארץמועדובאהלסיניובהרמצריםבארץבתורהמקומות'בג'אומא
'אוממהומצריםבארץמועדובאהלסיניובהרמצריםבארץבתורהמקומות'בג'אומש



137

במדבר רבה פרשה יד

כ, יד- יט , יד

אומרמהוסיניבהרמצריםארץמדברותאהרןאתמיעטמצריםבארץמשהאל'יידברד

ויהי)'אוממהוסיניבהרמצריםארץמדברותאהרןאתמיעטמצריםבארץמשהאלי"ידברמ

'אוממהוסיניבהרמצריםארץמדברותאהרןאתמיעטמצריםבארץמשהאלי"ידבר2פ

'אומהוסיניבהר'מצריארץמדברותאהרןאתמיעטמצריםבארץמשהאלי"ידברנ

סיניבהרמצריםארץמדברותאהרןמיעטמצריםבארץמשהאלי"יוידברא
סיניבהרמצריםארץמדברותאהרןמיעטמצריםבארץמשהאל'הוידברש

בהרמשהאל'יידברביוםומשהאהרןתולדותאלהד

בהרמשהאלי"ידברביוםומשהאהרןתולדותאלה(מצריםבארץמשהאלי"ידברביוםמ

בהרמשהאלי"ידברביוםומשהאהרןתולדותאלה2פ

בהרמשהאלי"ידברביוםומשהאהרןתולדותאלהנ

'וגומשהאלי"ידברביוםומשהאהרןתולדותואלהא
'וגומשהאל'הדברביוםומשהאהרןתולדותואלהש

לאמרמועדמאהלאליו'ייוידבר'אומהומועדבאהלסיניהרדברות?מ?אהרןאתמיעטסיניד

מועדמאהלאליוי"יוידבראומרמהומועדבאהלסיניהרמדברותאהרןאתמיעטסינימ

לאמרמועדמאהלאליוי"יוידברמהומועדבאהלסיניהרמדברותאהרןאתמיעטסיני2פ

לאמרמועדמאהלאליוי"יוידבר'אומהומועדבאהלסיניהרמדברותאהרןאתמיעטסינינ

מועדמאהלאליוי"יוידברמועדבאהלא
מועדמאהלאליו'הוידברמועדבאהלש

נביאקםולאתניאתולדברמועדאהלאלמשהובבאמועדאהל'מדברואהרןאתמיעטד

נביאקםולאתניאתולדברמועדאהלאלמשהובבאמועדאהלמדברותאהרןאתמיעטמ

נביאקםולאתניאתולדברמועדאהלאלמשהובבאמועדאהלמדברותאהרןאתמיעט2פ

נביאקםולאתניאתולדברמשהובבאמועדאהלמדברותאהרןאתמיעטנ

נביאקםולאתניאתולדברמועדאהלאלמשהובבואמועדאהלמדברותלאהרןמיעטא
נביאקםולאתניאתולדברמועדאהלאלמשהובבואמועדאהלמדברותלאהרןמיעטש

העולםלאומותפהפתחוןיהאשלאכדיקםהעולםבאומותאבלקםלאבישראלכמשהבישראלעודד

העולםלאומותפהפתחוןיהיהשלאכדיקםהעולםבאומותאבלקםלאבישראלכמשהבישראלעודמ

העולםלאומותפהפתחוןיהאשלאכדיקםהעולםבאומותאבלקםלאבישראלכמשהבישראלעוד2פ

'העו'לאומופהפתחוןיהאשלאכדיקם'העו'באומואבלקםלא'בישכמשהבישראלעודנ

ה"לאפתחוןיהאשלאכדיקםהעולםבאומותאבלקםלאבישראלכמשהבישראל[עוד]א
ה"לאפהפתחוןיהאשלאכדיקםהעולם'באומואבלקםלאבישראלכמשהבישראלעודש

בלעםזהכמשהלהםהיהנביאזהואי'להבהעובדיםהיינוכמשהנביאהיהאלו'לומד

בלעםזהכמשהלהםהיהנביאזהואי'ה'ב'להקעובדיםהיינוכמשהנביאלנוהיהאלו'לוממ

בלעםזהכמשהלהםהיהנביאזהואיה"להקבעובדיםהיינוכמשהנביאלנוהיהאלולומר2פ

בלעםזהכמשהלהםהיהנביאזהואיה"להב'עובדיהיינוכמשהנביאלנוהיהאילו'לומנ

בלעםזהכמשהלהםהיהנביאזהואיה"להקבחוזריןהיינוכמשהנביאיםלנוהיהאלו'לומא
בלעםזהכמשהלהםהיהנביאזהואיה"להקב'חוזריהיינוכמשה'נביאילנוהיהאלו'לומש
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מדות'גבלעםשללנבואתומשהשלנבואתוביןהפרשאלאבעורבןד

מדותשלששלבלעםלנבואתושלמשהנבואתוביןהפרשאלאבעורבןמ

מדותשלשבעורבןבלעםשללנבואתומשהשלנבואתוביןהפרשאלאבעורבן2פ

מדות'גבלעםשללנבואתומשהשלנבואתוביןהפרשאלאבעורבןנ

מדותשלשבלעםשלנבואתווביןמשהשלנבואתוביןהיההפרשאלאבעורבןא
מדות'גבלעםשלנבואתווביןמשהשלנבואתובןהיההפרשאלאבעורבןש

עמדפהואתה'שנעומדעמומדברהיהמשהבלעםבידהיושלאמהמשהבידהיוד

עמודפהואתה'שנעומדעמומדברהיהמשהבלעםבידהיהשלאמהמשהבידהיומ

עמודפהואתה'שנאעומדעמומדברהיהמשהבלעםבידהיושלאמהמשהבידיהיו2פ

עמודפהואתה'שנעומדעמומדברהיהמשהבלעםבידהיושלאמהמשהבידהיונ

עמודפהואתה'שנאעומדעמומדברהיהבמשהבלעםבידהיושלאמשהבידהיוא
עמודפהואתה'שנאעומדעמומדברהיהבמשהבלעםבידהיושלאמשהבידהיוש

משהעיניםוגלוינופל'שננופלאלאאמומדברהיהלאבלעםועם'וגואליךואדברהעמדיד

משהעיניםוגלוינופל'שננופלאלאעמומדברהיהלאבלעםועם'וגומאליךואדברהעמדימ

משהעיניםוגלוינופל'שנאנופלאלאעמומדברהיהלאבלעםועם'וגואליךואדברהעמדי2פ

משה'עיניוגלוינופל'שננופלאלאמדברהיהלאבלעםועםעמדינ

משהעיניםוגלוינופל'שנאנופלאלאעמומדברהיהלאבלעםאבלעמדיא
משהעיניםוגלוינופל'שנאנופלאלאעמומדברהיהלאבלעםאבלעמדיש

שמענאםובבלעםבואדברפהאלפהעמומדברהיהד

שומע'נאמובבלעםבואדברפהאלפה'שנפהאלפהעמומדברהיהמ

שומע'נאובבלעםבואדברפהאלפה'שנאפהאלפהמדברהיה2פ

שומענאםובבלעםבואדברפהאלפה'שנפהאלפהעמומדברהיהנ

שומענאם'אוממהוובבלעםבואדברפהאלפה'שנאפהאלפהעמומדברהיהא
שומענאם'אוממהוובבלעםבואדברפהאלפה'שנאפהאלפהעמומדברהיהש

ודבר'שנבפניםפניםעמומדברהיהמשהפהאלפהעמומדברהיהשלאאלאמריד

ודבר'שנבפניםפניםעמומדברהיהמשהפהאלפהעמומדברהיהשלאאלאמרימ

ודבר'שנאבפניםפניםעמומדברהיהמשהפהאלפהעמומדברהיהשלאאלאמרי2פ

ודבר'שנבפניםפניםעמומדברהיהמשהפהאלפהעמומדברהיהשלאאלאמרינ

ודבר'שנאבפניםעמומדברהיהמשהפהאלפהעמומדברהיהשלאאלאמריא
ודבר'שנאבפניםעמומדברהיהמשהפהאלפהעמומדברהיהשלאאלאמריש

וישא'דתי'כמבמשליםאםכימדברהיהלאבלעםועםפניםאלפניםמשהאל'ייד

וישאמ"דתימ"כבמשליםאםכימדברהיהלאבלעםועםבפניםפניםמשהאלי"ימ

וישאדתימרכמאבמשליםאלאעמומדברהיהלאבלעםועםפניםאלפניםמשהאלי"י2פ

וישאא"כמדבמשליםאםכימדברהיהלאבלעםועםבפניםפניםמשהעםי"ינ

וישא'שנאבמשליםאלאעמומדברהיהלאבלעםועםבפניםפניםמשהאלי"יא
וישא'שנאבמשליםאלאעמומדברהיהלאבלעםועםבפניםפניםמשהאל'הש
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יודעהיהלאמשהמשהבידהיושלאמהבלעםבידהיומדות'ג?י?'וגוויאמרמשלוד

יודעהיהלאמשהמשהבידהיושלאמהבלעםבידהיומדותשלש'וגומויאמרמשלומ

יודעהיהלאמשהמשהבידהיושלאמהבלעםבידהיומדותשלשויאמרמשלו2פ

יודעהיהלאמשהמשהבידהיושלאמהבלעםבידהיומדות'גויאמרמשלונ

יודעהיהלאמשהמשהבידהיושלאבלעםבידהיומדות'גויאמרמשלוא
יודעהיהלאמשהמשהבידהיושלאבלעםבידהיומדות'גויאמרמשלוש

שדימחזהאשראלאמרישמענאם'שנעמומדברמייודעהיהובלעםעמומדברמיד

שדימחזהאשראלאמרישמענאם'שנעמומדברמייודעהיהובלעםעמומדברמימ

שדימחזהאשראלאמרישומענאם'שנאעמומדברמייודעהיהובלעםעמומדברמי2פ

שדימחזהאשראלאמרישומענאם'שנעמומדברמייודעהיהובלעםמדברמינ

אלאמרישומענאום'שנאעמומדברמייודעהיהובלעםעמומדברמיא
אלאמרישומענאום'שנאעמומדברמייודעהיהובלעםעמומדברמיש

'שנעמומדבר'הבהאימתייודעהיהובלעםעמומדבר'הבהאימתייודעהיהלאמשהיחזהד

'שנעמומדבר'ה'ב'הקאימתייודעהיהובלעםעמומדבר'ה'ב'הקאימתייודעהיהלאמשהיחזהמ

'שנאעמומדבר'הקאימתייודעהיהובלעםעמומדברה"הקבאימתייודעהיהלאמשהיחזה2פ

'שנעמומדברה"הבאימתייודעהיהובלעםעמומדברה"הבאימתייודעהיהלאמשהיחזהנ

'שנאיודעהיהובלעםעמומדברה"הקבאימתייודעהיהלאמשהא
'שנאיודעהיהובלעםעמומדברה"הקבאימתייודעהיהלאמשהש

כמהויודעשולחנועלמקריבהמלךמהיודעשהואמלךשללטבחומשלמשלועליוןדעתוידעד

כמהויודעשולחנועלמקריבהמלךמהיודעשהואשלמלךלטבחומשלמשלועליוןדעתויודעמ

כמהויודעשלחנועלמקריבהמלךמהיודעשהואמלךשללטבחומשלמשלועליוןדעתויודע2פ

כמהויודעשולחנועלמקריבהמלךמהיודעשהואמלךשללטבחומשלמשלועליוןדעתויודענ

כמהויודעשולחנועלמקריבהמלךמהיודעשהיהמלךשללטבחומשלעליוןדעתויודעא
כמהויודעשולחנועלמקריבהמלךמהיודעשהיהמלךשללטבחומשלעליוןדעתויודעש

מדברהיהבלעםעמולדברעתיד'הבהמהיודעבלעםהיהכךשולחנועללמלךיוצאותהוצאותד

מדברהיהבלעםעמולדבר'ה'ב'הקעתידמהיודעהיהבלעםכךשולחנועללמלךיוצאותהוצאותמ

מדברהיהבלעםעמולדברעתידה"הקבמהיודעבלעםהיהכךשלחנועללמלךיוצאותהוצאות2פ

מדברהיהבלעםעמולדברעתידה"הבמהיודעבלעםהיהכךשולחנועללמלךיוצאותהוצאותנ

עמולדברה"הקבעתידמהבלעםיודעהיהכךשולחנועללמלךיציאותא
עמולדברה"הקבעתידמהבלעםיודעהיהכךלחנו[ו]שעללמלךיציאותש

עלעיניםגלויהיהומידפניועלמשתטחהיהעיניםוגלוינופל'שנשירצהשעהבכלעמוד

עלעיניםגלויהיהומידפניועלמשתטחהיהעיניםוגלוינופל'שנשירצהשעהבכלעמומ

עלעיניםגלויהיהומידפניועלמשתטחהיהעיניםוגלוינופל'שנאשירצהשעהבכלעמו2פ

היהומידפניועלמשתטחהיהעיניםוגלוינופל'שנשירצהשעהבכלעמונ

עלעיניםגלויהיהומידפניועלמשתטחהיהעיניםוגלוינופל'שנאשירצהשעהבכלא
עלעיניםגלויהיהומידפניועלמשתטחהיהעיניםוגלוינופל'שנאשירצהשעהבכלש
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מדברהיהמשהאף'אושמעון'רשירצהשעהבכלעמומדברהיהלאומשהששואלמהד

מדברהיהמשהאףאומרשמעון'רשירצהשעהבכלעמומדברהיהלאומשהששואלמהמ

מדברהיהמשהאףאומרשמעון'רשירצהשעהבכלעמומדברהיהלאומשהששואלמה2פ

מדברהיהמשהאף'אוש"רשירצהשעהבכלעמומדברנ

מדברהיהמשהאף'אומש"רשירצהשעהבכלעמומדברהיהלאומשהששואלמהא
מדברהיהמשהאף'אומש"רשירצהשעהבכלעמומדברהיהלאומשהששואלמהש

מדברהקולאתוישמעמידאתולדברמועדאהלאלמשהובבא'שנשירצהשעהבכלעמוד

מדברהקולאתוישמעמידאתולדברמועדאהלאלמשהובבא'שנשירצהשעהבכלעמומ

מדברהקולאתוישמעמידאתולדברמועדאהלאלמשהובבא'שנאשירצהשעהבכלעמו2פ

מדברהקולאתוישמעמידאתולדברמועדאהלאלמשהובבא'שנשירצהשעהבכלעמונ

הקולאתוישמעומידאתולדברמועדאהלאלמשהובבוא'שנאמשירצהשעהבכלעמוא
הקולאתוישמעומידאתולדברמועדאהלאלמשהובבוא'שנאמשירצהשעהבכלעמוש

אלא'נאלאקולהקולאת'ל'תנמוךקולשהיהיכולאליומדברהקולאתוישמעאליוד

אלאנאמרלאקולהקולאתל"תנמוךקולשהיהיכולאליומדברהקולאתוישמעאליומ

אלאנאמרלאקולהקולאתל"תנמוךהקולשהיהיכולהקולאתוישמעאליו2פ

אלא'נאמלאקולהקולאתל"תנמוךקולשהיהיכולאליומדברהקולאתוישמעאליונ

אלאנאמרלאקולהקולאתל"תנמוךקולשהיהיכולא
אלא'נאמלאקולהקולאתל"תנמוךקולשהיהיכולש

בהדר'ייקולבכח'ייקולבכתוביםהמתפרשהקולהואומהבכתובים'המתפהקולהואהקולד

בהדרי"יקולבכחי"יקולבכתוביםהמתפרשהקולומהובכתוביםהמתפרשהקולהואהקולמ

בהדרי"יקולבכחי"יקולבכתוביםהמתפרשהקולהואהקול2פ

בהדרי"יקולבכחי"יקול'בכתוביהמתפרשהקולהואהקולנ

בכחי"יקולבכתוביםהמתפרשהקולהואהקולאתא
בכח'הקולבכתוביםהמתפרשהקולהואהקולאתש

אילותיחולל'ייקולמדבריחיל'ייקולאשלהבותחוצב'ייקולארזיםשובר'ייקולד

איילותיחוללי"יקולמדבריחילי"יקולאשלהבותחוצבי"יקולארזיםשוברי"יקולמ

אילותיחוללי"יקולמדבריחילי"יקולאשלהבותחוצבי"יקולארזיםשוברי"יקול2פ

'וגוארזיםשוברי"יקולנ

א
ש

היהולאנפסקהקולשהיהמלמדמועדמאהלאליו'ייוידבר'ל'תמבחוץאותושומעיםשהיויכולד

היהולאנפסקהקולשהיהמלמדמועדמאהלאליוי"יוידברל"תמבחוץאותושומעיםשהיויכולמ

היהולאנפסקהקולשהיהמלמדמועדמאהלי"יוידברל"תמבחוץאותושומעיםשיהויכול2פ

היהולאנפסקהקולשהיהמלמדמועדמאהלאליוי"יוידברל"תמבחוץאותושומעיןשהיויכולנ

היהולאנפסקשהיהמלמדמועדמאהלאליוי"יוידברל"תמבחוץאותושומעיןשיהויכולא
היהולאנפסקשהיהמלמדמועדמאהלאליו'הוידברל"תמבחוץאותושומעיןשיהויכולש
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שהיהמפנייכולהחיצונההחצרעדנשמעהכרוביםכנפיוקול'אואתהבוכיוצאלאהלחוץיוצאד

שהיהמפנייכולהחיצונההחצרעדנשמעהכרוביםכנפיוקולאומראתהבוכיוצאלאהלחוץיוצאמ

שהיהמפנייכולהחיצונההחצרעדנשמעהכרוביםכנפיוקול'אומאתהבוכיוצאלאהלחוץיוצא2פ

שהיהמפנייכולהחיצונההחצרעדנשמעהכרוביםכנפיוקול'אואתהבוכיוצאלאהלחוץיוצאנ

שהיהיכולהחיצונההחצרעדנשמעהכרוביםכנפיוקול'אומאתהבדברכיוצאלאהלחוץיוצאא
שהיהיכולהחיצונההחצרעדנשמע'הכרוביכנפיוקול'אומאתהבדברכיוצאלאהלחוץיוצאש

כיוןאלאהחיצונההחצרעדנשמע'נאלמהכןאםבדברושדיכקול'ל'תנמוךקולד

כיוןאלאהחיצונההחצרעדנשמענאמרלמהכןאםבדברושדיאלכקולל"תנמוךהקולמ

כיוןאלאהחיצונההחצרעדנשמע'נאמלמהכןאםבדברושדיכקולל"תנמוךהקול2פ

כיוןאלאהחיצונההחצרעדנשמע'נאמלמהכ"אבדברושדיאלכקולל"תנמוךקולנ

מכיוןאלאהחיצונההחצרעדנשמענאמרלמהבדברושדיאלכקולל"תנמוךא
מכיוןאלאהחיצונההחצרעדנשמע'נאמלמהבדברושדיכקולל"תנמוךש

ישראללבנישמהונעדתי'אוהואהרי'או'אליע'ורנפסקהיההחיצונההחצרעדמגיעשהיהד

ישראללבנישםונועדתיאומרהואהריאומראלעזר'רנפסקהיההחיצונההחצרעדמגיעשהיהמ

ישראללבנישמהונועדתי'אומהואהרי'אומאליעזר'רנפסקהיההחיצונההחצרעדמגיעשהיה2פ

'ישלבנישמהונקדשתי'אוהרי'או'אליעז'רנפסקהיההחיצונההחצרעדמגיעשהיהנ

ישראללבנישמהונועדתי'אומהואהרי'אומאליעזר'רנפסקהיההחיצונההחצראתמגיעשהיהא
'ישרלבנישמהונועדתי'אומהואהרי'אומ'אליעז'רנפסקהיההחיצונההחצראתמגיעשהיהש

'שנשמינייוםזההריאימתיבהםולהתקדשלהםלהתוועדאניעתידבכבודיונקדשד

'שנ'שנהשמיניביוםזההיהאימתיבהםולהתקדשלהםלהתוועדאניעתידבכבודיונקדשמ

'שנאשמינייוםזהזההיהאימתיבהםולהתקדשלהםלהתוועדאניעתידבכבודיונקדש2פ

'שנ['חיוםזההיהאימתיבהםולהתקדשלכםלהתועדאניעתידבכבודיונקדשנ

'שנא['חיום]זהיוםהיהאימתיבהםולהתקדשבהםלהתועדאניעתידא
'שנאזהיוםהיהאימתיבהםולהתקדשבהםלהתועדאניעתידש

ונעדתי'ל'תלדברותיעידהלהםיתןאלא'אואינואופניהםעלויפלווירנוהעםכלויראד

ונועדתיל"תלדברותיעידהלהםליתןאלאאינואופניהםעלויפלווירונוהעםכלויראמ

ונועדתיל"תלדברותיעידהלהםנתןאלא'אומאינואופניהםעלויפלווירנוהעםכלוירא2פ

ונועדתיל"תלדברותיעידהלהםיתן'אואינואופניהםעלויפלווירונוהעםכלויראנ

ונועדתיל"תלדברותיעידהליתןאלא'אומאינואופניהםעלויפלווירונוהעםכלויראא
ונועדתיל"תלדברותיעידהליתןאלא'אומאינואופניהםעלויפלווירונוהעםכלויראש

ולאבהרלעלותכשרושלאישראלאתאוציאישראללכליעידההיתהולאיעידההיתהלךלךד

ולאבהרלעלותכשרושלאישראלאתאוציאישראללכליעידההיתהולאיעידההיתהלךלךמ

ולאבהרלעלותכשרושלאישראלאתאוציאישראללכליעידההיתהולאיעידההיתהלךלך2פ

ולאבהרלעלותכשרושלא'ישאתאוציא'ישלכליעידההיתהולאיעידההיתהלךלךנ

ולאבהרלהעלותהוכשרושלאישראלאתאוציאישראללכליעידההיתהולאיעידההיתהלךלךא
ולאבהרלהעלותהוכשרושלאישראלאתאוציאישראללכליעידההיתהולאיעידההיתהלךלךש
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אתאוציאולאמשהעםבדברנראושלאהזקניםאתאוציאבהרלעלותשכשרוהזקניםאתאוציאד

אתאוציאולאמשהעםבדיברנראושלאהזקניםאתאוציאבהרלעלותשכשרוהזקניםאתאוציאמ

אתאוציאולאמשהעםבדיברנראושלאהזקניםאתאוציאבהרלעלותשכשרוהזקניםאתאוציא2פ

אתאוציאולאמשהעםבדיברנראושלא'הזקניאתאוציאבהרלעלותשכשרו'הזקניאתאוציאנ

אוציאולאמשהעםבדיבורנראושלאהזקניםאוציאבהרלהעלותשהוכשרוהזקניםאוציאא
אוציאולאמשהעםבדיבורנראושלאהזקניםאוציאבהרלהעלותשהוכשרוהזקניםאוציאש

ולאמשהעםבדברנתועדושלאאהרןבניאתאוציאמשהעםבדברשנראואהרןבניד

ולאמשהעםבדיברנתוועדושלאאהרןבניאתאוציאמשהעםבדיברשנראואהרןבניאתמ

ולאמשהעםבדיברנתוועדושלאאהרןבניאתאוציאמשהעםבדיברשנראואהרןבני2פ

ולאבדיברנתועדושלאאהרןבניאתאוציאמשהעםבדיברשנראואהרןבנינ

א
ש

היתהולאיעידההיתהלךלךאועדאשר'ל'תמשהעםבדברשנתועדאהרןאתאוציאד

היתהולאיעידההיתהלךשמהלךאועדאשרל"תמשהעםבדיברשנתוועדאהרןאתאוציאמ

היתהולאיעידההיתהלךלךאועדאשרל"תמשהעםבדיברשנתועדאהרןאתאוציא2פ

היתהולאיעידההיתהלךלךאועדאשרל"תבדיברמשהעםשנתוועדאהרןאתאוציאנ

היתהולאהיעידההיתהלךלךאועדאשרל"תמשהעםבדיבורשנתוועדאהרןא
היתהולאהיעידההיתהלךלךאועדאשרל"תמשהעםבדיבורשנתועדאהרןש

אוציאולאישראלאתאוציאאתךודברתי'ל'תהדברותמןאוציאםולאהיעידהמןאוציאםלכלםיעידהד

אוציאולאישראלאתאוציאאתךודברתיל"תהדברותמןאוציאםולאהיעידהמןאוציאםלכלםיעידהמ

אוציאולאישראלאתאוציאאתךודברתיל"תהדברותמןאוציאםולאהיעידהמןאוציאםלכלםיעידה2פ

אוציאולא'ישאתאוציאאתךודברתיל"תהדברותמןאוציאםולאהיעידהמןאוציאםלכולםיעידהנ

אוציאולאישראלאתאוציאאתךודברתיל"תהדברותמןאוציאםולאהיעידהמןאוציאםלכלםא
אוציאולאישראלאתאוציאאתךודברתיל"תהדברותמןאוציאםולאהיעידהמןאוציאםלכלםש

אתאוציאולאהזקניםאתאוציאהזקניםאתד

אהרןבניאתאוציאולאאהרןבניאתאוציאולאהזקניםאתאוציאהזקניםאתמ

אוציאולאאהרןבניאתאוציאאהרןבניאתאוציאולאהזקניםאתאוציאהזקניםאת2פ

אוציאולאאהרןבניאתאוציאאהרןבניאתאוציאולא'הזקניאתאוציא'הזקניאתנ

אוציאולאאהרןבניאוציאאהרןבניאוציאולא'הזקניאתאוציאהזקניםאתא
אוציאולאאהרןבניאוציאאהרןבניאוציאולא'הזקניאתאוציא'הזקניאתש

היולאיכולהדברהיהכולםעםולאהדברהיהעמךאליךלדבר'ל'תעצמואהרןד

היולאיכולהדיברהיהכלםעםולאהדיברהיהעמךאליךלדברל"תעצמםמ

היולאיכולהדיברהיהכולםעםולאהדיברהיהעמךאליךלדברל"תעצמואהרןאת2פ

היולאיכולהדיברהיהכולםעםולאהדיברהיהעמךאליךלדברל"תעצמואהרןאתנ

היולאיכולהדיבורהיהכלםעםולאהדיבורהיהעמךאליךלדברל"תעצמואהרןאתא
היולאיכולהדיבורהיהכלםעםולאהדיבורהיהעמךאליךלדברל"תעצמואהרןאתש



143

במדבר רבה פרשה יד

כא, יד

קוללוקולאליומדברהקולאתוישמע'ל'תהקולאתשומעיןהיואבלהדבראתשומעיםד

לוקולאליומדברהקולאתוישמעל"תהקולאתשומעיםיהואבלהדיבראתשומעיםמ

לוקולאליומדברהקולאתוישמעל"תהקולאתשומעיםהיואבלהדיבראתשומעים2פ

לוקולאליומדברהקולאתוישמעל"תהקולאתשומעיןהיואבלהדיבראתשומעיןנ

לוקולאליומדברהקולאתוישמעל"תהקולאתשומעיןהיוולאהדיבורשומעיןא
לוקולאליומדברהקולאתוישמעל"תהקולאת'שומעיהיוולאהדיבורשומעיןש

אוציאאהרןבניאתאוציאולא'הזקניאתאוציאהזקניםאתאוציאולאישראלאתאוציאאליוד

אהרןבניאתאוציאולאהזקניםאתאוציאולאישראלאתאוציאמ

אוציאאהרןבניאתאוציאולאהזקניםאתאוציאהזקניםאתאוציאולאישראלאתאוציא2פ

אוציאאהרןבניאתאוציאולא'הזקניאתאוציא'הזקניאתאוציאא[ל](צ)ו(א)'ישאתאוציאנ

א
ש

אתאוציאולאכולםאתאוציאלוקול'ל'תעצמואהרןאתאוציאולאאהרןבניאתד

אתאוציאולאכלןאתאוציאלוקולל"תעצמואהרןאתאוציאולאמ

אתאוציאולאכולםאתאוצאלוקולל"תעצמואהרןאתאוציאולאאהרןבניאת2פ

אתאוציאולאכולםאתאוציאלוקולל"תעצמואהרןאתאוציאולאאהרןבניאתנ

אתאוציאולאכלןאתאוציאא
אתאוציאולאכלןאתאוציאש

היהמשהאליוקוללוקול'ל'תשיקראעדלמקומןלרשותןליכנסיכולמשהשאיןהשרתמלאכיד

היהמשהאליוקוללוקולל"תשיקראעדלמקומןלרשותןליכנסיכולמשהשאיןהשרתמלאכימ

היהמשהאליוקוללוקולל"תשיקראעדלמקומןלרשותןליכנסיכולמשהשאיןהשרתמלאכי2פ

היהמשהאליוקוללוקולל"תשיקראעדלמקומןלרשותןליכנסיכולמשהשאיןהשרתמלאכינ

היהמשהאליוקוללוקולל"תשיקראעדלמקומםלרשותןליכנסיכולמשהשאיןהשרתמלאכיא
היהמשהאליוקוללוקולל"תשיקראעדלמקומםלרשותןליכנסיכולמשהשאיןהשרתמלאכיש

היהולאעמומדבר'הבההיהיכולהקולאתשומעיןאלוכלואיןהקולאתשומעד

כןאםאלאעמומדבר'ה'ב'הקהיהיכולהקולאתשומעיןאלוכלאיןהקולאתשומעמ

כןאםאלאעמומדבר'הקהיהיכולהקולאתשומעיןאלוכלאיןהקולאתשומע2פ

כ"אאלאעמומדברה"הבהיהיכולהקולאתשומעיןאלוכלאיןהקולאתשומענ

כ"אאלאעמומדברהיהיכולהקולאתשומעיןאלוכלואיןהקולאתשומעא
כ"אאלאעמומדברהיהיכולהקולאת'שומעיאלוכלואיןהקולאתשומעש

ארץדרךלדברקריאההקדיםוידברמשהאלויקרא'ל'תתחלהקוראוד

ארץדרךתלמודלדיבורקריאההקדיםוידברמשהאלויקראל"תתחלהקוראומ

לדיברקריאההקדיםאליוי"יוידברמשהאלויקראל"תתחלהקוראו2פ

ארץדרךלמדךלדיבורקריאה'הקדימועדמאהלאליוי"יוידברמשהאלויקראל"תתחלהקוראונ

ארץדרךללמדךלדיבורקריאההקדיםאליוי"יוידברמשהאלויקראל"תתחלהקוראוא
ארץדרךללמדךלדיבורקריאההקדיםאליו'הוידברמשהאלויקראל"תתחלהקוראוש
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מועדבאהל'נאמהואדיןהלא?ו?תחלהקוראוכןאםאלאחבירועםאדםידברשלאד

מועדבאהלנאמרהואדיןוהלאתחלהקוראוכןאםאלאחברועםאדםידברשלאמ

2פ

מועדבאהל'נאמהואדיןהלאתחלהקוראוכ"אאחבירועםאדםידברשלאנ

מועדבאהלנאמרהואדיןוהלאל"ת[מ]תחלהקוראוכ"אאלאחבירועםאדםידברשלאא
מועדבאהלנאמרהואדיןוהלאל"תתחלהקוראוכ"אאלאחבירועםאדםידברשלאש

אלהיםאליוויקרא'דכתלדברקריאהבוהקדיםבסנההאמורדברמהדברבסנה'ונאדברד

אלהיםאליוויקרא'דכתלדיברקריאההקדיםבסנהאמורדיברמהבסנהדיברונאמרדיברמ

2פ

ם"אליאליוויקרא'דכתי(אפ)לדיברקריאהבוהקדיםבסנההאמורדיברמהדיברבסנה'ונאמדיברנ

י"יאליוויקרא'שנאלדיבורקריאהבוהקדיםבסנההאמורדברמהדברבסנהונאמרדברא
'האליוויקרא'שנאלדיבורקריאהבוהקדיםבסנההאמורדברמהדברבסנה'ונאמדברש

תחלהשהואהסנהבדבראמרתאםלאלדברקריאההקדיםמועדבאהלהאמורדבראףהסנהמתוךד

תחלהשהואהסנהבדבראמרתאםלאלדיברקריאההקדיםמועדבאהלהאמורדיבראףהסנהמתוךמ

תחלהשהיההסנהבדבראמרתאםלא2פ

תחלהשהואהסנהבדבראמרתאםלאלדיברקריאההקדיםמועדבאהלהאמורדיבראףהסנהמתוךנ

תחלהשהואהסנהבדבראמרתאםלאלדיבורקריאההקדיםמועדבאהלהאמורדיבוראףהסנהמתוךא
תחלהשהואהסנהבדבראמרתאםלאלדיבורקריאההקדיםמועדבאהלהאמורדיבוראףהסנהמתוךש

לדברותתחלהשאינויוכיחסיניהרדברלדברותתחלהשאינומועדאהלבדבר'תאמלדברותד

לדברותתחלהשאינויוכיחסיניהרדיברלדברותתחלהשאינומועדאהלבדיברתאמרלדברותמ

לדברותתחלהשאינויוכיחסיניהרדיבר'לדברותחלהשאינומועדאהלבדיברתאמרלדברות2פ

לדברותתחלהשאינויוכיחסיניהרדיברלדיברותתחלהשאינומועדאהלבדיבר'תאמלדברותנ

לדברותתחלהשאינויוכיחסיניהרזהדברבדברותתחלהשאינומועדבאהלתאמרבדברותא
דבר)לדברותתחלהשאינויוכיחסיניהרזהדברבדברותתחלהשאינומועדבאהלתאמרבדברותש

אהל'תאמישראללכלשהואסיניהרבדבראמרתאםלאלדברקריאהבווהקדיםד

אהלבדברתאמרישראללכלשהואסיניהרבדבראמרתאםלאלדיברקריאהבווהקדיםמ

אהלתאמרישראללכלשהואסיניהרבדבראמרתאםלאלדיברקריאהבווהקדים2פ

אהל'תאמ'ישלכלשהואסיניהרבמדבראמרתאםלאלדיברקריאהבווהקדיםנ

<...><...>בתאמר]ישראללכל[שהוא]סיניהרבדיבוראמרתאםלאלדיבורקריאהבווהקדיםא
ישראללכלסיניהרבדיבוראמרתאםלאלדיבורקריאהבווהקדים(זהש

כהרילדברותתחלה'שהוהסנהדברהרילאאבמבניןדןאתההריישראללכלשאינומועדד

כהרילדברותתחלהשהואהסנהדיברלאאבמבניןדןאתהריישראללכלשאינומועדמ

לדברותתחלהשהואהסנהדיברהרילאאבמבניןדןאתההריישראללכלשאינומועד2פ

לדברותתחלהשהואהסנהדיברלאאבמבניןדןאתההרי'ישלכלשאינומועדנ

כהרילדברותתחלתשהואהסנהדברלאאבמבניןדןאתההרי[<...>ישלכל<.....>מועדא
כהרילדברותתחלתשהואהסנהדברלאאבמבניןדןאתההריש
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ישראללכלשהואסיניהרדברהרילאלדברותתחלהשאינוסיניהרדברד

ישראללכלשהואסיניהרדיברלאלדברותתחלהשאינוסיניהרדיברמ

ישראללכלשהואסיניהרדיברלא(לדברותתחלהשאינו)לדברותתחלהשאינוסיניהר2פ

'ישלכלשהואסיניהרדיברלאלדברותתחלהשאינוסיניהרכדיברנ

ישראללכלשהואסיניהרדברולאלדברותתחלהשאינוסיניהרדברא
ישראללכלשהואסיניהרדבראלאלדברותתחלהשאינוסיניהרדברש

והקדיםלמשהקדושומפידברשהםשבהםהשוההצדישראללכלשאינוהסנהדברכהריד

הקדיםלמשהקדושומפיובאשדיברשהםשבהםהשוההצדישראללכלשאינוסיניהרדיברכהרימ

הקדיםלמשהקדושומפידיברשהםשבהםשוההצדישראללכלשאינוהסנהדיברכהרי2פ

למשהקדושומפידיברשהםשבהןהשוההצד'ישלכלשאינוהסנהכהרינ

הקדיםלמשהקדושופידיבורשהםשבהןהשוההצדישראללכלשאינוהסנהדברכהריא
הקדיםלמשהקדושופידיבורשהםשבהןהשוההצדישראללכלשאינוהסנהדברכהריש

מהאולדבורקריאהבונקדיםלמשהקדושומפידברשהואכלאףלדבורקריאהבוד

מהאילדיברקריאהבוהקדיםלמשהקדושומפיובאשדיברשהואכלאףלדיברקריאהבומ

מהאולדיברקריאהבונקדיםלמשהקדושומפידיברשהואכלאףלדיבורקריאהבו2פ

מהאולדיבורקריאהבונקדיםלמשהקדושומפידברשהואכלאףלדיבורקריאהבונ

מהאילדיבורקריאהבונקדיםלמשהקדושופידיבורשהואכלאףלדיבורקריאהבוא
מהאילדיבורקריאהבונקדיםלמשהקדושופידיבורשהואכלאףלדיבורקריאהבוש

כלאףלדברקריאהבהםהקדיםלמשהובאשקדושומפידברשבהםהשוההצדד

לדיברקריאהבונקדיםלמשהקדושומפיובאשדיברשבהםהשוההצדמ

כלאףלדיבר'קריאבהםהקדיםלמשהובאשקדושומפידיברשהםשבהםהשוההצד2פ

כלאףלדיברקריאהבהםהקדיםלמשהובאשקדושומפידיברשבהםהשוההצדנ

מיכלאףלדיבורקריאהבוהקדיםלמשהובאשקדושומפידיבורשהןשבהןהשוהלהצדא
מיכלאףלדיבורקריאהבוהקדיםלמשהובאשקדושומפידיבורשהןשבהןהשוהלהצדש

'ל'תבאששאינומועדאהלדבריצאלדברקריהבונקדיםלמשהקדושמפיובאשדברשהואד

ל"תבאששאינומועדאהלדיבריצאמ

ל"תבאששאינומועדאהלדבריצאלדיברקריאהבונקדיםלמשהקדושומפיובאשדיברשהוא2פ

ל"תבאששאינומועדאהלדיבריצאלדיברקריהבונקדיםלמשהקדושמפיובאשדיברשהואנ

ל"תבאששאינומועדאהלדבריצאלדיבורקריאהבונקדיםלמשהקדושומפיובאשדיבורשהואא
ל"תבאששאינומועדאהלדבריצאלדיבורקריאהבונקדיםלמשהקדושומפיובאשדיבורשהואש

לכלומניןבלבדזהלדבוראלאקריההיתהלאיכוללדברקריאההקדיםוידברויקראד

לכלומניןבלבדזהלדיבוראלאקריאההיתהלאיכוללדיברקריאההקדיםוידברויקראמ

לכלומניןבלבדזהלדיבוראלאקריאההיהלאיכוללדיברקריאההקדיםוידבר2פ

לכלומניןבלבדזהלדיבורקריאההיתהלאיכוללדיברקריאההקדיםוידברויקראנ

לכלומניןבלבדזהלדבראלאקריאההיתהלאיכוללדיבורקריאההקדיםוידברמשהאלויקראא
לכלומניןבלבדזהלדבראלאקריאההיתהלאיכוללדיבורקריאההקדיםוידברמשהאלויקראש
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קריההיתהלאיכוללדברקרייהבונקדיםמועדמאהלשהואכלמועדמאהל'ל'תשבתורההדברותד

קריאההיתהלאיכוללדיברקריאהבונקדיםמועדמאהלשהואכלמועדמאהלל"תשבתורההדברותמ

קריאההיתהלאיכוללדיברקריאהבונקדיםמועדמאהלשהואכלמועדמאהלל"תשבתורההדברות2פ

קריאההיתהלאיכוללדיברקריאהבונקדיםמועדמאהלשהואכלמועדמאהלל"תשבתורההדברותנ

קריאההיתהלאיכוללדיבורקריאהבונקדיםמועדמאהלשהואכלמועדמאהלל"תשבתורההדברותא
קריאההיתהלאיכוללדיבורקריאהבונקדיםמועדמאהלשהואכלמועדמאהלל"תשבתורה'הדברוש

בלבדלדברותאלאד

בלבדלדברותאלאמ

בונקדיםמועדמאהלשהואכלמועדמאהלל"תשבתורההדברותלכלומניןבלבדזהלדיבראלא2פ

בלבדלדברותאלאנ

בלבדלדברותאלאא
בלבדלדברותאלאש

'ל'תשמעון'ארולצוויםלאמירותאףמניןד

ל"תשמעון'ר'אמולציוויםלאמירותאףמניןמ

ל"תשמעוןר"אמולציוויםלאמירותאףמניןבלבדלדברותאלאקריאההיתהלאיכוללדיברקרייה2פ

ל"תש"ארולציוויםלאמירותאףמניןנ

ל"תולצווייםלאמירותאףמניןא
ל"תולצווייםלאמירותאףמניןש

היתהולאקריאההיתהלדברוידבר'ל'תלפסקותאףיכולולצוויםלאמירתאףלרבותוידברדברד

היתהלאקרייההיהלדיברוידברל"תלפסקותאףיכולולציוויםלאמירותאףלרבותוידברדברמ

היתהלאקריאההיתהלדיברוידברל"תלפסקותאףיכולולציוויםלאמירותאףלרבותוידברדבר2פ

היתהלאקריאההיתהלדיברוידברל"תלפסקותאףיכולולצווייםלאמירותאףלרבותוידברדברנ

היתהולאקריאההיתהלדבורוידברל"תקוללהפסקותאףיכולולצווייןלאמירותאףלרבותוידברדברא
היתהולאקריאההיתהלדיבורוידברל"תקוללהפסקותאףיכולולצווייןלאמירותאףלרבותוידברדברש

לעניןעניןוביןלפרשהפרשהביןלהתבונןלמשהריוחליתןמשמשותהיו'הפסקומהוכילפסקותקריאהד

לעניןעניןוביןלפרשהפרשהביןלהתבונןלמשהריוחליתןמשמשותהיוהפסקותמהוכילפסקותקריאהמ

לעניןעניןוביןלפרשהפרשהביןלהתבונןלמשהריוחליתןמשמשותהיוהפסקותמהוכילפסקותקריאה2פ

לעניןעניןובין'לפרש'פרשביןלהתבונןלמשהריוחליתןמשמשותהיופסקותמהוכילפסקותקריאהנ

לעניןעניןובין'ופרשפרשהביןלהתבונןלמשהריוחליתןמשמשותהיוהפסקותמהוכילהפסקותא
לעניןעניןוביןופרשהפרשהביןלהתכונןלמשהריוחליתןמשמשותהיוהפסקותמהוכילהפסקותש

ביןלהתבונןצריךהקדשברוחומדברהקדושמפישומעשהואמיאםומהוחומרקלהדבריםוהריד

ביןלהתבונןצריךהקדשברוחומדברקדושמפישומעשהואמיאםומהוחומרקלדבריםוהרימ

ביןלהתבונןצריךהקדשברוחומדברקדוש[מפי]שומעשהואמיאםומהו"קהדבריםוהרי2פ

ביןלהתבונןצריךהקדשברוחומדברהקדושמפישומעשהואמיאםומהו"ק'דבריוהרינ

ביןלהתבונןצריךהקדשברוחקדושמפישומעשהואמיאםומהוחומרקלדבריםוהלאא
ביןלהתבונןצריךהקדשברוחקדושמפישומעשהואמיאםומהוחומרקלדבריםוהלאש
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משהמשההיוהקריאותשכלומניןמהדיוטהדיוטוכמהכמהאחתעללעניןעניןוביןלפרשהפרשהד

משהמשההיוהקריותשכלומניןמהדיוטהדיוטוכמהכמהאחתעללעניןעניןוביןלפרשהפרשהמ

משהמשההיוהקריותשכלומניןמהדיוטהדיוטוכמהכמהאחתעללעניןעניןוביןלפרשהפרשה2פ

משהמשההיוהקריאותשכלומניןמהדיוטהדיוטו"עאכלעניןעניןוביןלפרשהפרשהנ

משהמשההיוהקריאותשכלומניןמהדיוטהדיוטו"עאכ'ופרש'פרשא
משהמשההיוהקריאותשכלומניןמהדיוטהדיוטו"עאכשה[ר]ופפרשהש

הקריאותשכלמלמדאלאויאמר'ל'תשאיןמשהמשהויאמרהסנהמתוךאלהיםאליוויקרא'ל'תד

אלאויאמרל"תשאיןמשהמשהויאמר<....>מתוךאלהיםאליוויקראל"תמ

'הקריאושכלמלמדאלאויאמרל"תשאיןמשהמשהויאמרהסנהמתוךם"אליאליוויקראל"ת2פ

הקריאותשכלמלמדאלאויאמרל"תשאיןמשהמשהויאמרהסנהמתוךם"אליאליוויקראל"תנ

הקריאותשכלמלמדאלאויאמרל"תשאיןמשהמשהויאמרהסנהמתוךהאליםאליוויקראל"תשאיןא
הקריאותשכלמלמדאלאויאמרל"תשאיןמשהמשהויאמרהסנהמתוךהאלהיםאליוויקראל"תשאיןש

הנניויאמרמשהמשהויאמר'ל'תהנני'אומהיהוקריאהקריאהכלשעלומניןמשהמשההיוד

מ

הנניויאמרמשהמשהויאמרל"תהנני'אומהיהוקריאהקריאהכלשעלומניןמשהמשההיו2פ

הנניויאמרמשהמשהויאמר'ל'תהנני'אומהיהוקריאהקריאהכלשעלומניןמשהמשההיונ

הנניויאמרל"תהנני'אומהיהוקריאהקריאהשכלומניןמשהמשההיוא
הנניויאמרל"תהנני'אומהיהוקריאהקריאהשכלומכןמשהמשההיוש

הנניאומרהיהוקריאהקריאהכלשעלמלמדויאמר'ל'תמההנניויעןאלאויאמר'ל'תשאיןד

הנניאומרהיהוקריאהקריאהשעלמלמדויאמרל"תמההנניויעןמ

הנני'אוהואוקריאהקריאהכלשעלמלמדויאמרל"תמההנניויעןאלאויאמרל"תשאין2פ

הנני'אוהיהוקריאהקריאהכלשעלמלמדויאמרל"מתהנניויעןאלאויאמרל"תשאיןנ

הנני'אומהיהוקריאהקריאהכלשעלמלמדויאמרל"מתהנניויעןאלאויאמרל"תשאיןא
הנני'אומהיהוקריאהקריאהכלשעלמלמדויאמרל"מתהנניויעןאלאויאמרל"תשאיןש

משההואמשהמשה'א'דזירוזולשוןחבהלשוןשמואלשמואליעקביעקבאברהםאברהםמשהמשהד

משההואמשהמשהא"דזירוזולשוןחבהלשוןשמואלשמואליעקביעקבאברהםאברהםמשהמשהמ

משההואמשהמשהא"דוזירוזחיבהלשוןשמואלשמואליעקביעקבאברהםאברהםמשהמשה2פ

משההואמשהמשהא"דזירוזולשוןחיבהלשוןשמואלשמואליעקביעקבאברהםאברהםמשהמשהנ

משההואא"דוזרוזחבהלשוןשמואלשמואליעקביעקבאברהםאברהםמשהמשהא
משההואא"דוזרוזחבהלשוןשמואלשמואליעקביעקבאברהםאברהםמשהמשהש

לפי'נאמלמההעדותארוןעלאשרהכפרתמעלעמומשנדברומשהעמונדברשלאעדד

לפי'נאמלמההעדותארוןעלאשרהכפורתמעלעמושנדברמיומשהעמונדברשלאעדמ

לפי'נאמלמההעדותארוןעלאשרהכפרתמעלעמומשנדברומשהעמונדברשלאעד2פ

לפינאמרלמההעדותארוןעלאשרהכפורתמעלעמומשנדברומשהעמונדברשלאעדנ

לפינאמרלמההעדותארוןעלאשרהכפורתמעלעמומשנדברומשהעמונדברשלאעדא
לפי'נאמלמההעדותארוןעלאשרהכפורתמעלעמומשנדברומשהעמונדברשלאעדש
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ארוןעלאשרהכפרתמעל'ל'תהביתמכליכולמועדמאהלאליו'ייוידברלהלן'אושהואד

ארוןעלאשרהכפרתמעלל"תהביתמכליכולמועדמאהלאליוי"יוידברלהלןאומרשהואמ

ל"תהביתמכליכולמועדמאהלאליוי"יוידברלהלן'אומשהוא2פ

ארוןעלאשרהכפרתמעלל"תהביתמכליכולמועדמאהלאליוי"יוידברלהלן'אומשהואנ

הכפורתמעלל"תהביתמכליכולמועדמאהלאליוי"יוידברלהלן'אומשהואא
רת[ו]הכפמעלל"תהביתמכליכולמועדמאהלאליו'הוידברלהלן'אומשהואש

שמעון'אמעקיבא'רדבריהכרביםשנימבין'ל'תכולההכפרתמעליכולהכפרתמעלאוהעדותד

שמעון'אמעקיבא'רדבריהכרוביםשנימביןל"תכולההכפרתמכליכולהכפרתמעלאיהעדותמ

שמעוןר"אעקיבא'רדבריהכרוביםשנימבין2פ

שמעון'אמ'עקי'רדברי'הכרובישנימביןל"תכולההכפרתמעליכולהכפרתמעלאיהעדותנ

ע"ארשב'עקי'רדבריהכרוביםשנימביןל"תכלההכפורתמעליכולהכפורתמעלאיא
ע"ארשבעקיבא'רדבריהכרוביםשנימביןל"תכלההכפורתמעליכולהכפורתמעלאיש

השמיםאתהלאבו'שנאהכבודדבריועלכמוסיףאלארבידבריעלכמשיבאיניעזאיבןד

השמיםאתהלאבו'שנהכבודדבריועלכמוסיףאלא'רדבריעלכמשיבאיניעזאיבןמ

השמיםאתהלאבו'שנאהכבודדבריועלכמוסיףאלארבידבריעלכמשיבאיניעזאיבן2פ

השמיםאתהלאבו'שנהכבודדבריועלכמוסיףאלא'רדבריעלכמשיבאיניעזאיבןנ

השמיםאתהלא'שנאהכבודדבריועלכמוסיףאלא'רדבריעלכמשיבאיניא
השמיםאתהלא'שנאמהכבודדבריועלכמוסיףאלארבידבריעלכמשיבאיניש

המרובההזההכבודלהםגרמהלהיכןישראלשלחיבתוראה'יינאםמלאאניהארץואתד

המרובההזהלכבודלהםגרמהלאיכןשלישראלחיבתןראהי"ינאםמלאאניהארץואתמ

המרובההזהלכבודלהםגרמהלאיכןישראלשלחיבתןראהי"ינאםמלאאניהארץואת2פ

המרובההזהלכבודלהםגרמהלהיכן'יששלחיבתוראהמלאאניהארץואתנ

מרובההזההכבודלהםגרמהכןלא[אל]שלישרחיבתןראהמלאאניהארץואתא
מרובההזההכבודלהםגרמהכןלאישראלשלחיבתןראהמלאאניהארץואתש

לאכי'אוהואהרי'אודוסא'רהכרוביםשנימביןהכפרתמעלמדברלראותדחקד

לאכי'אומהואהרי'אומדוסא'רהכרוביםשנימביןהכפרתמעלמדברלראותדחקמ

לאכי'אומהואהרי'אומדוסא'רהכרוביםשנימביןהכפרתמעלמדברלראותדחק2פ

לאכי'אוהואהרי'אודוסא'ר'הכרובישנימביןהכפרתמעללראותדחקנ

לאכי'אומהואהרי'אומדוסא'רכרוביםשנימביןהכפורתמעלמדברלראותדחקא
לאכי'אומהואהרי'אומדוסא'רהכרוביםשנימביןהכפורתמעלמדברלראותדחק(חב)ש

יכרעולפניו'אוהואוכןמיתתןבשעתהםרואיםאבלרואיםאינןבחייהםוחיהאדםיראניד

יכרעולפניואומרהואוכןמיתתןבשעתהםרואיםרואיםאינםבחייהםוחיהאדםיראנימ

יכרעולפניו'אוהואוכןבמיתתןהםרואיםרואיםאינןבחייהםוחיהאדםיראני2פ

יכרעולפניוא"וכהמיתתןבשעתהםרואיןרואיןאינןבחייהןוחיהאדםיראנינ

יכרעולפניוא"וכהרואיןבמיתתןהארואיןאינןבחייהןוחיהאדםיראניא
יכרעולפניוא"וכהרואיןבמיתתןהארואיןאינןבחייהןוחיהאדםיראניש
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הנושאותחיותאףוחיהאדםיראנילאכי'אועקיבא'רחיהלאונפשועפריורדיכלד

הנושאותחיותאףוחיהאדםיראנילאכי'אומ<.>עקיב'רחייהלאונפשועפריורדיכלמ

הנושאותחיותאףוחיהאדםיראנילאכי'אומעקיבא'רחיהלאונפשועפריורדיכל2פ

הנושאותחיותאףוחיהאדםיראנילאכי'או'עקי'ר'וגועפריורדיכלנ

הנושאותהחיותאףוחיהאדםיראנילאכי'אומעקיבא'רחיהלאונפשועפריורדיכלא
הנושאותהחיותאףוחיהאדםיראנילאכי'אומ'עקי'רחיהלאונפשועפריורדיכלש

כמוסיףאלא'רדבריעלכמשיבאיניעזאיבןשמעון'ר'אהכבודאתרואותאינןהכסאאתד

כמוסיףאלא'רדבריעלכמשיבאיני<...>עבןשמעון'אמהכבודאתרואותאינןהכסאאתמ

כמוסיףאלא'רדבריעלכמשיבאינועזאיבןשמעוןר"אהכבודאתרואותאינןהכסאאת2פ

כמוסיףאלא'רדבריעלכמשיבאינןעזאיבן'שמעו'אמהכבודאתרואותאינןהכסאאתנ

כמוסיףאלא'רדבריעלמשיבאיניעזאיבןש"ארהכבודאתרואותאינןהכסאאתא
כמוסיףאלא'רדבריעלמשיבאיניעזאיבןש"ארהכבודאתרואותאינןהכסאאתש

אתרואיםאינןעולםחיישחייהםהשרתמלאכיאףוחיהאדםיראנילאכידבריועלד

אתרואיםאינןעולםחיישחייהםהשרתמלאכיאףוחיהאדםיראנילאכידבריועלמ

אתרואיםאינםעולםחיישחייהםהשרתמלאכיאףוחיהאדםיראנילאכידבריועל2פ

אתרואיןאינןעולםחיישחייהם(שהם)השרתמלאכיאףוחיהאדםיראנילאכידבריועלנ

את'רואיאינםעולםחיישחייהםהשרתמלאכיאףוחיהאדםיראנילאכידבריועלא
אתרואיםאינםעולם(ה)חיישחייהםהשרתמלאכיאףוחיהאדםיראנילאכידבריועלש

סילוןכמין'הקבהמפיהקוליוצאשהיה'הכתומגידשםשהיוהשרתלמלאכיולאאליווידברהכבודד

'ה'ב'הקמפיהקול<..>יושהיה'הכתומגידשםשהיוהשרתלמלאכי<...>אליווידברהכבודמ

סילוןכמין'הקמפיהקוליוצאשהיה'הכתומגידשםשהיוהשרתלמלאכיולאאליווידברהכבוד2פ

סילוןכמיןה"הבמפיהקוליוצאשהיה'הכתומגידשםשהיוהשרתלמלאכיולאאליווידברהכבודנ

סילוןכמיןה"הקבמפייוצאהקולשהיהמגידשםשהיוהשרתלמלאכיולאאליווידברהכבודא
סיליןכמיןה"הקבמפייוצאהקולשהיהמגידשםשהיוהשרתלמלאכיולאאליווידברהכבודש

בקולואלירעם'אומהואוכןאותושומעיןהיוולאבאמצעהיווהמלאכיםשמהשלאזנולתוךד

בקולואלירעםאומרהואוכןאותושומעיםהיוולאבאמצע<...><.>והמלאכישלמשהאזנולתוךמ

בקולואלירעם'אוהואוכןאותושומעיןהיוולאבאמצעהיווהמלאכיםמשהשלאזנולתוך2פ

בקולואלירעםא"וכהאותושומעיןהיוולאבאמצעהיווהמלאכיםמשהשלאזנולתוךנ

בקולואלירעםא"וכהאותושומעיןהיוולאבאמצעהיווהמלאכיםמשהשלאזנולתוךא
בקולואלירעםא"וכהאותו'שומעיהיוולאבאמצעהיווהמלאכיםמשהשלאזנולתוךש

אליווידברהוינפלאותד

רבהוויקרארבהבראשיתהספרזהדסייעןרחמנאבריךאליווידברהוינפלאותמ

סדראסליקאליווידברהוינפלאות2פ

נשואשלסדראחסלתאליווידברהוינפלאותנ

(בילאותםתם)אליווידברהוינדעולאגדולותעושהנפלאותא
(בילאותם)אליווידברהוינדעולאגדולותעושהנפלאותש
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ד

ג"בכ'אביוםוסיימתיוחסדולעולםכיטובכיי"ליאודהע"מבשמואלר"בכמנחםאניכתבתימ

2פ

נ

א
ש

ד

ספרישארובכלבולהגותיזכניהואלכותבושזיכני'הח"קעשנתבו'האלולבחודששעותמ

2פ

נ

א
ש

ד

יוזקלאהכותבבוהקוראואמיץהכותבחזקהדורותכלסוףעדזרעיוזרעוזרעיאניהקודשמ

2פ

נ

א
ש

ד

אמןעולםועדמעתהעמישמויים'והמעלות'שלקבסולםיחמורשיעלהעדלעולםמ

2פ

נ

א
ש


