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במדבר רבה פרשה ב

א, ב

'ח'בילאמראהרןואלמשהאל'ייוידבר'בפרשתאד

בשמונהלאמראהרןואלמשהאל'הוידברבפרשתאמ

ח"בילאמראהרןואלמשהאלי"יוידבר'בפרשה1פ

בשמנהלאמראהרןואלמשהאלי"יוידברבפרשתא2פ

ח"בי'וגומשהאלי"ייוידברבפרשהא

ח"בי'וגומשהאת'הוידברב'פרשתש

'ח'יכנגדשויםואהרןמשהמוצאאתהמקומותד

עשרהשמנהכנגדשויםואהרןמשהמוצאאתמקומותעשרמ

ח"יכנגדשויןואהרןמשהמוצאאתהמקומות1פ

עשרהשמנהכנגדשויםואהרןמשהמוצאאתמקומותעשר2פ

ח"יכנגדשויןואהרןמשהמוצאאתמקומותא

ח"יכנגדשויםואהרןמשהמוצאאתמקומותש

קבעמוצאאתהמשםהראשוניםאבות'גברכותד

קבעמוצאאתמשםהראשוניםאבותשלשברכות(מקומות)מ

קבעמוצאאתהמכאןהראשוניםאבותשלשברכות1פ

קבעמוצאאתהששםהראשוניםאבותשלשהברכות2פ

קבעמוצאאתששםקבעוםהראשוניםאבות'וגברכותא

קבעמוצאאתששםקבעום'הראשוניאבות'וגוברכותש

בקרתפלהקבעאברהםביום'פעמי'גשמתפלליםד

שלבקרתפלהקבעאברהםביוםפעמיםשלשהשמתפלליםמ

השחרתפלתקבעאברהםפעמיםשלשהשמתפללין1פ

בקרשלתפלהקבעאברהםביוםפעמיםשלשהשמתפללים2פ

בקרשלתפלהקבעאברהםיוםבכלפ"גשמתפלליןא

בקרשלתפלהקבעאברהםיוםבכל'פעמי'ג'שמתפלליש

'וגובבקראברהםוישכם'שנד

אתשםעמדאשרהמקוםאלבבקראברהםוישכם'שנמ

שםעמדאשרהמקוםאלבבקראברהםוישכם'שנ1פ

אתשםעמדאשרהמקוםאלבבקראברהםוישכם'שנ2פ

וגועמדאשרהמקוםאלבבקראברהםוישכם'שנאא

אתשםעמדאשרהמקוםאלבבקראברהםוישכם'שנאש

ויפללפנחסויעמד'שנאתפלהאלאעמידהאיןד

(ר)ויפללפינחסויעמוד'שנתפלהאלאעמידהואין'הפנימ

ויפללפנחסויעמד'שנתפלהאלאעמידהואין1פ

ויפללפנחסויעמד'שנתפלהאלאעמידהאיןי"יפני2פ

ויפללפנחסויעמוד'שנאתפלהאלאעמידהואיןא

ויפללפנחסויעמוד'שנאתפלהאלאעמידהואין'הפניש

ואיןלשוחיצחקויצא'שנהמנחהתפלתקבעיצחקד

ואיןבשדהלשוחיצחקויצא'שנהמנחהתפלתקבעיצחקמ

ואיןבשדהלשוחיצחקויצא'שנהמנחהתפלתקבעויצחק1פ

ואיןבשדהלשוחיצחקויצא'שנהמנחהתפלתתקןיצחק2פ

ואיןבשדהלשוחיצחקויצא'שנאהמנחהתפלתתיקןיצחקא

ואיןבשדהלשוחיצחקויצא'שנאמנחהתפלתתקןיצחקש

'שנאמתפלהאלאשיחהד

'שנתפלהאלאשיחהמ

'שנתפלהאלאשיחה1פ

'שנתפלהאלאשיחה2פ

שיחהואיןבשדהלשוחיצחקויצא'שנאתפלהאלאשיחהא

'שנאתפלהאלאשיחהש
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במדבר רבה פרשה ב

א, ב

'וגויעטףכילעניתפלהד

ישפוך'הולפנייעטוףכילעניתפלהמ

'וגיעטףכילעניתפלה1פ

ישפךי"יולפנייעטףכילעניתפלה2פ

ישפוךי"ייולפני'שנתפלהאלאא

ישפוך'הולפניש

'וגובמקוםויפגע'שנהערבתפלתקבעיעקבד

שםוילןבמקוםויפגע'שנהערבתפלתקבעיעקבשיחומ

במקוםויפגע'שנערביתתפלתתיקןיעקב1פ

שםוילןבמקוםויפגע'שנערביתתפלתקבעיעקבשיחו2פ

שםוילןבמקוםויפגע'שנאהערבתפלתתיקןיעקבשיחוא

שםוילןבמקוםויפגע'שנאערביתתפלתתקןיעקבשיחוש

אלואתה'שנתפלהאלאפגיעהואיןד

אלואתה'שנתפלהאלאפגיעהואיןהשמשבאכימ

אלואתה'שנתפלהאלאפגיעהואין1פ

אלואתה'שנתפלהאלאפגיעהואיןהשמשבאכי2פ

'שנאתפלהאלאפגיעהואיןהשמשבאכיא

'שנאתפלהאלאפגיעהואיןש

'וגוהזההעםבעדתתפללד

ואלותפלהרנהבעדםתשאואלהזההעםבעדתתפללמ

הזההעםבעדתתפלל1פ

ואלותפלהרנהבעדםתשאואלהזההעםבעדתתפלל2פ

ואלא

אלש

'ח'לירמזמזוגיןואהרןמשהמקומות'ח'ביד

ח"לירמזמזווגיןואהרןמשהמקומותח"ביביתפגעמ

י"לירמזמזווגיןואהרןמשהמקומותח"בי1פ

לשמנהרמזמזווגיןואהרןמשהמקומותעשרהבשמנהביתפגע2פ

ח"לירמזמזדווגיןואהרןמשהמקומותח"ביביתפגעיא

ח"לירמזמזדווגיןואהרןמשהמקומותח"ביביתפגעיש

ובמזמורישראלבשמע'שכתובואזכרות'ח'יכנגדברכותד

ובמזמורישראלבשמעשכתובותאזכרותח"יכנגדברכותמ

ובמזמורשכתובותהזכרותח"יכנגדברכות1פ

ובמזמורישראלבשמעשכתובותאזכרותעשרהשמנהכנגדברכותעשרה2פ

ובמזמורישראלבשמעשכתובותאזכרותח"יכנגדברכותא

ובמזמורישראלבשמע'שכתובואזכרותח"יכנגדברכותש

שמתפלליםהתקינואבות'גאליםבני'לייהבולדודד

שמתפלליןהתקינואבותשלשהאליםבני'לההבולדודמ

שמתפלליןהתקינואבותשלשהאליםבניי"ליהבו1פ

שמתפלליםהתקינוהאבותשלשהי"ליהבולדוד2פ

מתפללים[יהו]שהתקינוהאבות'גי"לייהבוא

'מתפללישיהיוהתקינואבות'גאליםבני'לההבוש

האלוהאזהרותומןואהרןומשהביום'פעמי'גד

האלוהאזכרותומןואהרןומשהביוםפעמיםשלשהמ

האלוהזכרותומןואהרןומשהביוםפעמים'ג1פ

האלו(לו)האזכרותומןואהרןומשהביוםפעמיםשלשה2פ

האלוהאזכרותומןואהרןומשהביוםפ"גא

האלו'האזכרוומןואהרןומשהיוםבכלפ"גש
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במדבר רבה פרשה ב

ג, ב- ב , ב- א , ב

'וגודגלועלאישברכות'ח'לילמדנוד

אבותםלביתבאותותדגלועלאישברכותח"ילמדנומ

באותודגלועלאישברכותח"לילמדנו1פ

'וגובאותותדגלועלאישברכותעשרהלשמנהלמדנו2פ

באותותדגלועלאישברכותח"לילמדנוא

באותותדגלועלאישברכותח"ילמדנוש

'וגונדגולאלהינוובשםבישועתךנרננה'ד'ה'הד

'וגומנדגולאלהינוובשםבישועתךנרננהד"הה'וגוממ

'וגבישועתךנרננהד"הה1פ

נדגולאלהינוובשםבישועתךנרננהדכתיבהיאהדא2פ

נדגולאלהינוובשםך?[י]?בישועתנרננהד"ההא

נדגולאלהינוובשםבישועתךנרננהד"ההש

שעשיתמהבישועתךמרנניםאנוהרי'להבהישראלאמרוד

שעשיתמהבישועתךמרנניםאנוהריה"להקבישראלהרימ

שעשיתמהבישועתךמרנניםאנוהריה"הקבלפני'ישראמרו1פ

שעשיתמהבישועתךמרנניםאנוהריה"להקבישראלאמרו2פ

שעשיתמהבישועתיךמרנניםאנוהריה"הקבלפניישראלאמרוא

שעשיתמהבישועתךמרנניםאנוהריה"הקבלפניישראלאמרוש

ישראלאתההואביום'ייויושעבישועתךנרננהבשמךלנוד

ישראלאתההואביום'הויושעבישועתךנרננהבשמךלנומ

ההואביוםי"יויושעבישועתךנרננהלנו1פ

ישראלאתההואביוםי"יויושעבישועתךנרננהבשמךלנו2פ

ישראלאתההואביוםי"ייע(?)ויושבישועתיךנרננהבשמךלנוא

'ישראתההואביום'הויושעבישועתךנרננהבשמךלנוש

נגאלהואוכאלונגאליםישראלכביכול'כתויושעד

נגאלהואוכאלונגאליםישראלכביכול'כתויישעמ

נגאלהואובאלונגאלין'ישרכביכולויושע1פ

נגאלהואובאלונגאליןישראלכביכולכתיבויושעמצריםמיד2פ

נגאלהואוכאילונגאליןישראלכביכול'כתיוישעמצריםמידא

נגאלהואכביכולנגאליןישראלכתיבוישע'מצרימידש

דגליםאותנוועשהבשמנושמו'הקבהשקבענדגולאלהינוובשםד

דגליםאותנוועשהבשמינושמוה"הקבשקבענדגלאלהינוובשםמ

דגליםאותנוועשהבשמנושמןה"הקבשקבענדגלאלהינוובשם1פ

דגליםאותנוועשהכשמנושמוה"הקבשקבענדגולאלהינוובשם2פ

דגליםאותנוועשהעלינושמושקבענדגולאלהינוובשםא

דגליםאותנוועשהעלינושמושקבענדגולאלהינוובשםש

שעשאם'הבהחבבןגדולהחיבהדגלועלאיש'שנאד

שעשאןה"הקבחבבןגדולהחיבהבאותותדגלועלאיש'שנמ

שעשאןה"הקבחבבןגדולהחבהבאותותדגלועלאיש'שנ1פ

שעשאםה"הקבחיבבןגדולהחבהדגלועלאיש'שנ2פ

שעשאןה"הקבחבבןגדולהחבהבאותותדגלועלאיש'שנאא

שעשאןה"הקבחבבןגדולהחבהבאותותדגלועלאיש'שנאש

ניכריןשיהיוכדיהשרתכמלאכידגליםד

בנילעצמןראובןבניניכריןשיהוכדיהשרתכמלאכידגליםמ

בנילעצמןראובןבנינכריםשיהיוכדיהשרתכמלאכידגלים1פ

בנילעצמןראובןבנינכריןשיהיוכדיהשרתכמלאכידגלים2פ

בנילעצמןראובןבנינכריןשיהוכדיהשרתמלאכי[כ](ב)דגליםא

בנילעצמןראובןבני'ניכרישיהיוכדיהשרתכמלאכידגליםש
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במדבר רבה פרשה ב

ג, ב

'אומשלמהשכןלישראלאהבהשהואומניןד

'אומהואשלמהשכןלישראלאהבהשהיאומניןלעצמןשמעוןמ

'אומהואשכןלישראלאהבהשהואומניןלעצמןשמעון1פ

אומרשלמהשכןלישראלאהבהשהיאומניןלעצמןשמעון2פ

'אומשלמהשכןלישראלאהבהשהיאומניןלעצמםשמעוןא

'אומשלמהשכןלישראלאהבהשהיאומניןלעצמןשמעוןש

מהאבהו'ר'אאהבהעליודגלוהייןביתאלהביאניד

אהבהעליודגלוהייןביתאלהביאנימ

מהאבהור"אהייןביתאלהביאני1פ

מהאבהו'אמראהבהעליודגלוהייןביתאלהביאני2פ

אבהור"אאהבה[עלי]ודגלוהייןביתאלהביאניא

אבהור"אאהבהעליודגלוהייןביתאלהביאניש

למה'וגוהייןביתאלהביאני'ל'תד

למהמ

למההייןביתאל'לומ'תלמ1פ

למהאהבהעליודגלוהייןביתאלהביאנילומרתלמוד2פ

ד"לההייןביתאלהביאניל"מתא

ד"לההייןביתאלהביאניל"מתש

כולוומצאולבודקוונכנסאוצרלושהיהלעשירדומההדברד

כולוומצאולבדקוונכנסאוצרלעשירדומההדברמ

כולוומצאולבדקוונכנסאוצרלושהיהלעשירדומההדבר1פ

כולוומצאולבדקוונכנסאוצרלושהיהלעשירדומההדבר2פ

כולוומצאולבדקוונכנסאוצרל"שהלעשירא

כולוומצאולבדקוונכנסאוצרלושהיהלעשירש

אחתחביתומצאהאוצרמתוךלצאתבאחומץד

אחתחביתומצאהאוצרמתוךלצאתבאחומץמ

אחתחביתבהומצאהאוצרמתוךלצאתבאחומץ1פ

אחתחביתומצאהאוצרמתוךלצאתבאחומץ2פ

אחתחביתומצאהאוצרמתוךלצאתלצאתבאחומץא

אחתחביתומצאהאוצרמתוךלצאתבאחומץש

אוצרמלאעליעומדתחביתזו'אמטובייןד

אוצרמלאעליעומדתחביתזו'אמטובייןמ

אוצר(ה)מלאעליעומדתחביתזו'אמטוביין1פ

אוצרמלאעליעומדתחביתזו'אמטוביין2פ

אוצרמלאעליעומדתחביתזו'אמטובייןא

האוצרכלמלאעליחביתזו'אמטובייןש

אלאהנייהמצאלאמכולםאומות'ע'הבהבראכךד

אלאהנייהמצאלאמכולןאומותשבעיםה"הקבבראכךמ

אלאהנאהמצאלאומכולםאומותשבעיםה"הקבבראכך1פ

אלאחנייהמצאלאמכולםאומותשבעיםה"הקבבראכך2פ

אלאהנייהמצאלאמכולםאומות'עה"הקבבראכךא

אלאהנייהמצאלאמכולם'אומו'עה"הקבבראכךש

'עעולהשייןומניןהייןביתאלהביאני'שנבישראלד

שבעיםעולהייןומניןהייןביתאלהביאני'שנבישראלמ

ייןומניןהייןביתאלהביאני'שנבישראל1פ

שבעיםעולה'ן'י'שיומניןהייןביתאלהביאני'שנבישראל2פ

שבעיםעולה[יין]הייןביתאלהביאני'שנאבישראלא

'עעולההייןביתאלהביאני'שנאבישראלש
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במדבר רבה פרשה ב

ג, ב

ודגלוומכולםשבעיםהריחמשים'נעשרה'יעשרה'יד

ודגלוומכולן'עהריחמשים'נעשרה'יעשרה'ימ

ודגלוומכולם1פ

ודגלוומכולםחמשיםן"נועשרהד"יועשרהד"יו2פ

ודגלוומכולםא

ודגלוומכולםש

למרתףהייןביתאלהביאניאומריהודה'ראהבהעליד

למרתףהייןביתאלהביאני'אמיהודה'ראהבהעלימ

למרתףהביאם'אויהודה'ראהבהעלי1פ

למרתףהייןביתאלהביאני'אומיהודה'ראהבהעלי2פ

למרתףהייןביתאלהביאני'אומיהודה'ראהבהעליא

למרתףהייןביתאלהביאני'אומיהודה'ראהבהעליש

נדרשתשהיאתורהמשהולמדנוסיניזהייןשלהגדולד

נדרשתשהיאתורהמשהולימדנוסיניזהשלייןהגדולמ

נדרשתשהיאתורהמשהולמדנוסיניזהייןשלהגדול1פ

נדרשתשהיתהתורהמשהולימדנוסיניזהייןשלהגדול2פ

נדרשתשהיאתורהמשהולמדנוסיניזהייןשלגדולהא

נדרשתשהיאתורהמשהולמדנוסיניזהייןשלגדולהש

'ר'אאהבהעליודגלוודגלופנים'ט'מד

'ר'אמאהבהעליודגלו(ודגלו)מניןפניםותשעבארבעיםמ

ר"אאהבהעליודגלוודגלומניןפניםט"מ1פ

'אמראהבהעליודגלוו"ודגלמניןפניםותשעארבעים2פ

ר"אאהבהעליודגלוודגלומניןפניםט"מא

ר"אאהבהעליודגלוודגלומניןפניםט"מש

מלךשלאיקוניןמראהשהיהמיכלבראשונהחנינאד

שלמלךאיקוניןמראהשהיהמיכלבראשונהחנינאמ

מלךשלאיקוניןשמראהמיכלבראשונהחנינה1פ

מלךשלאיקוניןמראהשהיהמיכלבראשונהחנינא2פ

מלךשלאיקוניןמראהשהיהמיכלבראשונהחניןא

מלךשלאיקוניןבראשונהמראהשהיהמיכלחניןש

אתומראיםהמדרשלביתהולכיםתוהתינוקנהרגהיהבאצבעד

אתומראיםהמדרשלביתהולכיםוהתינוקותנהרגהיה]באצבעמ

אתומראיםהמדרשלביתהולכיןוהתינוקותנהרגהואבאצבע1פ

אתומראיםהמדרשלביתהולכיםוהתינוקותנהרגהיהבאצבע2פ

ומראיןה"לבהולכיןוהתינוקותנהרגהיהבאצבעא

ומראיםהמדרשלבית'הולכיוהתינוקותנהרגהיהבאצבעש

אהבהעליודגלוהאלהים'אמבאצבעהאזכרהד

אהבהעליודגלוהאלהים'אמ[באצבעהאזכרהמ

אהבהעליודגלוה"הקב'אבאצבעהאזכרה1פ

אהבהעליודגלוהאלהיםואומרבאצבעהאזכרה2פ

אהבהעליודגלוהאלהיםואומרבאצבעהאזכרהא

ודגלותיקריאלאהבהעליודגלו'ואומבאצבעהאזכרהש

אהבהעליודגלו'אומיששכר'ראהבהעליוגודלוד

אהבהעליודגלו'אמישכר'ראהבהעליוגודלומ

'אויששכר'ראהבהעליוגודלו1פ

אהבהעליודגלו'אויששכר'ראהבהעליוגודלו2פ

אהבהעליודגלו'אומיששכר'וראהבהעליוגודלוא

אהבהעליודגלו'אומיששכר'וראהבהעליוגודלואלאש
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במדבר רבה פרשה ב

ג, ב

לפסוקומפסוקלהלכהמהלכהומדלגבתורהועוסקיושבאדםאפיד

לפסוקומפסוקלהלכהמהלכהומדלגבתורהועוסקאדם'אפימ

לפסוקומפסוקלהלכהמהלכהומדלגבתורהועוסקיושבאדםאפלו1פ

לפסוקומפסוקלהלכהמהלכהומדלגבתורהועוסקיושבאדםאפלו2פ

לפסוקומפסוקלהלכהמהלכהומדלגבתורהועוסקיושבאדם'אפיא

לפסוקומפסוקלהלכהמהלכהומדלגבתורהועוסקיושבאדם'אפיש

עליודילוגואהבהעליודגלועליהואחביב'הקבה'אמד

עליודילוגואהבהעליודגלועליהואחביבה"הקב'אממ

עליודלוגוודגלועליהואחביבה"הקב'א1פ

ה"הקב'אמ2פ

עליודילוגואהבהעליודגלועליהואחביבה"הקב'אמא

עליודילוגואהבהעליודגלועליהואחביבה"הקב'אמש

דגליםלאומותיש'הבה'אמאהבהעליודגלו'א'דאהבהד

דגליםלאומותישה"הקב'אמאהבהעליודגלוא"דאהבהמ

דגליםלרמותישה"הקב'אא"דאהבה1פ

דגליםלאומותיש2פ

דגליםלאומותישהקבה'אמאהבהעליודגלוא"דאהבהא

דגליםלאומותישה"הקב'אמאהבהעליודגלוא"דאהבהש

'ד'ה'היעקבשלדגליואלאעליחביבואיןד

ד"ההשליעקבדגליואלאעליחביבואיןמ

ד"ההיעקבשלדגליואלאעליחביבואין1פ

דכתיבהיאהדאיעקבשלדגליואלאעליחביבואין2פ

ד"ההיעקבשלדגלואלאעליחביבואיןא

ד"ההיעקבשלדגלואלאעליחביבואיןש

בשעההייןביתאלהביאני'א'דאהבהעליודגלוד

בשעההייןביתאלהביאניא"דאהבהעליודגלומ

בשעההייןביתאלהביאניא"דאהבהעליודגלו1פ

בשעההייןביתאלהביאניאחרדבראהבהעליודגלו2פ

בשעההייןביתאלהביאניא"דאהבהעליודגלוא

בשעההייןביתאלהביאניא"דאהבהעליודגלוש

'ב'כ'עמירדוסיניהרעל'הבהשנגלהד

אלףב"כעמוירדוסיניהרעלה"הקבשנגלהמ

ב"כעמוירדוסיניהרעלה"הקבשנגלה1פ

ושניםעשריםעמוירדוסיניהרעלה"הקבשנגלה2פ

ב"כעמוירדוסיניהרעלה"הקבשנגלהא

ב"כעמוירדוסיניהרעלה"הקבשנגלהש

והיושנאןאלפירבותיםאלהיםרכב'שנאמלאכיםשלרבבותד

והיושנאןאלפירבותיםאלהיםרכב'שנשלמלאכיםמרכבותמ

והיו'וגורבותיםאלהיםרכב'שנמלאכיםשלמרכבות1פ

והיושנאןאלפירבותיםאלהיםרכב'שנמלאכיםשלמרכבות2פ

והיושנאןאלפירבותיםאלהיםרכב'שנאמלאכיםשלרבבותא

והיושנאןאלפירבותיםאלהיםרכב'שנאמלאכיםשלרבבותש

אותןשראוכיוןמרבבהדגול'שנדגליםדגליםעשוייםכלםד

אותןשראוכיוןמרבבהדגול'שנדגליםדגליםעשוייםכלםמ

אותןשראוכיוןמרבבהדגול'שנדגליםעשויםכולם1פ

אותןשראוכיוןמרבבהדגול'שנדגליםדגליםעשוייםכולם2פ

אותןשראוכיוןמרבבהדגול'שנאדגליםדגליםעשוייןכולםא

אותםשראוכיוןמרבבהדגול'שנאדגליםדגליםעשוייןכולןש
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במדבר רבה פרשה ב

ג, ב

אלואיאמרולדגליםמתאויםהתחילודגליםדגליםעשויםשהםישראלד

אלואיאמרולדגליםמתאויםהתחילודגליםדגליםעשוייםשהםישראלמ

הלואילדגליםמתאויםהתחילודגליםדגליםעשויםשהם'ישר1פ

הלואיאמרולדגליםמתאויםהתחילודגליםדגליםעשוייןשהםישראל2פ

הלואיאמרולדגליםמתאויםהתחילודגליםדגליםעשוייןשהןישראלא

הלואיאמרולדגליםמתאויםהתחילוישראלש

הביאני'נאמלכךכמותןדגלים'נעשיאנוכךד

הביאני'נאמלכךכמותןדגליםנעשיםאנוכךמ

הביאני'נאמלכךכמותןדגליםנעשיםאנואףכך1פ

הביאנינאמרלכךכמותןדגליםדגליםנעשיםאנוכך2פ

הביאנינאמרלכךכמותןדגליםדגלים'נעשיאנוכךא

הביאני'נאמלכךכמותןדגליםדגליםעשוייםאנוכךש

בושנתנהסיניזההייןביתאלד

בושניתנהסיניזההייןביתאלמ

בושניתנהסיניזההייןביתאל1פ

בושנתנהסיניזההייןביתאל2פ

בושניתנהסיניזהאהבהעליודגלוהייןביתאלא

בושניתנהסיניזהאהבהעליודגלוהייןביתאלש

הוימסכתיבייןושתובייןשנמשלההתורהד

הוימסכתיבייןושתו'שנבייןשנמשלההתורהמ

הוימסכתיבייןושתובייןשנמשלההתורהאת1פ

הוימסכתיבייןושתו'שנבייןשנמשלההתורה2פ

הביאניהוימסכתיבייןושתו'שנאבייןשנמשלההתורהא

הביאניהוימסכתיבייןושתו'שנאבייןשנמשלההתורהש

אלואיאמרואהבהעליודגלוסיניזההייןביתאלד

אלויאמרואהבהעליודגלוסיניזההייןביתאלמ

הלואיאמרואהבהעליודגלוסיניזההייןביתאל1פ

אלואיאמרואהבהעליודגלוסיניזההייןביתאל2פ

הלואיאמרואהבהעליודגלוסיניזההייןביתאלא

הלואיאמרואהבהעליודגלוסיניזההייןביתאלש

'וגובישועתךנרננה'אוהואוכןאהבהעלימגדילהואד

ובשםבישועתךנרננה'אומהואוכןאהבהעלימגדילהואמ

ובשםבישועתךנרננה'אומהואוכןאהבהעלימגדילהוא1פ

ובשםבישועתךנרננהאומרהואוכןאהבהעלימגדילהוא2פ

ובשםבישועתיךנרננהא"וכהאהבהעלימגדילהואא

ובשםבישועתךנרננהא"וכהאהבהעלימגדילהואש

דגליםלעשותנתאויתםמה'הקבהלהם'אמד

דגליםליעשותנתאויתםמהה"הקבלהם'אמנדגולאלהינומ

דגליםלעשותנתאויתםמהה"הקבלהם'אמנדגלאלינו1פ

דגליםלעשותנתאויתםמהה"הקבלהם'אמנדגולאלהינו2פ

דגליםדגליםלעשותנתאויתםמהה"הקבלהם'אמנדגולאלהינוא

'דגלידגליםלהעשותנתאויתםמהה"הקבלהם'אמנדגולאלהינוש

מידמשאלותיךכל'ייימלאמשאלותיכםממלאשאניחייכםד

מידמשאלותיךכל'הימלאהוימשאלותיכםממלאשאניחייכםמ

מידמשאלותיךכלי"יימלאמשאלותיכםממלאשאניחייכם1פ

מידמשאלותיךכלי"יימלאמשאלותיכםממלאשאניחייכם2פ

מידמשאלותיךכלי"ייימלאם[כ]משאלותיממלאשאניחייכםא

מידמשאלותיךכל'הימלאמשאלותיכםממלאשאניחייכםש
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במדבר רבה פרשה ב

ד, ב- ג , ב

אותםעשהלךלמשה'ואמלישראלאותם'הקבההודיעד

אותןעשהלךלמשה'ואמלישראלאהבהה"הקבהודיעמ

אותםעשהלךלמשה'וא'לישרה"הקבהודיע1פ

אותםעשה(א)לךלמשה'ואמלישראלאהבתוה"הקבהודיע2פ

אותםעשהלךלמשה'ואמלישראלאהבתוה"הקבהודיעא

אותםעשה(ו)לךלמשה'ואמלישראלאהבתוה"הקבהודיעש

באותותדגלועלאיששנתאווכמודגליםד

אישא"דבאותותדגלועלאיששנתאווכמודגליםמ

אישא"דובאותותדגלועלאיששנתאווכמודגלים1פ

יחנובאותותדגלועלאיששנתאווכמודגלים2פ

דגלועלאיששנתאווכמודגליםא

דגלועלאיששנתאווכמודגליםש

'וגוהנשקפהזאתמי'ד'ה'הד

כמוהנשקפהזאתמיד"ההבאותותדגלועלמ

'וגהנשקפהזאתמיד"ההבאותותדגלועל1פ

כמוהנשקפהזאתמידכתיבהיאהדא2פ

כמוהנשקפהזאתמיד"ההא

כמוהנשקפהזאתמיד"ההש

האומותוכלבדגליהםישראלהיווגדוליםקדושיםד

האומותוכלבדגליהםישראלהיווגדוליםקדושיםשחרמ

האומותוכלברגליהם'ישרהיווגדוליםקדושים1פ

האומותוכלבדגליהםישראלהיווגדוליםקדושים'וגושחר2פ

האומותוכלבדגליהםישראלהיו(הם)וגדוליםקדושיםשחרא

'האומווכלבדגליהםישראלהיווגדוליםקדושיםשחרש

'וגוהנשקפהזאתמי'ואומותמיהיםבהםמסתכליןד

שחרכמוהנשקפהזאתמי'ואומותמהיםבהםמסתכליןמ

הנשקפהזאתמי'ואומותמהיםבהםמסתכלין1פ

'וגושחרכמוהנשקפהזאתמיואומריםותמהיםבהםמסתכלים2פ

שחרכמוהנשקפהזאתמי'ואומריותמהיםבהםמסתכליןא

שחרכמוהנשקפהזאתמי'ואומריותמהיםבהם'מסתכליש

באולנוהדבקוהשולמיתשובישוביהאומותלהם'אומד

באובנוהדבקוהשולמיתשובישוביהאומותלהם'אוממ

באיבנוהדבקיהשולמיתשובישוביהאומותלהם'אומ1פ

באולנוהדבקוהשולמיתשובישוביהעולםאומותלהם'אומרי2פ

ובאולנוהדבקוהשולמיתשובישוביהעולםאומותלהם'אומא

ובואולנוהדבקוהשולמיתשובישוביה"אלהם'אומש

אסטרטליטיןאפרכיןדוכסיןהגמוניםשלטוניםאתכםעושיןואנואצלנוד

אסטרטיליטיןאפרכיןדוכסיןהגמוניםשלטוניםאתכםעושיןואנואצלינומ

אסטרלטיןאפרכסיןדוכסיןהגמוניןשלטוניןאתכםעושיןואנואצלנו1פ

אסטרטולוסיןאפרכיםדוכוסיםהגמוניםשלטוניםאתכםעושיםואנואצלנו2פ

אסטרליטיןאפרכיןדוכסיןהגמוניםשלטוניםכבודלכםעושיןואנוא

אסטרליטיןאפרכיןדוכוסיןהגמוניןשלטוניןלכם'עושיואנוש

שכןשררהאלאנחזהואיןבךונחזהשובישוביד

שכןשררהאלאנחזהואיןבךונחזה'שנמ

שכןשררהאלאנחזהואיןבךונחזהשובישובי'שנ1פ

בךונחזהשובישובי'שנ2פ

שכןשררהאלאנחזהואיןבךונחזהשובישוביא

שכןשררהאלאנחזהואיןבךונחזהשובישוביש
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ד, ב

'וגותחזהואתהלמשהיתרו'אמד

אנשיהעםמכלתחזהואתהמשהאל'אומיתרומ

העםמכלתחזהואתה'אומיתרו1פ

2פ

העםמכלתחזהואתהלמשה'אומיתרוא

העםמכלתחזהואתהלמשה'אומיתרוש

בשולמיתתחזומה'אווישראלבךונחזהשובישוביד

בשולמיתתחזומה'אומוישראלבךונחזהשובישוביחילמ

בשולמיתתחזומה'אומ'וישרבךונחזהשובישובי1פ

בשולמיתתחזומהאומריםוישראל2פ

בשולמיתתחזומה'אומריוישראלבךונחזהשובישוביא

בשולמיתתחזומה'אומריוישראלש

יכוליםשמאהמחניםכמחולתשמאלנו'נותניאתםגדולהמהד

יכוליםשמאהמחניםכמחולתשמאלנונותניםאתםגדולהמהמ

יכוליםשמאהמחניםכמחולתשמאלנונותניןאתםגדולהמה1פ

אתםשמאמחניםכמחולתשמאלנונותניםאתםגדולהמה2פ

יכוליםאתםהמחניםכמחולתשמאלנונותנין[אתם]גדולהמהא

יכוליןאתםהמחניםכמחולתשמאלנונותניןאתםגדולהמהש

מחנהדגלבמדברהאלהיםשעשהכגדולהלנולעשותאתםד

מחנהדגלבמדבר[האלהים]שעשהכגדולהלנוליתןאתםמ

במדברהאליםשעשהכגדולהלנוליתןאתם1פ

מחנהדגלבמדברהאלהיםשעשהכגדולהלנויכולים2פ

מחנהדגלבמדברהאלהיםלנושעשההגדולהלנוליתןא

מחנהדגלבמדברהאלהיםלנושעשההגדולהלנוליתןש

מהבשולמיתתחזומהכךלנולעשותאתםיכוליםיהודהד

מהבשולמיתתחזומהככהלנולעשותאתםיכוליםיהודהמ

1פ

מהבשולמיתתחזומהכךלנולעשותאתםיכולים2פ

מהבשולמיתתחזומהכךלנולעשותאתםיכוליןיהודהא

יהודהש

אתהיכוליםשמאהמחניםכמחולתשמאלנו'נותניאתםגדולהד

אתםיכוליםשמאהמחניםכמחולתשמאלנונותניםאתםגדולהמ

1פ

אתםיכוליםשמאמחניםכמחולתשמאלנו'נותניאתםגדולה2פ

אתםיכוליןשמאהמחניםכמחולתשמאלנונותניןאתםגדולהא

אתםיכוליןש

שהיינובמדברהאלהיםלנושעשהכגדולהלנוליתןד

שהיינובמדברלנוהאלהיםשעשהכגדולהלנוליתןמ

שהיינו1פ

היינובמדברם"האלילנושעשהכגדולהלנוליתן2פ

היינובמדברהאליםלנושעשההגדולהאתלנוליתןא

היינובמדברהאלהיםלנושעשההגדולהאתלנוליתןש

אףקדושמחניךוהיהלנו'ואולנומוחלוהואחוטאיםד

ואףקדושמחניךוהיהלנוואומרלנומוחלוהואחוטאיםמ

ואףקדושמחניךוהיהלנו'ואומלנומוחלוהואחוטאים1פ

אףקדושמחנךוהיהלנוואומרלנומוחלוהואחוטאים2פ

אףקדושמחניךוהיהלנו'ואומלנומוחלוהואחוטאיםא

אףקדושמחניךוהיהלנו'ואומלנומוחלוהוא'חוטאיש
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במדבר רבה פרשה ב

ה, ב- ד , ב

ליגעיכולהיהשלאכנגדןעינוויצאתבהםהביטבלעםד

ליגעיכולהיהשלאכנגדןעינוויצאתבהםהביטבלעםמ

ליגעיכוליהאשלאכנגדןעינוויצאתבהםהביטבלעם1פ

ליגעיכולהיהשלאכנגדםעינוויצאתבהםהביטבלעם2פ

ליגעיכולהיהולאכנגדםעינוויצאבהםהביטבלעםא

ליגעיכולהיהולאכנגדןעינוויצאבהםהביטבלעםש

עיניואתבלעםוישאבהםד

'וגומישראלאתויראעיניואתבלעםוישא'שנבהןמ

'וגועיניואתבלעםוישאבהן1פ

'וגועיניואתבלעםוישא'שנאבהם2פ

'וגועיניואתבלעםוישא'שנאבהםא

'וגועיניואתבלעםוישא'שנאבהםש

אדםבבניליגעיכולמי'אומהתחילהדגליםהםאלוד

אדםבבניליגעיכולמיאומרהתחילהדגליםהןאלומ

אדםבניליגעיכולמי'אומהתחילהדגליםהןאלו1פ

אדםבבניליגעיכולמיאומרהתחילהדגליםהםאלו2פ

אדםבבניליגעיוכלמי'אומהתחילהדגליםאלוא

אדםבבניליגעיוכלמיאומרהתחילהדגליםאלוש

מיכןלשבטיושוכןשנאמרמשפחותיהםואתאבותיהםאתמכיריןאלוד

מיכןלשבטיושוכן'שנמשפחותיהםואתאבותיהםאתמכיריםאלומ

מכאןלשבטיושוכן'שנמשפחותיהןואתאבותיהןאתמכיריןאלו1פ

מכאןלשבטיושוכן'שנמשפחותיהםואתאבותיהםאתמכיריןאלו2פ

לשבטיושוכן'שנאמשפחותיהםואתאבותיהםאתמכיריןאלוא

לשבטיושוכן'שנאם[ה](כ)למשפחותיאבותיהםאתמכיריןאלוש

איש'נאלכךלישראלוגדרגדולההדגליםשהיולמדנוד

איש'נאמלכךלישראלוגדרגדולההדגליםשהיולמדנומ

איש'נאלכך'לישרוגדרגדולההדגליםשהיולמדנו1פ

אישנאמרלכךלישראלוגדרגדולההדגליםשהיולמדנו2פ

אישנאמרלכךלישראלוגדרגדולההדגליםשהיולמדנוא

אישנאמרלכךישראלאתוגדרגדולההדגליםשהיולמדנוש

'ד'ה'הדגלועלאיש'א'דדגלועלד

ד"ההבאותותדגלועלאישא"דדגלועלמ

ד"ההדגלועלאישא"דדגלועל1פ

הדאדגלועלאישאחרדברדגלועל2פ

ד"ההדגלועלאישא"דבאותותדגלועלא

ד"ההבאותותדגלועלאישא"דבאותותדגלועלש

שאניכתרצהרעיתיאתיפהד

שאניכתרצהמהוכתרצהרעייתיאתיפהמ

שאניכתרצהמהו'וגכתרצהרעיתיאתיפה1פ

שאניכתרצהרעיתיאתיפהדכתיבהיא2פ

שאניכתרצהרעיתיאתיפהא

שאניכתרצהרעיתיאתיפהש

'א'דלימתרציםשאתםכתרצה'א'דלכםמתרצהד

א"דלימתרציםשאתםכתרצהא"דלכםמתרצהמ

א"דלכםמתרצה1פ

אחרדברלימתרציםשאתםכתרצהאחרדברלכםמתרצה2פ

לימתרציםשאתםכתרצהא"דלכםמתרצהא

לימתרציםשאתםכתרצהא"דלכםמתרצהש
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במדבר רבה פרשה ב

ו, ב- ה , ב

עליולכפרלוונרצה'שנאמכקרבנות'מתרצישאתםכתרצהד

עליולכפרלוונרצה'שנבקרבנותלימתרציםשאתםכתרצהמ

עליולכפרלוונרצה'שנבקרבנותלימתרציםשאתם1פ

עליולכפרלוונרצה'שנאבקרבנותמתרציםשאתםכתרצה2פ

עליולכפרלוונרצה'שנאבקרבנותא

עליולכפרלוונרצה'שנאבקרבנותש

'ומשלמייראיםשהםהשרתמלאכישלכתותכאותןכירושלםנאוהד

ומושלמיםיראיםשהםהשרתמלאכיכאותןכירושלםנאוהמ

ושלימיםיראיםשהםהשרתמלאכיכאותןכירושלםנאוה1פ

ומושלמיםיראיםשהיוהשרתמלאכיכאותןכירושלםנאוה2פ

ומושלמיןיראיןשהיוהשרתמלאכיכאותןכירושלםנאוהא

ומשלמיןיראיןשהיוה"מכאותןכירושלםנאוהש

לכםשנתתיבדגליםכנדגלותאתםובמהכנדגלותאיומהליד

לךשנתתיבדגליםכנדגלותאתובמהכנדגלותאיומהלימ

לךשנתתיבדגליםכנדגלותאתובמהכנדגלותאיומהי"ל1פ

ליךשנתתיבדגליםכנדגלותאתהובמהכנדגלותאיומהלי2פ

לךשנתתיבדגליםכנדגלותאיומהאתהובמהכנדגלותאיומה(ו)[?י?]לא

לךשנתתיבדגליםכנדגלותאיומהאתהובמהכנדגלותאיומהלוש

אלאגוילכלכןעשהלא'ואורואהודודד

אלאגוילכלכןעשהעשהלאואומררואהודודמ

אלאגוילכלכןעשהלא'ואומרואהכדוד1פ

אלאגוילכלכןעשהלאואומררואהודוד2פ

אלאגוילכלכןעשהלאואומררואהודודא

אלאגוילכלכןעשהלא'אומודודש

'א'ד'וגודגלועלאיש'ד'ה'הלעמוד

א"דבאותותדגלועלאישד"ההלעמומ

א"דדגלועלאיש1פ

אחרדברדגלועלאישדכתיבהיאהדאלעמו2פ

א"דדגלועלאישד"ההלעמוא

א"דדגלועלאישד"ההלעמוש

מדברבארץימצאהו'ד'ה'הדגלועלאישד

מדברבארץימצאהוד"ההבאותותדגלועלאישמ

מדברבארץימצאהוד"ההדגלועלאיש1פ

מדברבארץימצאהודכתיבהיאהדאדגלועלאיש2פ

מדברבארץימצאהוד"ההדגלועלאישא

מדברבארץימצאהוד"ההדגלועלאישש

במדברכענבים'שנישראלאת'הבהמצאגדולהמציאה'וגוד

במדברכענבים'שנישראלאתה"הקבמצאגדולהמציאהמ

במדברכענבים'שנישראלאתה"הקבמצאגדולהמציאה1פ

2פ

במדברכענבים'שנאבישראל'הבהמצאגדולהמציאה]א

ש

העולםהיהמדברמדברבארץימצאהולכךלישראלמצאתיד

העולםהיהמדברמדברבארץימצאהולכךישראלמצאתימ

העולםהיהמדברמדברבארץימצאהו'נאלכך'ישרמצאתי1פ

העולםהיהמדבר2פ

העולםהיהמדבר[מדברבארץימצאהולכךישראלמצאתיא

העולםהיהמדברש
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במדבר רבה פרשה ב

ו, ב

תוהוישימוןילילובתהוממצריםישראליצאושלאעדד

תהוישימוןייללובתהוממצריםישראליצאושלאעדמ

ונהיישימוןילילובתהוישראליצאושלאעד1פ

תהוישימוןילילובתהוממצריםישראליצאושלאעד2פ

תהוישימוןיילילובתהוממצריםישראליצאושלאעדא

תוהוישימוןיללובתוהומצריםמארץישראליצאושלאעדש

שלאועדממצריםישראליצאושלאעדהעולםהיהולילהד

שלאועדממצריםישראליצאושלאעדהעולםהיהויללהמ

שלאועדממצרים'ישריצאושלאעדהעולםהיהויללה1פ

שלאועדממצריםישראליצאושלאעדהעולםהיהולילה2פ

שלאועדממצריםישראליצאושלאעדהעולםהיהויללהא

שלאועדממצריםישראליצאושלאעדהעולםהיהויללהש

ישראלשיצאוכיוןאלאעשהלאהתורהקבלוד

ישראלשיצאוכיוןאלאעשהלאהתורהקבלומ

וכיוןהתורהאתקבלו1פ

שיצאוכיוןאלאהתורהאתישראלקבלו2פ

ישראלשיצאוכיוןאלא[עשהלא]התורהאתישראלקבלוא

'ישרשיצאוכיוןאלאהתורהאתישראלקבלוש

'וגויבננהויסובבנהואומרמהוהתורהאתוקבלוממצריםד

יבוננהויסובבנהו'אוממהוהתורהוקבלוממצריםמ

יבוננהויסובבנהו'אומהואמההתורהשקבלו1פ

יצרנהויבוננהויסובבנהואומרמהוהתורהוקבלוממצרים2פ

יצרנהויבוננהויסובבנהו'אוממהוהתורהאתוקבלוממצריםא

יצרנהויבוננהויסובבנהו'אוממהוהתורהאתוקבלוממצריםש

בדברישהבינםיבוננהוכבודבעננישהקיפןיסבבנהוד

בדברישהבינםיבוננהוכבודבעננישהקיפןיסובבנהומ

בדברישהבינםיבוננהוכבודבעננישהקיפן1פ

בדברישהבינןיבוננהוכבודבעננישהקיפןיסובבנהו'וגועינוכאישון2פ

ת"בדשהבינןיבוננהוכבודבעננישהקיפןיסובבנהועינוכאישוןא

בדברישהבינןיבוננהוכבודבעננישהקיפןיסובבנהועינוכאישוןש

חיבבןהיכןעדששמעוהאזניםאשריהםיצרנהותורהד

חיבבםאיכןעדששמעוהאזניםאשריהןעינוכאישוןיצרנהותורהמ

חיבבןהיכןעדששמעוהאזניםאשריהםיצרנהותורה1פ

חיבבןאיכןעדששמעוהאזניםאשריהםיצרנהותורה2פ

חבבןאיכןעדששמעוהאזניםאשריהםיצרנהוא

חיבבןאיכןעדששמעוהאזניםאשריהםיצרנהותורהש

עינוכאישוןעדכביכולנצרןאיכןעדשימרןאיכןעדד

עינוכאישוןעדכביכולנצרןאיכןעדשימרםאיכןעדמ

ושמרן1פ

עינוכאישוןעדכביכולנצרןאיכןעדשמרןאיכןעד2פ

עינוכאישוןעדכביבולשמרןאיכןעדשמרןאיכןעדא

עינוכאישוןעדכביכולנצרןאיכןעדשמרןאיכןעדש

נצרןהיאךשימרןהיכןעדשימרןהיאךראהד

נצרןהיאךשימרןהיאךחבבןהיאךראהמ

1פ

נצרןהיאךשמרןהיאךחיבבןהיאךראה2פ

נצרןהיאךשמרןהיאךחבבןהיאךראהא

היאךשמרןהיאךחיבבןהיאךראהש
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במדבר רבה פרשה ב

ז, ב- ו , ב

כביכולביניהםמשכןשיעשולהםאמורמשהלמשההאלהים'שאמד

כביכולביניהםמשכןשיעשולהםאמורמשהלמשההאלהים'שאממ

כביכולביניהם1פ

כביכולביניהםמשכןשיעשולהםאמורמשהלמשההאלהים'שאמ2פ

כביכולביניהםמשכןשיעשולהםאמורמשהלמשההאלהים'שאמא

כביכולביניהםמשכןשיעשולכםאמורמשהלמשההאלהים'שאמש

אלאעודולאביניהםושוכןויורדהעליוניםאתמניחאניד

אלאעודולאביניהםושוכןויורדהעליוניםאתמניחאנימ

אלאעודולאביניהםושוכןויורדהעליוניםאתמניחאני1פ

אלאעודולאביניהםושוכןויורדהעליוניםאתמניחאני2פ

אלאעודולאביניהםושוכןויורדהעליוניםאתמניחאניא

אלאעודולאביניהםושוכן'העליוניאתמניחאניש

דגליםאותםעשהלמשה'הבה'אמלשמו'דגליאותםשעשהד

דגליםאותםעשהלמשהה"הקב'אמלשמודגליםאותןשעשהמ

דגליםאותןעשהלמשהה"הקב'אלשמודגליםאותןעושה1פ

דגליםאותםעשהלמשהה"הב'אמלשמודגליםאותםשעשה2פ

דגליםאותםעשהלמשהה"הקב'אמלשמודגליםאותםשעשהא

דגליםאותםעשהלמשהה"הקב'אמלשמודגליםאותםשעשהש

והםאלהיכם'לייאתםבנים'שנבנישהםלמהלשמיד

והןאלהיכם'להאתםבנים'שנבנישהםלמהלשמימ

והםאלהיכםי"ליאתםבנים'שנבנישהםלמהלשמי1פ

והםאלהיכםי"ליאתםבנים'שנבנישהם[למה]לשמי2פ

והםאליכםי"לייאתםבנים'שנאבנישהםלמהלשמיא

והםאלהיכם'להאתםבנים'שנאבנישהםלמהלשמיש

בניעמיאתצבאותיאתוהוצאתיאומרהואוכןצבאותיד

בניעמיאתצבאותיאתוהוצאתי'אומהואוכןצבאותימ

צבאותיכםאתוהוצאתי'אומהואוכןצבאותי1פ

בניעמיאתצבאותיאתוהוצאתיאומרהואוכןצבאותי2פ

'וגוצבאותיאתוהוצאתיא"וכהצבאותיא

'וגוצבאותיאתוהוצאתיא"וכהצבאותיש

תימנהיהודהמחנהדגל'אוהואוכןמצריםמארץישראלד

תימנהיהודהמחנהדגל'אומהואוכןישראלמ

1פ

תימנהיהודהמחנהדגלאומרהואוכןמצריםמארץישראל2פ

יהודהמחנהדגלא"וכהא

יהודהמחנהדגלא"וכהש

'ד'ה'הלשמידגליםאותםאעשהצבאותישהןולפילצבאותםד

א"דלשמידגליםאותםאעשהצבאותישהןולפילצבאותםמ

ד"הה1פ

הדאלשמידגליםאותםאעשהצבאותישהםולפילצבאותם2פ

ד"ההלשמידגלים[אותם]להםאעשהצבאותישהםולפילצבאותםא

ד"ההלשמידגליםלהםאעשהצבאותישהםולפילצבאותםש

היוסימניןבאותותדגלועלאישד

היוסימניןבאותותדגלועלאישמ

היוסימניןובאותותדגלועלאיש1פ

היוסימניןבאותותדגלועלאישדכתיבהיא2פ

הללוהסימניןבאותותא"דבאותותדגלועלאישא

הללוהסימניןבאותותא"דבאותותדגלועלאישש
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במדבר רבה פרשה ב

ז, ב

בצבעומפהמפהכלועלוצבעמפהונשיאנשיאלכלד

כצבעומפהמפהכלועלוצבעמפהונשיאנשיאלכלמ

כצבעוצבעמפהכלועלוצבעמפהונשיאנשיאלכל1פ

בצבעומפהמפהכלועלוצבעמפהונשיאנשיאלכל2פ

[כצבעומפה]מפהכלעלוצבעמפהונשיאנשיאלכלא

כמראהומפהמפהכלעלוצבעמפהונשיאנשיאלכלש

מהםאהרןשללבועלשהיוטובותאבניםשלד

מהםשלאהרןלבועלשהיוטובותשלאבניםמ

מהםאהרןשללבועלשהיוומרגליותטובותאבנים1פ

מהםאהרןשללבועלשהיוטובותשלאבנים2פ

מהםאהרןשללבועלשהיוטובותאבניםשלא

מהםלבועלשהיוטובות'אבניש

כלומפהמפהלכלוצבעמלסעושיןלהיותהמלכותלמדהד

כלומפהמפהלכלוצבעמנסעושיןלהיותהמלכותלמדהמ

כלומפהמפהוכלוצבעהמלכותלמדה1פ

לכלומפהמפהלכלוצבעמלסעושיםלהיותהמלכותלמדה2פ

כלומפהמפהלכלוצבעמלסעושיםלהיותהמלכותלמדהא

כלומפהמפהלכלוצבעמילהעושיןלהיותהמלכותלמדהש

שללצבעדומהשלומפהצבעשלונשיאושבטשבטד

שלאבנולצבעהדומהשלומפהצבעשלונשיאושבטשבטמ

שללצבעדומהשלוומפהצבעשלונשיאושבטשבט1פ

שללצבעהדומהשלומפהצבעשלונשיאושבטשבט2פ

שללצבעהדומהשלומפהצבעשלונשיאושבטשבטא

שללצבעהדומהשלומפהצבעשלונשיאושבטשבטש

אדוםצבועשלוומפהאודםאבנוראובןאבנוד

אדוםצבועשלוומפהאודםאבנוראובןמ

אודםצבעושלוומפהאדםאבנוראובןאבנו1פ

בצעאדוםשלוומפהאודםאבנוראובןאפודאבני2פ

בצבעאדוםשלוומפהאדוםאבנוראובןהאפודאבניא

בצבעאדוםשלוומפהאודםאבנוראובןהאיפודאבניש

צבועשלוומפהפטדהשמעוןדודאיםעליוומצויירד

צבועשלוומפהפטדהשמעוןדודאיםעליוומצויירמ

צבועשלוומפהפטדהשמעוןדודאיםעליוומצוייר1פ

צבועשלוומפהפטדהשמעוןדודאיםעליוומצוייר2פ

צבועשלוצבועשלוהמפהפטדהשמעוןדודאיםעליוומצויירא

צבועשלוהמפהפטדהשמעוןדודאיםעליוומצויירש

שלישיצבועשלוומפהברקתלוישכםעליוומצויירירוקד

שלישוצבועשלוומפהברקתלוישכםעליוומצויירירוקמ

שלישוצבועשלוומפהברקתלוישכםעליוומצויירירוק1פ

שלישוצבועשלוומפהברקתלוישכםעליוומצוירירוק2פ

שלישוצבועשלוומפהברקתלוישכםעליוומצויירירוקא

שלישוצבועשלוומפהברקתלוישכםעליוומצויירירקש

יהודהותומיםאוריםעליוומצוייראדוםושלישישחורושלישילבןד

יהודהותומיםאוריםעליוומצוייראדוםשלישושחורושלישולבןמ

יהודהותומיםאוריםעליוומצויירשחורושלישולבן1פ

יהודהותומיםאוריםעליוומצוייראדוםושלישושחורושלישולבן2פ

יהודהותומיםאוריםעליוומצוייראדוםושלישושחורושלישולבןא

יהודהותומיםאוריםעליוומצוייראדוםשלישושחורשלישולבןש
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במדבר רבה פרשה ב

ז, ב

עליוומצויירשמיםכמןדמותושלווצבענפךד

עליוומצויירשמיםכמיןדמותושלווצבענופךמ

עליוומצויירשמיםכמיןדמותשלומפהוצבענופך1פ

עליוומצויירשמיםכמיןדמותושלומפהוצבענופך2פ

עליוומצוייר[שמים](אדום)כמיןדמותושלומפהוצבענופךא

עליוומצוייראדוםכמיןדמותושלוומפהנופךש

לכחולדומהשחורצבועשלוומפהספיריששכראריהד

לכחולדומהשחורצבועשלוומפהספירישכראריהמ

לכוחלדומהשחורצבועשלוומפהספיריששכראריה1פ

לכחולדומהשחורצבועשלוומפהספיריששכראריה2פ

לכחולדומהשחורשלומפהוצבעספיריששכראריהא

לכחולדומהשחורצבועשלוומפהספיריששכראריהש

בינהיודעייששכרומבנישםעלוירחשמשעליוומצויירד

בינהיודעיישכרומבנישםעלוירחשמשעליוומצויירמ

בינהיודעייששכרומבנישםעלוירחשמשעליוומצוייר1פ

בינהיודעייששכרומבנישםעלוירחשמשעליוומצוייר2פ

בינהיודעייששכרומבניש"עוירחשמשעליוומצויירא

בינהיודעייששכרומבנישםעלוירחשמשעליוומצויירש

עליוומצויירלבנהשלומפהוצבעיהלםזבולןלעתיםד

עליוומצויירלבנהשלומפהוצבעיהלוםזבולןלעתיםמ

עליוומצויירלבנהשלומפהוצבעיהלוםזבולוןלעתים1פ

עליוומצויירלבנהשלומפהוצבע'יהלוזבולוןלעתים2פ

עליוומצוייראדומהשלומפהוצבעיהלוםזבולוןלעתיםא

עליוומצוייראדומהשלומפהוצבעיהלוםזבולון'וגולעתיםש

וצבעלשםדןישכןימיםלחוףזבולןשםעלספינהד

וצבעלשםדןישכוןימיםלחוףזבולןשםעלספינהמ

וצבע[ו]לשםדןישכןימיםלחוףזבולוןשםעלספינה1פ

וצבעלשםדןישכוןימיםלחוףזבולןשםעלספינה2פ

וצבעלשםדןישכוןימיםלחוףזבולוןש"עספינהא

וצבעלשםדןישכוןימיםלחוףזבולוןשםעלספינהש

יהישםעלנחשעליוומצויירלספירדומהשלומפהד

יהישםעלנחשעליוומצויירלעצפורדומהשלומפהמ

יהינחשעליוומצויירלעצפורדומהשלומפה1פ

יהישםעלנחשעליוומצויירלעספירדומהשלומפה2פ

יהיש"ענחשעליוומצויירלעספירדומהשלומפהא

יהישםעלנחשעליוומצויירלעספירדומהשלומפהש

לאשלומפהוצבעשבוגדנחשדןד

לאשלומפהוצבעשבוגדדרךעלינחשדןמ

לאשלוומפהצבעשבוגדדרךעלינחשדן1פ

לאשלומפהוצבעשבוגדדרךעלינחשדן2פ

לאשלומפהוצבעשבוגדדרךעלינחשדןא

לאשלומפהוצבעשבוגדדרךעלינחשדןש

מחנהעליוומצויירולבןשחורמעורבאלאשחורולאלבןד

מחנהעליוומצויירולבןשחורמעורבאלאשחורולאלבןמ

מחנהעליוומצויירולבןשחורמעורבאלאשחורולאלבן1פ

מחנהעליוומצויירולבןשחורמעורבאלאשחורולאלבן2פ

מחנהעליוומצויירולבןשחורמעורבאלאשחורולאלבןא

מחנהעליוומצויירולבןשחורמעורבאלאשחורולאלבןש
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במדבר רבה פרשה ב

ז, ב

מפהוצבעאחלמהנפתלייגודנוגדודגדשםעלד

מפהוצבעאחלמהנפתלייגודנוגדודגדשםעלמחנהמ

מפהוצבעאחלמהנפתלייגודנוגדודגדשםעל1פ

מפהוצבעאחלמהנפתלייגודנוגדודגדשםעל2פ

מפהוצבעאחלמהנפתלייגודנוגדודגדד"עא

מפהוצבעאחלמהנפתלייגודנוגדודגדשםעלש

אילהעליוומצויירעזהאדמותושאיןצלוללייןדומהשלוד

אילהעליוומצויירעזהאדמותושאיןצלוללייןדומהשלומ

אילהעליוומצויירעזהאדמימותושאיןצלוללייןדומהשלו1פ

אילהעליוומצויירעזהאדמותושאיןצלוללייןדומהשלו2פ

אילהעליוומצויירעזהאדומתושאיןצלוללייןדומהשלוא

אילהעליוומצויירעזהאדמימותושאיןצלוללייןדומהשלוש

מפהוצבעתרשישאשרשלוחהאילהנפתלישםעלד

מפהוצבעתרשישאשרשלוחהמ

מפהוצבעתרשישאשרשלוחהאילהנפתלי'שנשםעל1פ

מפהוצבעתרשישאשרשלוחהאילהנפתלישםעל2פ

מפהוצבעתרשישאשרשלוחהאילהנפתליש"עא

מפהוצבעתרשישאשרשלוחהאילהנפתליש"עש

אילןעליוומצויירהנשיםבושמתקשטותיקרהלאבןדומהשלוד

אילןעליוומצויירהנשיםבושמתקשטותיקרהלאבןדומהשלומ

אילןעליוומצויירהנשיםבושמתקשטותיקרהלאבןדומהשלו1פ

אילןעליוומצויירהנשיםבושמתקשטותיקרהלאבןדומהשלו2פ

אילןעליוומצויירהנשיםבושמתקשטותיקרהלאבןדומהשלוא

אילןעליוומצויירהנשיםבושמתקשטותיקרהלאבןדומהשלוש

וצבעשהםויוסףלחמושמנהמאשרשםעלזיתד

וצבעשהםיוסףלחמושמנהמאשרשםעלזיתמ

וצבעשהםיוסףלחמושמנהמאשרשםעלזית1פ

וצבעשוהםיוסףלחמושמנהמאשרשםעלזית2פ

וצבעשהםיוסף'וגולחמושמנהמאשרש"עזיתא

וצבעשוהםיוסףלחמושמנהמאשרשםעלזיתש

אפריםנשיאיםלשניומצויירמאדעדשחורשלומפהד

אפריםנשיאיםלשניומצויירמאדעדשחורשלומפהמ

אפריםנשיאיםלשניומצויירמאודעדשחורשלומפה1פ

אפריםנשיאיםלשניעליוומצויירמאדעדשחורשלומפה2פ

אפריםנשיאיםלשנימאדעדשחורשלומפהא

אפריםנשיאיםלשנימאדעדשחורשלומפהש

במצריםתולדותםשהיושםעלמצריםומנשהד

במצריםתולדותםשהיושםעלמצריםומנשהמ

במצריםתולדותםשהיהשםעלמצריםומנשה1פ

במצריםתולדותםשהיושםעלמצריםומנשה2פ

במצריםתולדותיושהיוש"עמצרים(אפרים)עליוומצויירומנשהא

במצריםתולדותיושהיושםעלמצריםעליוומצויירומנשהש

בכורשםעלשורמצויירהיהאפריםשלמפהועלד

בכורשםעלשורמצויירהיהשלאפריםמפהועלמ

בכורשםעלשורמצויירהיהאפריםשלמפהועל1פ

בכורשםעלשורמצויירהיהאפריםשלמפהועל2פ

בכורש"עשורמצויירהיהאפריםשלמפהועלא

בכורשםעלשורמצויירהיהאפריםשלמפהועלש
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במדבר רבה פרשה ב

ח, ב- ז , ב

מפהועלאפריםמשבטשהיהיהושעזהשורוד

מפהועלאפריםמשבטשהיהיהושעזהלוהדרשורומ

מפהועלאפריםמשבטשהיהיהושעזהשורו1פ

מפהועלאפריםמשבטשהיהיהושעזהלוהדרשורו2פ

מפהועלאפריםמשבטשהיהיהושעזהלוהדרשורוא

מפהועלאפריםמשבטשהיהיהושעזהלוהדרשורוש

ראםקרנישםעלראםמצויירהיהמנשהשבטד

ראםקרנישםעלראםקרנימצויירהיהשלמנשהמ

ראםוקרנישםעלראםקרנימצויירהיהמנשהשל1פ

ראםוקרנישםעלראםמצויירהיהמנשהשל2פ

ראםוקרניש"עראםמצויירהיהמנשהשלא

ראםוקרנישםעלראםמצויירהיהמנשהשלש

בנימןמנשהמשבטשהיהיואשבןגדעוןשםעלקרניוד

בנימןמנשהמשבטשהיהיואשבןגדעוןשםעלקרניומ

בנימיןמנשהמשבטשהיהיואשבןגדעוןזהקרניו1פ

בנימןמנשה(?)משבטשהיהיואשבןגדעוןשםעלקרניו2פ

בנימןמנשהמשבטשהיהיואשברגדעוןש"עקרניוא

בנימיןמנשהמשבטשהיהיואשבןגדעוןשםעלקרניוש

'ב'ליהצבעיםלכלדומהשלומפהוצבעישפהד

לשניםהצבעיםלכלדומהשלומפהוצבעישפהמ

לשניםדומהשלומפהוצבעישפה1פ

לשניםהצבעיםלכלדומהשלומפהוצבעישפה2פ

ב"ליהצבעיםלכלדומהדומהשלומפהוצבעישפהא

ב"ישלהצבעיםלכלדומהשלומפהוצבעישפהש

יטרףזאבבנימןשםעלזאבעליוומצויירהצבעיםד

יטרףזאבבנימןשםעלזאבעליוומצויירצבעיםעשרמ

יטרףזאבבנימיןשםעלזאבעליוומצויירהצבעיםעשר1פ

יטרףזאבבנימןשםעלזאבעליוומצויירהשבטיםעשר2פ

יטרףזאבבנימיןש"עזאבעליוומצויירהשבטיםא

יטרףזאבבנימיןשםעלזאבעליוומצויירשבטיםש

להםהיושסימניןבאותות'נאלכךד

להםהיושסימניםבאותותנאמרלכךמ

להםהיהשסימניןבאותותדגלועלאישלכך1פ

להםהיוהללושסימניןבאותותנאמרלכך2פ

להםהללוהסימניןבאותותנאמרלכךא

להםהיאהללוהסימניןבאותותנאמרלכךש

אלא'לומצריךהיהלאאבותםלביתונשיאנשיאלכלד

אלא'לומצריךהיהלאאבותםלביתונשיאנשיאלכלמ

לומרצריךהיהלאאבותםלביתונשיאנשיאלכל1פ

אלאלומרהיהלאאבותםלביתונשיאנשיאלכל2פ

אלא'לומלוהיהלאאבותםלביתונשיאנשיאלכלא

אלאלומרלוהיהלאאבותםלביתונשיאנשיאלכלש

'ל'תמהישראלבנייחנובאותותדגלועלאישד

ל"תמהישראלבנייחנובאותותדגלועלאישמ

ל"תמה'ישרבנייחנובאותותדגלועלאיש1פ

לומרתלמודמהישראלבנייחנובאותותדגלועל2פ

ל"מתישראלבנייחנובאותותדגלועלא

ל"מתישראלבנייחנובאותותדגלועלש
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במדבר רבה פרשה ב

ח, ב

אתןולפועלילמרחוקדעיאשא'הדהאבותםלביתד

אתןולפועלילמרחוקדעיאשאד"ההאבותםלביתמ

אתןולפועלילמרחוקדעיאשאד"ההאבותםלבית1פ

אתןולפועלילמרחוקדעיאשאדכתיבהיאהדאאבותםלבית2פ

אתןולפועלילמרחוקדעיאשאד"ההאבותםלביתא

אתןולפועלילמרחוקדעיאשאד"ההאבותםלביתש

שנתאווכמודגליםאותםעשהלמשה'הבה'שאמבשעהצדקד

שנתאווכמודגליםאותםעשהלמשהה"הקבשאמרבשעהצדקמ

שנתאווכמודגליםאותםעשהלמשהה"הקב'שאמבשעהצדק1פ

שנתאווכמודגליםאותםעשהלמשהה"הקב'שאמ'בשעצדק2פ

שנתאווכמודגליםאותםעשהלמשהה"הקב[<..>שא]בשעהצדקא

שנתאווכמודגליםאותםעשהלמשהה"הקבשאמרבשעהצדקש

השבטיםביןלהנתןהמחלוקתעתידהעכשיו'אממיצרמשההתחילד

השבטיםביןלהנתןהמחלוקתעתידהעכשיו'אממצרמשההתחילמ

השבטיםביןלהנתןהמחלקתעתידהעכשיו'אמיצרמשההתחיל1פ

השבטיםביןלהנתןהמחלקתעתידהעכשו'אממיצרמשההתחיל2פ

השבטיםביןלהנתןהמחלוקתעתירעכשיו'אממיצרמשההתחילא

השבטיםביןלהנתןהמחלוקתעכשיועתיד'אממיצרמשההתחילש

'אווהואבמזרחשישרהיהודהשללשבטו'אואניאםד

והואבמזרחשישרהשליהודהלשבטואומראניאםמ

'אומוהואבמזרחשישרהיהודהשללשבטו'אומאניאם1פ

אומרוהואבמזרחשישרהיהודהשללשבטואומראניאם2פ

'אומוהואבמזרחשישרהיהודהשללשבטו'אומאניאםא

'אומוהואבמזרחשישרהיהודהשללשבטו'אומאניאםש

אפריםוכןראובןוכןבדרוםאלאאפשיאיד

דןוכןאפריםוכןראובןוכןבדרוםאלאאיפשיאימ

דןוכןאפריםוכןראובןוכןבדרוםאלאאיפשיאי1פ

דןוכןאפריםוכןראובןוכןבדרוםאלאאפשיאי2פ

דןוכןאפריםוכןראובןוכןבדרוםאלאאיפשיאיא

דןוכןאפריםוכןראובןוכןבדרוםאלאאיפשיאיש

לו'אעושהאנימהושבטשבטכלוכןד

לו'אמעושהאנימהושבטשבטכלוכןמ

לו'אמעושהאנימה1פ

(א)לו'אמעושהאנימהושבטשבטכלוכן2פ

לו'אמעושהאנימהושבטשבטכלוכןא

ל"אעושהאנימהושבטשבטוכלש

מעצמןלך'צריכיאיםלךאיכפתמהמשה'הבהד

מעצמןהןלךצריכיןאיןלךאיכפתמהלמשהה"הקבמ

מעצמךלךצריכיןאיןלךאיכפתמהמשה1פ

מעצמןלךצריכיןאיןלךאיכפתמהמשהה"הקב2פ

מעצמןלךצריכיןאיןלךאיכפתמהה"הקבא

מחלוקתביניהם'משיאינךתתייראאלה"הקבש

היאךאביהםמיעקבבידןישדייתיקיאלאדירתןמכיריןהןד

אביהםמיעקבבידןישדייתיקיאלאדירתםמכיריםמ

היאךאביהםמיעקבבידןישדיאתיקידירתןמכיריןהן1פ

היאךאביהםמיעקבבידםישדייתיקיאלאדירתןמכיריןהן2פ

היאךאביהםמיעקבבידםישדיתיקיאלאדירתןמכיריםהםא

היאךאביהםמיעקבבידםישדייתיקיאלאש
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במדבר רבה פרשה ב

ח, ב

מיעקבטכסיסלהםישכברעליהםמחדשאיניבדגליםלשרותד

מ

מיעקבטכסיסלהםישכברעליהםמחדשאניבדגליםלשרות1פ

מיעקבטכסיסלהםישכברעליהםמחדשאיניבדגליםלשרות2פ

מיעקבטכסיסלהםישכברמטריחךאיניבדגליםלשרותא

מיעקבטכסיסלהםישכברמטריחךאיניבדגליםלשרותש

מטתואתוהקיפואותושטענוכמואביהםד

מטתווהקיפושטענוכמובידםאביהםוצוואתמ

מטתואתוהקיפושטענוכמובידיהםאביהםוצואתאביהם1פ

מטתואתוהקיפושטענוכמובידיהם'אביהוצוואתאביהם2פ

ארונואתוהקיפושטענוכמובידיהםאביהםוצוואתאביהםא

ארונואתוהקיפושטענוכמובידיהםאביהםוצוויאביהםש

כיון'חנינ'ברחמא'דארהמשכןאתיקיפוכךד

כיוןחנינא'ברחמא'ר'דאמהמשכןאתיקיפוכךמ

כיוןחנינא'ברחמאא"דהמשכןאתיקיפוכך1פ

כיוןחנינאברחמא'דאמרהמשכןאתיקיפוכך2פ

כיוןחנינאברחמרר"דאהמשכןאתיקיפוכךא

כיוןח"בחמאר"דאהמשכןאתיקיפוכךש

דכתיבלבניוקראהעולםמןליפטריעקבאבינושבאד

'דכתילבניוקראהעולםמןליפטריעקבאבינושבאמ

'דכתלבניוקראהעולםמןלפטוראבינויעקבשבא1פ

דכתיבלבניוקראהעולםמןלהפטריעקבאבינושבא2פ

'דכתילבניוקראהעולםמןלהפטראביהםיעקבשבאא

דכתיבלבניוקראהעולםמןליפטראביהםיעקבשבאש

וקיבלוהאלהיםדרכיעלוציוןובירכןבניואליעקבויקראד

וקבלוהאלהיםדרכיעלוציווןובירכןבניואליעקבויקראמ

וקבלוהאלהיםדרכיעלוצווןוברכןבניואליעקבויקרא1פ

וקבלוהאלהיםדרכיעלוצוםובירכםבניואליעקבויקרא2פ

וקבלוהאלהיםדרכיעלוצווםוברכםלבניויעקבויקראא

וקבלוהאלהיםדרכיעלוצווםוברכםבניואליעקבויקראש

ביראהאותיכשתטלולהם'אמדבריו?ר?משגמשמיםמלכותעליהד

ביראהאותיכשתטלולהם'אמדבריומשגמרשמיםמלכותעליהםמ

ביראהאותיכשתטלולהם'אדבריומשגמרשמיםמלכותעליהם1פ

ביראהאותיכשתטלולהם'אמדבריומשגמרשמיםמלכותעליהם2פ

ביראהאותיכשתטלולהם'אמדבריומשגמרשמיםמלכותעליהםא

ביראהאותיכשתטלולהם'אמדבריומשגמרשמיםמלכותעליהםש

'אולאבמטתיאחראדםייגעולאאותילווובכבודד

אחדולאבמטתיאחראדםיגעולאאותיתלווכבודמ

אחדולאבמטתיאחדאדםיגעולאאותיטלווכבוד1פ

אחדולאבמטתיאחראדםיגעולאאותילווובכבוד2פ

'אולאבמטתיאחראדםיגעולאאותילווובכבודא

אחדולאבמטתיאחראדםיגעולאאותילוובכבודש

כנעןמבנותנטלתםשאתםמפנימבניכם'אולא'המצרימןד

כנעןמבנותנטלתםשאתםמפנימבניכםאחדולאהמצרייםמןמ

כנעןמבנותנטלתםשאתםמפנימבניכםאחדולאהמצרייםמן1פ

כנען'מבנונטלתםשאתםמפנימבניכםאחדולאהמצרייםמן2פ

כנעןמבנותנטלתםשאתםמפנימבניכם'אולאמהמצרייםא

כנעןמבנותנטלתםשאתםמפנימבניכם'אולאהמצרייםמןש
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במדבר רבה פרשה ב

ח, ב

בניוצוםכאשרכןלובניוויעשו'אומהואוכןד

בניוכןלובניוויעשו'אומהואוכןמ

בניוכןלובניוויעשוהואוכן1פ

בניוצוםכאשרלובניוויעשואומרהואוכן2פ

בניוצווםכאשרכןלובניוויעשוא"וכהא

בניוצוםכאשרכןלובניוויעשוא"וכהש

'אמאלאצוםוהיאךבניואותווישאובניובניולאד

'אמאלאצווםוהיאךבניואתווישאובניובניולאמ

'אאלאצוםוהיכןבניובניולא1פ

'אמאלאצוםוהיאךבניואותווישאובניובניולא2פ

'אמאלאצווםוהיאךבניואותווישאובניובניולאא

'אמאלאצוםהיאךבניואותווישאובניובניולאש

ראובןהמזרחמןמטתייטענווזבולוןיששכריהודהבנילהםד

ראובןהמזרחמןמטתייטענווזבולןישכריהודהבנילהםמ

ראובןהמזרחמןיטענווזבולוןיששכריהודהבנילהם1פ

ראובןהמזרחמןמטתייטענווזבולןיששכריהודהבנילהם2פ

ראובןהמזרחמןאותייטענוזבולוןיששכריהודהבניא

ראובןהמזרחמןמטתייטענווזבולוןויששכריהודהבניש

ובנימןומנשהאפריםהדרוםמןמטתייטענווגדושמעוןד

ובנימןומנשהאפריםהדרוםמןמטתייטענווגדושמעוןמ

ומנשהאפריםהדרוםמןוגדושמעון1פ

ובנימןומנשהאפריםהדרוםמןמטתייטענווגדשמעון2פ

ובנימיןמנשהאפריםהדרוםמןאותייטענוולוישמעוןא

ובנימיןומנשהאפריםהדרוםמןמטתייטענווגדלוישמעוןש

מןיטענוונפתליאשרדןהמערבמןיטענוד

מןיטענוונפתליואשרדןהמערבמןיטענומ

מןונפתליאשרדןהמערבמן1פ

מןמטתייטענוונפתליאשרדןהמערבמןמטתייטענו2פ

מןמטתייטענוונפתליואשרדןהמערבמןמטתייטענוא

מןמטתייטענוונפתליואשרדןהמערבמןמטתייטענוש

לחלוקצריכיןואתםמלךשהואיטעןאליוסףהצפוןד

לחלקצריכיםואתםמלךשהואיטעוןאליוסףהצפוןמ

לחלוקצריכיןואתםמלךשהואמפנייטעוןאליוסףהצפון1פ

לחלוקצריכיןואתםמלךשהואיטעןאליוסףהצפון2פ

לחלוקצריכיןואתםמלךשהואן[ו]יטעאלאיוסףהצפוןא

לחלוקצריכיןואתםמלךשהואיטעוןאליוסףהצפוןש

הארוןאתטועןשהואלמהיטעןאלאלויכבודלוד

הארוןאתטועןשהואלמהיטעוןאללויכבודלומ

הארוןאתטועןשהואיטעוןאללויכבודלו1פ

הארוןאתטועןשהואלמהיטעןאללויכבודלו2פ

הארוןאתטועןשהואן[ו]יטעאללויכבודלוא

הארוןאתטועןשהואיטעוןאללויכבודלוש

טועןאינוהעולמיםחישלארונוטועןשהואומיד

טועןאינוהעולמיםשלחיארונוטועןשהואומימ

ישאלאהעולמיםחישלארונונושאשהואומי1פ

טועןאינוהעולמיםחישלארונוטועןשהואומי2פ

טועןאינואינוהעולמיםחישלארונוטועןשהואומיא

יטעוןאלהעולמיםחישלארונוטועןשהואומיש
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במדבר רבה פרשה ב

ח, ב

שצויתיכשםמטתיאתוטענתםעשיתםואםמתשלארונוד

שצויתיכשםמטתיאתוטענתםעשיתםואםשלמתארונומ

שצויתיכשםמטתיאתוטענתםעשיתםואםמתשלארונו1פ

שצוותיכשםמטתיאתוטענתםעשיתםואםמתשלארונו2פ

שצויתיכשםמטתיאתוטענתםעשיתםואםמתיםשלארונוא

שצויתיכשםמטתיאתוטענתםעשיתםואםמתיםשלארוןש

טענושנפטרכיוןדגליםאתכםלהשרותעתידהאלהיםאתםד

טענושנפטרכיוןדגליםדגליםאתכםלהשרותעתידהאלהיםאתכםמ

טענושנפטרוכיוןדגליםאתכםלהשרותעתידהאלהיםאתכם1פ

טענושנפטרכיוןדגליםדגליםאתכםלהשרותעתידהאלהיםאתכם2פ

טענושנפטרכיוןדגליםדגליםאתכםלהשרותעתידהאלהיםאתכםא

טענושנפטרכיוןדגליםדגליםאתכםלהשרותעתידהאלהיםאתכםש

צוםכאשרכןלובניוויעשו'שנשציוםכשםאותוד

צווםכאשרכןלובניוויעשו'שנשצוםכשםאותומ

צוםכאשרכןלובניוויעשו'שנשצוםכמואותו1פ

צום'כאשלובניוויעשו'שנשצוםכשםאותו2פ

צווםכאשרכןלובניוויעשו'שנאשצווםכשםאותוא

צוםכאשרכןלובניוויעשו'שנאשצוםכשםאותוש

היאךדעהבהםהיהשמיעקבלמרחוקדעיאשאהויד

היאךדעהבהםהיהיעקבשמימילמרחוקדעיאשאהוימ

היאךדעהבהםהיהיעקבשמימילמרחוקדעיאשאהוי1פ

היאךדעהבהםהיהשמיעקבלמרחוקדעיאשאהוי2פ

היאךדעהבהםהיהשמיעקבלמרחוקדעיאשאהויא

היאךדעהבהםהיהשמיעקבלמרחוקדעיאשאהויש

פעולותשפעל'הבהזהצדקאתןולפועלידגליםישרוד

פעולותשפעלה"הקבזהצדקאתןולפועלידגליםישרומ

פעולותשפעללפיה"הקבזהצדקאתןולפועלידגליםהשרו1פ

פעולותשפעלה"הקבזהצדקאתןולפועלידגליםישרו2פ

פעולותשפעלה"הקבזהצדקאתןולפועלידגליםישרוא

פעולותשפעלה"הקבזהצדקאתןולפועלידגליםישרוש

שקיימושכרטובהפעולהלהםליתןוכדיישראלעםטובותד

שקיימושכרטובהפעולהלהםליתןכדיישראלעםטובותמ

שקיימושכרטובהפעולהלהםליתןכדי'ישרעםטובות1פ

שקיימושכרטובהפעולהלהםליתןוכדיישראלעםטובות2פ

קיימו(י)שבשכרטובהפעולהלהםליתןוכדיישראלעםטובותא

שקיימובשבילטובהפעולהלהםליתןוכדיישראלעםטובותש

במצותאלאדגליםלחנותציוםלאאביהםמצותד

כמצותאלאדגליםלחנותצוםלאאביהםמצותמ

כמצותאלאלחנותצוםלאאביהםמצות1פ

במצותאלאדגליםלחנותצוםלאאביהםמצות2פ

במצותאלאדגליםלהיותצווםלאאביהםמצותא

מצותשעשועלאלאדגליםלהיותצוםלאאביהםמצותש

ליתןשלאהדברשינהשלאעמהםעשהצדקהאביהםד

ליתןשלאהדברשינהשלאעמהםעשהצדקהאביהםמ

יהאשלאכדיהדברשנהשלאעמהםעשהצדקהאביהם1פ

ליתןשלאהדברשנהשלאעמהםעשהצדקהאביהם2פ

ליתןשלאהדברנה[י]ששלאעמהםעשהצדקהאביהםא

ליתןשלאהדברשנהשלאעמהםעשהצדקהאביהםש
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ט, ב- ח , ב

כעניןאבותםלבית'נאמלכךביניהםמחלוקתד

כעניןאבותםשעשוכשםאבותםלביתנאמרלכךביניהםמחלוקתמ

אבותםלביתהויביניהםמחלוקת1פ

כעניןאבותםלבית'נאלכךביניהםמחלוקת2פ

כעניןאבותםלביתנאמר(ר)לכךביניהםמחלוקתא

כעניןאבותםלביתנאמרלכךביניהםמחלוקתש

יחנואבותםלביתהוייחנוכןאביהםמטתשהקיפוד

יחנואבותםלביתהוייחנוכןאביהםמטתשהקיפומ

יחנו1פ

יחנואבותםלביתהוייחנוכןאביהםמטתאבותםשהקיפו2פ

יחנואבותםלביתהוייחנוכךאביהםמיטתאבותםשהקיפוא

יחנואבותםלביתהוייחנוכךאביהםמטתאבותםשהקיפוש

תמןתנינןיחנומועדלאהלסביבמנגדישראלבניד

תמןתנינןיחנומועדלאהלסביבמנגדישראלבנימ

תמןתנינןיחנומועדלאהלסביבמנגדישראלבני1פ

תמןתנינןיחנומועדלאהלסביבמנגדישראלבני2פ

תנינןתמןיחנומועדלאהלסביבמנגדישראלבניא

תנינןתמןיחנומועדלאהלסביבמנגדישראלבניש

'רדבריאמות'דעדעגולותלועושהבדרךהשובתד

'רדבריאמות'דעדעגולותלועושהבדרךהשובתמ

'רדבריאמות'דעדעגולותלועושהבדרךהשובת1פ

'רדבריאמותארבעעדעגולותלועושהבדרךהשובת2פ

'רדבריאמות'דעדעגולותלועושהבדרךהשובתא

'רדבריאמות'דעדעיגוליתלועושהבדרךהשובתש

שבתתי'ואובשבתאמות'דבתוךומטלטלחנינאד

שביתתי'ואומבשבתאמות'דבתוךומטלטלאנטיגנוסבןחנינאמ

שביתתי'ואומבתוכןומטלטלאנטיגנוסבןחנינה1פ

שביתתיואומרבשבתאמותארבעבתוךומטלטלאנטיגנוסבןחנינא2פ

שביתתי'ואומבשבתאמות'דבתוךומטלטלאנטיגנוסבן[נא]חניא

שביתתי'ואומבשבתאמות'דבתוךומטלטלאנטיגנוסבןחנינאש

ורוחרוחלכלאמהאלפיםמקומולווזוכהבמקומיד

ורוחרוחלכלאמהאלפים'אפימקומולווזוכהבמקומימ

רוחלכלאמהאלפיםמקומולווזוכהבמקומי1פ

ורוחרוחלכלאמהאלפיםמקומולווזוכהבמקומי2פ

ורוחרוחלכלאלפיםמקומולווזוכהבמקומיא

ורוחרוחלכלאמהאלפיםמקומולווזוכהבמקומיש

חפץשיטולכדי'אומיהודה'ראמות'דהםוכמהד

חפץשיטולכדי'אומיהודה'ראמות'דהםוכמהמ

חפץשיטולכדיאמות'דהםוכמה1פ

חפץשיטולכדיאומריהודה'ראמותארבעהםוכמה2פ

חפץשיטולכדי'אומיהודה'ראמותארבעהםוכמהא

חפץשיטולכדי'אומיהודה'ראמות'דהםוכמהש

גדולההיא'אפיבמדינהוהשובתבמראשותיוויתננומרגלותיומןד

גדולההיא'אפיבמדינהוהשובתבמראשותיוויתננומרגלותיומןמ

מראשותיוויתנומרגלותיו1פ

גדולההיאאפלובמדינהוהשובתבמראשותיוויתננומרגלותיומן2פ

גדולההיא'אפיבמדינהוהשובתבמראשותיוויתננוממרגלותיוא

גדולההיא'אפיבמדינהוהשובתבמראשותיוויתנו[ממרגלותיו](ממקומתיו)ש
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ט, ב

אמהאלפיםלהוחוצהכולהאתמהלךכאנטוכיאד

אמהאלפיםלהוחוצהכולהאתמהלךכאנטוכיאמ

1פ

אמהאלפיםלהוחוצהכולהאתמהלךכאנטוכיה2פ

רוחלכלאמהאלפיםלהוחוצהכולהאתמהלךכאנטוכיאא

אמהאלפיםלהוחוצהכולהאתמהלךכאנטוכיאש

'אפיבמערהוהשובתד

'אפיבמערהוהשובתמ

אפלו[במערה]והשובת1פ

אפלובמערהוהשובת2פ

'אפיבמערהוהשובתפאתאתהעיראתומדותם'שנאשירצהא

'אפיבמערהוהשובתש

מהלךמיל'ח'ישהיתהצדקיהוכמערתהיאד

מהלךמילח"ישהיתהצדקיהוכמערתגדולההיאמ

מהלךמילעשרשמונהשהיתהצדקיהוכמערתגדולההיא1פ

מהלךמילעשרשמנהשהיתהצדקיהוכמערתגדולההיא2פ

מהלךמילאלףח"ישהיתהצדקיהוכמערתגדולההיאא

מהלךמילאלףח"ישהיתהצדקיהוכמערתגדולההיאש

ומניןשירצהרוחלכלאמהאלפיםלהוחוצהכולהאתד

ומניןשירצהרוחלכלאמהאלפיםלהוחוצהכולהאתמ

ומניןרוחלכלאמהאלפיםלהוחוצהכולה1פ

ומניןשירצהרוחלכךאמהאלפיםלהוחוצהכולהאת2פ

שירצהרוחלכלאמהאלפיםלהוחוצהכולהאתא

ומניןשירצהרוחלכלאמהאלפיםלהוחוצהכולהאתש

פאתאתלעירמחוץומדתם'שנ'התורמןתחומיןסמכוד

פאתאתלעירמחוץומדותם'דכתהתורהמןתחומיןסמכומ

יר[ע](?)למחוץומדותם'שנהתורהמןחכמיםסמכו1פ

פאתאתלעירמחוץומדתם'שנהתורהמןתחומיןסמכו2פ

פאתאתהעיראתומדותם'שנאא

פאתאתהעיראתומדותם'שנאהתורהמןלתחומיןסמכוש

אתלהחריבכשהלךביהושעמוצאאתוכןאמהאלפיםקדמהד

אתלהחריבכשהלךביהושעמוצאאתוכןבאמהאלפיםקדמהמ

אתלהחריבכשהלךביהושעמוצאאתוכן1פ

אתלהחריבכשהלךביהושעמוצאאתוכןבאמהאלפיםקדמה2פ

אתלהחריבכשהלךביהושעמוצאאתוכןבאמהאלפיםקדמהא

אתלהחריבכשהלךביהושעמוצאאתוכןבאמהאלפיםקדמהש

השבתאתשםלעשותאתם'עתידייהושעלהם'אמיריחוד

השבתאתשםלעשותאתםעתידיםיהושעלהם'אמיריחומ

השבתאתשםלעשותאתםעתידיםיהושעלהם'איריחו1פ

השבתאתשםלעשותאתםעתידיןיהושעלהם'אמיריחו2פ

השבתאתשםלעשותאתםעתידיםיהושעלהם'אמיריחוא

השבתאתשםלעשותאתם'עתידייהושעלהם'אמיריחוש

לכלאמהאלפיםמןיותרהארוןמןתרחיקואלד

לכלאמהאלפיםמןיותרהארוןמןתרחיקואלמ

לכלאמהמאלפיםיותרהארץמןלצאתתרחיקואל1פ

לכלאמהאלפיםמןיותרהארוןמןתרחיקואל2פ

לכלאמהמאלפיםיותרהארוןמןתרחיקואלא

לכלאמהמאלפיםיותרהארוןמןתרחיקואלש
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במדבר רבה פרשה ב

ט, ב

וכןבשבתהארוןלפנילהתפלללבוארשאיןשתהיולמהרוחד

וכןבשבתהארוןלפנילהתפלללבוארשאיןשתהיולמהרוחמ

וכןבשבתהארוןלפנילהתפלללבארשאיםשתהיולמהרוח1פ

וכןבשבתהארוןלפנילהתפלללבארשאיןשתהיולמהרוח2פ

א"וכהבשבתהארוןלפניפלל[ת]ולהלבארשאיםשתהיולמהרוחא

א"וכהבשבתהארוןלפניולהתפלללבוא'רשאישתהיולמהרוחש

במדהאמהכאלפיםוביניוביניכםיהיהרחוקאך'אוהואד

במדהאמהכאלפיםוביניוביניכםיהיהרחוקאך'אומהואמ

במדהאמהכאלפיםוביניוביניכםיהיהרחוקאך'אומהוא1פ

במדהאמהכאלפיםובינוביניכםיהיהרחוקאךאומרהוא2פ

במדהאמהכאלפיםובינוביניכםיהיהרחוקאךא

במדהאמהכאלפיםוביניובניכםיהיהרחוקאךש

'אמדגליםישראלשישרהלמשה'הבה'כשאממוצאאתוכןד

'אמדגליםאותםשישרהלמשהה"הקב'כשאממוצאאתוכןמ

'אדגליםישראלשישרהלמשהה"הקב'כשאממוצאאתוכן1פ

'אמדגליםישראלשישרהלמשהה"הקבכשאמרמוצאאתוכן2פ

ל"אדגליםישראלשישרהלמשהה"הקב'כשאממוצאאתוכןא

ל"אבדגליםישראלשישרהלמשהה"הקב'כשאממוצאאתוכןש

'שנאמהאלפיםרחוקרוחלכלאותםהשרהלוד

'שנאמהאלפיםרחוקרוחלכלאותןהשרהלומ

'שנאמה'אלפירחוקרוחלכלאותםהשרהלו1פ

'שנאמהאלפיםרחוקורוחרוחלכלאותםהשרהלו2פ

'שנאאמהאלפיםרוחלכלאותםהשרהא

'שנאאמהאלפיםרחוקרוחלכלאותםהשרהש

מננדמהויחנומועדלאהלסביבמנגדד

מנגדמהו(להלן'וכתו)יחנומועדלאהלסביב(?)מנגדמ

מנגדמהויחנומועדלאהלסביבמנגד1פ

מנגדמהויחנומועדלאהלסביבמנגד2פ

מנגדמהויחנומועדאהלסביבמנגדא

מנגדמהויחנומועדלאהלסביבמנגדש

דהאיומניןאמהאלפיםשהםמילברחוקיצחק'ר'אד

דהאיומניןאמהאלפיםשהןמילכרחוקיצחק'ר'אממ

דהאיומניןאמהאלפיםשהםמילברחוקיצחקר"א1פ

דהאיומניןאמהאלפיםשהםמילברחוקיצחק'אמר2פ

דהאיומניןאמהאלפיםשהםמילברחוקיצחקר"אא

ומניןאמהאלפיםשהםמילברחוקיצחקר"אש

כתמנגדמנגדילפינןהואמילברחוקמנגדד

'כתומנגדמנגדילפינןהואמילכרחוקמנגדמ

'כתמנגדמנגדלפיכךהואמילברחוקמנגד1פ

כתיבמנגדמנגדילפינןהואמילברחוקמנגד2פ

מילרחוקכאןהאמורמנגדא

מילרחוקכאןהאמורדמנגדש

ותשבלהלןוכתיחנומועדלאהלסביבמנגדהכאד

ותשבותלךלהלן'וכתויחנומועדלאהלסביבמנגדהכאמ

ותשבלהלן'וכתיחנומועדלאהלסביבמנגדהכא1פ

ותשבלהלןוכתיביחנומועדלאהלסביבמנגדהכא2פ

א

ש



25

במדבר רבה פרשה ב

י, ב- ט , ב

כאןאףמיללהלןמהקשתכמטחויהרחקמנגדלהד

כאןאףמיללהלןמהקשתכמטחויהרחקמנגדלהמ

כאןאףמיללהלןמההרחקמנגדלה1פ

כאןאףמיללהלןמהקשתכמטחויהרחקמנגדלה2פ

א

ש

הכא'כתמילרחוקבהגרדאמורמנגדדהאיומניןמילד

הכאכתובבמילרחוקבהגרהאמורמנגדדהאיומניןמילמ

הכא'כתומילרחוקבהגרהאמורמנגדדהאיומניןמיל1פ

הכאכתיבמילרחוקבהגרהאמורמנגדדהאיומניןמיל2פ

הכא'כתיא

הכא'כתיש

כאלפיםוביניוביניכםיהיהרחוקאלארחוקלהלן'?וכתהרחקד

כאלפיםוביניוביניכםיהיהרחוקלהלןוכתובהרחקמ

כאלפיםוביניוביניכםיהיהרחוקהתם'וכתהרחק1פ

כאלפיםובניוביניכםיהיהרחוקלהלןוכתיבהרחק2פ

כאלפיםו(ה)וביניביניכםיהיהרחוקלהלן'וכתיהרחקא

כאלפיםוביניובניכםיהיהרחוק'וכתיהרחקש

קדמהוהחניםמילכאןאףמיללהלןמהבמדהאמהד

קדמהוהחוניםמילכאןאףמיללהלןמהבמדהאמהמ

קדמהוהחוניםמילכאןאףמיללהלןמהבמדהאמה1פ

קדמהוהחוניםמילכאןאףמיללהלןמהבמדהאמה2פ

קדמהוהחוניםמילכאןאףמיללהלןמהבמדהאמהא

קדמהוהחוניםמילכאןאףמיללהלןמהבמדהאמהש

בחכמה'יי'ד'ה'ה'וגויהודהמחנהדגלמזרחהד

בחכמה'הד"ההיהודהמחנהדגלמזרחהמ

בחכמהי"יד"ההיהודהמחנהדגלמזרחה1פ

בחכמהי"ידכתיבהיאהדא'וגויהודהמחנהדגלמזרחה2פ

בחכמהי"ייד"ההיהודהמחנהדגלמזרחהא

בחכמה'הד"ההיהודהמחנהדגלמזרחהש

לעולםרוחות'ד'הבהברא'וגוארץיסדד

העולםרוחותארבעה"הקבברא'וגוארץיסדמ

העולםרוחות'דה"הקבברא'וגארץיסד1פ

העולםרוחותארבעה"הקבבראבתבונהשמיםכונןארץיסד2פ

העולםרוחות'דה"הקבבראבתבונהשמיםכונןארץיסדא

העולםרוחות'דה"הקבבראבתבונהשמיםכונןארץיסדש

מערבלעולםיוצאהאורמשםמזרחודרוםצפוןומערבמזרחד

מערבלעולםיוצאהאורמשםמזרחודרוםצפוןומערבמזרחמ

מערבלעולםיוצאהאורמשםמזרחודרוםצפוןומערבמזרח1פ

מערבלעולםהאוריוצאמשםמזרחודרוםצפוןומערבמזרח2פ

מערבלעולםיוצאהאורמשםמזרחודרוםוצפוןומערבמזרחא

מערבלעולםיוצאהאורמשםמזרחדרוםצפוןמערבמזרחש

לעולםיוצאיןוחוםוקורברדואוצרותשלגאוצרותד

משםצפוןלעולםיוצאיןוחוםוקורברדואוצרותשלגאוצרותמ

לעולםיוצאיןוקורשלגואוצרותברדאוצרות1פ

לעולםיוצאיןוחוםוקורברדואוצרותשלגאוצרות2פ

לעולםיוצאיםוחוםוקורברדואוצרותשלגאוצרותא

לעולם'יוצאיוחוםוקורברד'ואוצרושלגאוצרותש
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לעולםיוצאיןברכהוגשמיברכהטללידרוםד

לעולםיוצאיןברכהוגשמיברכהטללידרוםלעולםיוצאהחשךמ

לעולםיוצאיןברכהוגשמיברכהטללידרום1פ

לעולםיוצאיןברכהוגשמיברכהטללידרום2פ

לעולםיוצאיןברכהוגשמיברכהטללידרוםא

לעולם'יוצאיברכהוגשמיברכהטללידרוםש

דהקבהשבראוכשםלעולםיוצאהחשךמשםצפוןד

ארבעה"הקבשבראוכשםמ

ה"הקבשבראוכשםלעולםיוצאוהחוםהחשךמשםצפון1פ

ארבעה"הקבשבראוכשםלעולםיוצאהחשךמשםצפון2פ

'דה"הקבשבראוכשםלעולםיוצאהחשךמשםצפוןא

'דה"הקבשבראוכשםלעולםיוצאהחשךמשםצפוןש

מכולםולמעלהחיות'דלכסאוסיבבכךהעולםרוחותד

מכלןולמעלהחיותארבעלכסאוסבבכךהעולםרוחותמ

מכולםולמעלהחיות'דלכסאוסיבבכךהעולםרוחות1פ

מכולםולמעלהחיותארבעלכסאוסבבכךהעולםרוחות2פ

מכלםולמעלהחיות'דלכסאוסבבכךלעולםרוחותא

מכולםולמעלה(ולעולם)חיות'דלכסאוסבבכךהעולםרוחותש

'אמלמשההדגלים'הבהסידרוכנגדןהכבודכסאד

'אמלמשההדגליםה"הקבסדרוכנגדןהכבודכסאמ

'אמלמשההדגליםאתה"הקבסידרוכנגדןהכבודכסא1פ

'אמלמשההדגליםה"הקבסידרוכנגדןהכבודכסא2פ

ל"אלמשההדגליםה"הקבסדרוכנגדןהכבודכסאא

ל"אהדגליםלמשהה"הקבסדרוכנגדןהכבודכסאש

יוצאאורשממנומזרחמשה'הבהלוד

יוצאאורשממנומזרחמשה(ל)ה"הקבלומ

יוצאאורשממנומזרחלמשהה"הקבלו1פ

יוצאאורשממנומזרחמשהה"הקבלו2פ

אוריוצאשממנומזרחמשהה"הקבא

יוצא(העולם)אורשממנומזרחמשהה"הקבש

קדמהוהחנים'שנמלוכהבעלשהואיהודהכנגדויהילעולםד

קדמהוהחונים'שנמלוכהבעלשהואיהודהכנגדויהילעולםמ

קדמהוהחונים'שנהמלוכהבעלשהואיהודהיהי1פ

קדמהוהחונים'שנמלוכהבעלשהואיהודהכנגדויהילעולם2פ

קדמהוהחונים'שנאמלוכהבעלשהואיהודהכנגדויהילעולםא

קדמהוהחונים'שנאמלוכהבעלשהואיהודהכנגדויהילעולםש

שהואיששכרשבטועליו'וגויהודהמחנהדגלמזרחהד

שהואישכרשבטועליויהודהמחנהדגלמזרחהמ

יששכרשבטועליומזרחה1פ

שהואיששכרשבטועליו'וגולצבאותםיהודהמחנהדגלמזרחה2פ

שהואיששכרשבטועליולצבאותםיהודהמחנהדגלמזרחהא

שהואיששכרשבטועליולצבאותםיהודהמחנהדגלמזרחהש

וכןלעתיםבינהיודעייששכרומבני'שנאתורהבעלד

וכןלעתיםבינהיודעיישכרומבני'שנתורהבעלמ

וכןלעתיםבינהיודעייששכרומבני'שנתורהבעל1פ

וכן'וגולעתיםבינהיודעייששכרומבני'שנתורהבעל2פ

<.>וכ]לעתיםבינהיודעייששכרומבני'שנאת"בעא

'לעתיבינה'יודעייששכרומבני'שנאתורהבעלש
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ועליו'וגויששכרמטהעליווהחנים'אוהואד

ועליוישכרמטהעליווהחונים'אומהואמ

אינוולמהעליווהחונים'אומהוא1פ

'אומהוא2פ

<.....>'וגויששכר<...><..>עלחונים<..><...><...>א

ש

לחוףזבולון'דתי'כמעשירותבעלשהואזבולוןד

לחוףזבולן'דתימכמאעשירותבעלשהואזבולןמ

לחוףזבולון'דכתכמהעשירשהואזבולוןומטה'אומ1פ

'וגוזבולוןמטה2פ

חוף<.><.....>א"כדשר<..><...>הוא<.><....>זבמטהא

ש

'וגוזבולןמטה'אוהואוכןוגוימיםד

אינוולמהזבולןמטה'אומהואוכןישכוןימיםמ

אינוולמה'וגוזבולןמטה'אוהואוכןימים1פ

2פ

'וגוזבולוןמטהא"וכה[ון<...><..>ימא

'וגוזבולוןמטהא"וכהש

ד

'אומהואוכןומטהבכולןשאמורכמוזבולןומטהאומרמ

בכולן'אמכמוזבולוןומטה'אומ1פ

2פ

א

ש

ד

לתוךונותןבפרקמטיאעוסקזבולןשהיהללמדךזבולןמטהמ

לתוךונותןבפרקמטיאעוסקזבולוןשהיהלפיללמדך1פ

2פ

א

ש

ד

לוטפללעשותורצהולא'הכתונטפלשלישכרפיומ

לוטפללעשותורצהולא'הכתנטפליששכרשלפיו1פ

2פ

א

ש

ד

היאחייםעץאומרהואוכןכמותוגדולששכרולומרמ

היאחייםעץ'אומהואוכןכמותוגדולששכרולומר1פ

2פ

א

ש

ד

כלהכסףבצלהחכמהבצלכיואומר'וגומבהלמחזיקיםמ

כלהכסףבצלהחכמהבצלכי'ואומבהלמחזיקים1פ

2פ

א

ש
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ד

ראשנקראתהתורהשכןיסעוראשונה'וגומיהודהלמחנההפקודיםמ

ראשנקראתהתורהשכןיסעוראשונה'וגיהודהלמחנההפקודים1פ

2פ

א

ש

יהודהלמחנההפקדיםכלד

ארץמקדמימראשנסכתימעולם'שנמ

מראשנסכתימעולם'שנא1פ

יהודהלמחנההפקודיםכל2פ

יהודהלמחנההפקודיםכלא

יהודהלמחנה'הפקודיכלש

מראשנסכתימעולםראשנקראתהתורהשכןיסעוראשונהד

מ

1פ

מלכינסכתימעולם'שנראשנקראתהתורהשכןיסעוראשונה2פ

מראשנסכתימעולם'שנאראשנקראתהתורהשכןיסעוראשונהא

מראשנסכתימעולם'שנאראשנקראתהתורהשכןיסעוראשונהש

ויעבר'ואוהכסףבצלהחכמהבצל'ואוד

ויעבור'ואומהכסףבצלהחכמהבצלכי'ואוממ

ויעבר'ואומהחכמהבצלכי'ואומ1פ

ויעבר'ואומהכסףבצלהחכמהבצלואומר2פ

ויעבר'ואומהכסףבצלהחכמהבצל'ואומא

ויעבור'ואומהכסףבצלהחכמהבצל'ואומארץמקדמיש

יהודהמקוםבכלמוצאאתבראשם'ויילפניהםמלכםד

יהודהמקוםבכלמוצאאתהבראשם'והלפניהםמלכםמ

יהודהמקוםבכלמוצאאתהלפניהםמלכם1פ

יהודהמקוםבכלמוצאאת'וגובראשםי"וילפניהםמלכם2פ

יהודהמקוםבכלמוצאאתבראשםי"ויילפניהםמלכםא

יהודהמקוםבכלמוצאאת'בראש'וה'לפניהמלכםש

'וגוקדמהוהחנים'שנתחלהיהודהדגליםלחנייתתחלהד

דגלמזרחהקדמהוהחונים'שנתחלהיהודהדגליםלחניתתחלהמ

דגלמזרחהקדמהוהחונים'שנתחלהיהודהדגליםלחנייתתחלה1פ

דגלמזרחהקדמהוהחונים'שנתחלהיהודהדגליםלחנייתתחלה2פ

דגלמזרחהקדמהוהחונים'שנאבתחלהיהודהדגליםלחנייתבתחלהא

דגלקדמה'והחוני'שנאתחלהיהודהדגליםלחנייתבתחלהש

לקרבנותיסעוראשונה'שנלנסעיםתחלהד

לקרבנותיסעוראשונה'שנלנוסעיםתחלהיהודהמחנהמ

לקרבנותתחלהיסעוראשונה'שנלנוסעיםתחלהיהודהמחנה1פ

לקרבנותיסעוראשונה'שנלנוסעיםתחלה'וגויהודהמחנה2פ

לקרבנותיסעוראשונה'שנאלנוסעיםתחלה'וגויהודהמחנהא

לקרבנותיסעוראשונה'שנאלמסעםתחלהיהודהמחנהש

'וגוהמקריבויהי'שנאתחלהיהודהד

נחשוןקרבנואתהראשוןביוםהמקריבויהי'שנתחלהיהודהמ

המקריבויהי'שנ1פ

נחשוןקרבנואתהראשוןביוםהמקריבויהי'שנתחלהיהודה2פ

נחשוןקרבנואתהראשוןביוםהמקריבויהי'שנאתחלהיהודהא

נחשוןקרבנואת'האביוםהמקריבויהי'שנאתחלהיהודהש
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אללנויעלהמי'שנתחלהיהודהלמלחמהד

לנויעלהמי'שנתחלהיהודהלמלחמה'וגוממ

אללנויעלהמי'שנלמלחמהתחלה1פ

אללנויעלהמי'שנתחלהיהודהלמלחמה'וגו2פ

אללנויעלהמי'שנאתחלהיהודהלמלחמה'וגוא

אללנויעלהמי'שנאתחלהיהודהלמלחמהש

'וכתיעלהיהודה'ייויאמרבתחלההכנעניד

'וכתויעלהיהודה'הויאמרבולהלחםבתחלהבכנענימ

'וכתיעלהיהודהי"יויאמרבתחלההכנעני1פ

וכתיבבתחלהיעלהיהודהי"יויאמרבתחלההכנעני2פ

'וכתובתחלהיעלהיהודהי"ייויאמרתחלההכנעניא

'וכתובתחלהיעלהיהודה'הויאמרבתחלההכנעניש

המבשרוכשיבאבתחלהיעלהיהודה'ייויאמר'אומאחדד

המבשרוכשיבואבתחלהיהודה'הויאמראומראחרמ

המבשרוכשיבאבתחלהי"יויאמר'אומאחד1פ

המבשרוכשיבאבתחלהיהודהי"יויאמר'אואחד2פ

במהרההמבשרוכשיבאבתחלהיהודהי"ייויאמר'אומאחרא

המבשרוכשיבאבתחלהיהודה'הויאמר'אומאחרש

רגליההריםעל'שנתחלהמתבשריהודהד

רגליההריםעלנאוומה'שנבתחלהמתבשריהודהמ

רגליההריםעל'שנתחלהמתבשריהודה1פ

רגליההריםעל'שנבתחלהמתבשריהודה2פ

רגליההריםעלנאוומה'שנאתחלהמבשריהודהבימנוא

רגליההריםעלנאוומה'שנאבתחלהמתבשריהודהש

חגיךיהודהחגישלוםמשמיעמבשרד

חגיךיהודהחגישלוםמשמיעמבשרמ

חגיךיהודהחגישלוםמשמיעמבשר1פ

חגיךיהודהחגישלוםמשמיעמבשר2פ

חגיךיהודהחגישלוםמשמיעמבשרא

חגיךיהודהחגיישועהמשמיעטובמבשרשלוםמשמיעמבשרש

ברכהטלליודרוםהמזרחמןהריד

ברכהטלליודרוםהמזרחמןהרימ

ברכהטללילדרוםהמזרחמןהרי'וגנדריךשלמי1פ

ברכהטלליודרוםהמזרחמןהרי2פ

ברכהטלליהדרום[מן]המזרחמןהריא

ברכהטלליודרוםהמזרחמןהריש

שהואראובןשבטכנגדויהילעולםממנויוצאיןברכהוגשמיד

שהואראובןשבטכנגדויהילעולםממנויוצאיןברכהוגשמימ

שהואראובןשבטכנגדןיהאלעולםממנויוצאיןברכהוגשמי1פ

שהואראובןשבטכנגדויהילעולםממנויוצאיןברכהוגשמי2פ

שהואראובןשבטכנגדויוצאיןברכהוגשמיא

שהואראובןשבטכנגדו'יוצאיברכהוגשמיש

עלבאים'הקבהשלורחמיוטובהמדהותשובהתשובהבעלד

עלבאיםה"שלהקבורחמיוטובהמדהותשובהתשובהבעלמ

עלבאיןה"הקבשלורחמיוטובהמדהוהיאתשובהבעל1פ

עלבאיןה"הקבשלורחמיוטובהמדהותשובהתשובהבעל2פ

עלבאיןה"הקבשלורחמיוטובהמדהותשובהתשובהבעלא

עלבאיןה"הקבשלורחמיוטובהמדהותשובהתשובהבעלש
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מחנהדגל'ד'ה'התשובהעושיןשהםבשעההבריותד

מחנהדגלד"ההתשובהעושיןשהןבשעההבריותמ

מחנהדגלד"ההתשובהעושיןשהןבשעההבריות1פ

מחנהדגלדכתיבהיאהדאתשובהעושיםשהםבשעההבריות2פ

מחנהדגלד"ההתשובהעושיןשהןבשעההבריותא

מחנהדגלד"ההתשובה'עושישהןבשעההבריותש

גדודבעלשהואגדועליו'וגותימנהראובןד

גדודבעלשהואגדועליולצבאותםתימנהראובןמ

גדודבעלשהואגדמטהועליולצבאותםתיכונהראובן1פ

גדודבעלשהואגדועליו'וגולצבאותםתימנהראובן2פ

גדודבעלשהואגדשבטועליו'וגולצבאותםתימנהראובןא

גדודבעלשהואגדשבטועליולצבאותםתימנהראובןש

באמצעושמעוןבגבורהוגדבתשובהראובןיגודנוגדודגד'שנד

באמצעושמעוןבגבורהוגדבתשובהראובןיגודנוגדודגד'שנאממ

באמצעושמעוןבגבורהוגדבתשובהראובןיגודנוגדודגד'שנ1פ

באמצעושמעוןבגבורהוגדבתשובהראובןיגודנוגדודגד'שנ2פ

באמצעושמעוןבגבורהוגדבתשובהראובןיגודנוגדודגד'שנאא

באמצעושמעוןבגבורהוגדבתשובהראובןיגודנוגדודגד'שנאש

שמעוןמטהעליווהחנים'ד'ה'העליולכפרד

שמעוןמטהעליווהחוניםד"ההעליולכפרמ

שמעוןמטהעליווהחוניםד"ההעליולכפר1פ

שמעון(מנשה)מטהעליווהחוניםדכתיבהיאהדאעליולכפר2פ

שמעוןמטהעליווהחוניםד"ההעליולכפרא

שמעוןמטהעליו'והחוניד"ההעליולכפרש

ושניים'וגוראובןלמחנההפקדיםכל'וגוגדומטה'וגוד

ושניים'וגומראובןלמחנההפקודיםכלגדומטהמ

ושניים'וגוראובןלמחנההפקודיםכלגדומטה1פ

ושניים'וגוראובןלמחנההפקודיםכל'וגוגדומטה'וגו2פ

ושנייםראובןלמחנההפקודיםכל'וגוגדומטה'וגוא

ושניים'וגוראובןלמחנה'הפקודיוכלגדומטהש

אלו'נוסעישהיולאחרלתורההיאשנייהשהתשובהיסעוד

אלונוסעיםשהיולאחרלתורההיאשנייהשהתשובהיסעומ

אלונוסעיםשהיולאחרהיאשניהיסעו1פ

אלונוסעיםשהיולאחרלתורההיאשניהשהתשובהיסעו2פ

אלונוסעיםשהיולאחרלתורהשנייההיאשהתשובהיסעוא

נוסעיםשהיולאחרלתורהשנייההיאשהתשובהיסעוש

'ד'ה'ההמשכןאתנוסעיםהלויםהיודגליםשניד

ד"הההמשכןאתנוסעיםהלוויםהיוהדגליםשנימ

ד"הההמשכןאתנוסעיןהלויםהיוהדגלים1פ

היאהדאהמשכןאתנוסעיםהלויםהיודגליםשני2פ

ד"הההמשכןאתנוסעיםהלויםהיודגלים'בא

ד"הההמשכןאתהלוייםנוסעיםהיואלודגלים'בש

'וגוהלויםמחנהמועדאהלונסעד

'וגומהלוויםמחנהמועדאהלונסעמ

יחנוכאשרהמחנותבתוךהלויםמחנהמועדאהלונסע1פ

יחנוכאשרהמחנותבתוךהלויםמחנהמועדאהלונסע'דכתי2פ

יחנוכאשרהמחנותבתוךהלוייםמחנהמועדאהלונסעא

יחנוכאשרהמחנותבתוךהלוייםמחנהמועדאהלונסעש
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'ואוצרושלגאוצרותמערבד

ואוצרותשלגאוצרותמערבמ

ואוצרותשלגאוצרותמערב'וגויסעוכן1פ

ואוצרותשלגאוצרותמערבלדגליהםידועלאישיסעוכן2פ

שלגאוצרותמערבלדגליהםידועלאישיסעוכןא

שלגאוצרותמערבלדגליהםידועלאישיסעוכןש

לפנייעמודומיומנשהובנימןאפריםוכנגדןוחוםוקורברדד

לפנייעמודומיובנימןומנשהאפריםוכנגדןוחוםוקורברדמ

לפנייעמדומיומנשהובנימיןאפריםוכנגדןוחוםוקורברד1פ

לפנייעמדומיומנשהובנימןאפריםוכנגדןוחוםוקורברד2פ

לפנייעמודומיובנימיןומנשהאפריםוכנגדןוחוםוקורוברדא

לפנייעמדומיובנימיןומנשהאפריםוכנגדןוחוםוקורוברדש

ובנימןומנשהאפריםוברדשלגד

ובנימןומנשהאפריםהגבוריםהןומיגבוריםאלאוברדשלגמ

ומנשהאפריםהגבוריםהןומיהגבוריםאלווהברדהשלג1פ

ומנשהובנימןאפריםוברדשלג2פ

ומנשהובנימיןאפריםוברדשלגא

ובנימיןומנשהאפריםוברדשלגש

גבורתךאתעוררהומנשהבנימיןאפריםלפני'שנאד

גבורתךאתעוררהומנשהובנימןאפריםלפני'שנמ

לישועתהולכהגבורתךעוררהומנשהובנימיןאפריםלפני'שנ1פ

גבורתךאתעוררהומנשהבנימן'אפרילבני'שנ2פ

גבורתךאתעוררהומנשהובנימיןאפריםלבני'שנאא

לישועתהולכהגבורתךאתעוררהומנשהובנימיןאפריםלבני'שנאש

ידיד'אמלבנימן'שנבנימןבגבולבמערבלעולםושכינהד

ידיד'אמלבנימן'שנבנימןבגבולבמערבלעולםושכינהמ

ידידאמרלבנימין'שנבנימיןבגבולבמעברלעולםושכינהלנו1פ

ידידאמרולבנימן'שנבנימןבגבולבמערבלעולםושכינה2פ

ידיד'אמלבנימין'שנאבנימיןבגבולבמערבלעולםושכינהא

ידיד'אמלבנימין'שנאמבנימיןבגבולבמערבלעולםושכינהלנוש

דגל'ד'ה'ה'וגו'ייד

דגלד"ההעליולבטחישכון'המ

דגלד"ההישכןי"י1פ

(א)דגלדכתיבהיאהדא'וגועליולבטחישכוןי"י2פ

דגלד"ההלבטחישכוןי"ייא

דגלד"ההלבטחישכון'הש

ומטה'וגומנשהמטהועליו'וגוימהלצבאותםאפריםמחנהד

ומטהמנשהמטהועליואפריםמחנהמ

ומטהמנשהמטהועליוימהלצבאותםאפריםמחנה1פ

ומטה'וגומנשהמטהועליו'וגוימהלצבאותםאפריםמחנה2פ

ומטה'וגומנשהמטהועליוימהלצבאותםאפריםמחנהא

ומטה'וגומנשהמטהועליוימהלצבאותםאפריםמחנהש

ושלישים'וגולמחנההפקדיםכל'וגוונשיאבנימןד

ושלישיםאפריםלמחנההפקודיםכל'וגומבנימןמ

ושלישיםאפריםלמחנההפקודיםכל'וגוונשיאבנימין1פ

ושלישים'וגואפריםלמחנההפקודיםכל'וגולבניונשיאבנימן2פ

ושלישיםאפריםלמחנההפקודיםכל['וגו]ונשיאבנימיןא

ושלישיםאפריםלמחנההפקודיםכל'וגוונשיאבנימיןש
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ויתגברבתורהאדםשיתגברכדיגבורהולתשובהלתורהנאהד

ויתגברבתורהאדםשיתגברכדיגבורהולתשובהלתורהנאהיסעומ

ויתגברבתורהשיתגברכדיגבורהולתשובהלתורהנאהיסעו1פ

ויתגברבתורהאדםשיתגברכדיגבורהולתשובהלתורהנאהיסעו2פ

ויתגברבתורהאדםשיתנכרכדיגבורהולתשובהלתורהנאהיסעוא

ויתגברבתורהאדםשיתגברכדיגבורהולתשובהלתורהנאהיסעוש

דןשבטוכנגדןלעולםיוצאהחשךמשםצפוןיצרועלד

דןשבטוכנגדולעולםיוצאהחשךמשםצפוןיצרועלמ

דןשבטוכנגדןלעולםיוצאהחשךמשםצפוןיצרועל1פ

דןשבטוכנגדןלעולםיוצאהחשךמשםצפוןיצרועל2פ

דןשבטוכנגדולעולםיוצאהחשךמשםצפוןיצרועלא

דןשבטוכנגדולעולםיוצאהחושךמשםצפוןיצרועלש

שניירבעםשעשה'ז'בעבעולםהחשיךשהואלמהד

שניירבעםשעשהז"בעהעולםאתהחשיךשהואלמהמ

שניירבעםשעשהז"בעהעולםאתהחשיךשהואמפני1פ

שניירבעםשעשהזרהבעבודההעולםהחשיךשהואלמה2פ

שניירבעםשעשהז"בעהעולםהחשיךשהואלמהא

שניירבעםשעשהז"בעהעולםהחשיךשהואלמהש

במחשךוהיה'שנאהואחשך'ז'ועזהבעגליד

במחשךוהיה'שנהואחשךחשךז"ועזהבעגלימ

במחשךוהיה'שנחשךז"ועזהבעגלי1פ

במחשךוהיה'שנאהואחשךזרהועבודהזהבעגלי2פ

במחשךוהיה'שנאהואחשךז"ועזהבעגליא

במחשךוהיה'שנאהואחושךז"ועזהבעגליש

אלאממנוקבלוולאישראלכלעלירבעםוחזרמעשיהםד

אלאממנוקבלוולאישראלכלעלירבעםוחזרמעשיהםמ

אלאממנוקבלוהוולא'ישרכלעלירבעםוחזרמעשיהם1פ

אלאממנוקבלוולאישראלכלעלירבעםוחזרמעשיהם2פ

אלאממנוקבלוולאישראלכלעלירבעםוחזרמעשיהםא

אלאממנוקבלוולאישראלכלעלירבעםוחזרמעשיהםש

'וגוזהבעגלישניויעשהמלךויועץ'שנאדןשבטד

'וגומזהבעגלישניויעשהמלךויוועץ'שנדןשבטמ

'וגוזהבעגלישניויעשהמלךויועץ'שנדןשבט1פ

'וגוזהבעגלישניויעשהמלךויועץ'שנדןשבט2פ

'וגוזהבעגלישניויעשהמלךויועץ'שנאדןשבטא

'וגוזהבעגלישניויעשהמלךויועץ'שנאדןשבטש

בצפוןדןשיחנה'הבהצוהולכךבדןנתןהאחדואתד

בצפוןדןשיחנהה"הקבצוהולכךבדןנתןהאחדואתמ

בצפוןדןשיחנהה"הקבצוהולכךבדןנתןהאחדואת1פ

בצפוןדןשיחנהה"הקבצוהולכךבדןנתןהאחדואת2פ

בצפוןדןשיחנהה"הקבצוהולכןבדןנתן'האואתא

צפוןדןשיחנהה"הקבצוהולכךבדןנתן'האואתש

ועליו'וגוצפונהדןמחנהדגל'ד'ה'הד

ועליוצפונהדןמחנהדגלד"ההמ

ועליו'וגוצפונהדןמחנהדגלד"הה1פ

ועליו'וגולצבאותםצפונהדןמחנהדגלדכתיבהיאהדא2פ

ועליולצבאותםצפונהדןמחנהדגלד"ההא

ועליולצבאותםצפונהדןמחנהדגלד"ההש
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אמרולאשר'שנהחשךעלמאיראשרשבטד

אמרולאשר'שנהחשךעלמאיראשרשבטמ

אמרולאשר'שנ'שנהחשךעלמאיראשרמטה1פ

אמרולאשר'שנהחשךעל[מאיר](שיאיר)אשרשבט2פ

אמרולאשר['שנא]החשךעלשמאיראשרשבטא

'אמולאשרהחשךעלשמאיראשרשבטש

'אומהואוכןרגלובשמןוטובל'וגוברוךד

'אומהואולכך'וגומאשרמבניםברוךמ

'אומהואולכךרגלובשמןוטובלאשרמבניםברוך1פ

אומרהואולכךרגלובשמןוטובל'וגואשרמבניםברוך2פ

אומרהואולכךרגלובשמןוטובלאשרמבניםברוךא

'אומהואולכךרגלובשמןוטבל'וגואשרמבניםברוךש

ברכהמלאשהואנפתליועליואשרמטהעליווהחניםד

ברכהמלאשהואנפתליועליואשרמטהעליווהחוניםמ

ברכהמלאשהואנפתלימטהועליואשרמטהעליווהחונים1פ

'וגונפתלימטהועליואשרמטהעליווהחונים2פ

ברכהמלאשהואנפתלימטהועליו]אשרמטהעליווהחוניםא

ועליואשרמטהעליווהחוניםש

'וגורצוןשבענפתלי'דתי'כמלפרנסוכדיד

'הברכתומלארצוןשבענפתלידתימא'כמלפרנסוכדימ

י"יברכתומלארצוןשבענפתליא"כדלפרנסוכדי1פ

2פ

י"יברכתומלארצוןשבענפתלי'שנאלפרנסוכדיא

ש

הפקודיםכל'וגונפתליומטה'אוהואוכןד

הפקודיםכל'וגומנפתליומטה'אומהואוכן'וגוממ

הפקודיםכל'וגונפתלימטהועליו'אוהואוכן1פ

הפקודיםכל2פ

הפקודיםכל'וגונפתלימטהועליו[א"וכהא

הפקודיםכל'וגונפתלימטהש

שעובדמישכללדגליהםיסעולאחרונה'וגודןלמחנהד

שעובדמישכללדגליהםיסעולאחרונהדןלמחנהמ

שעובדמישכללדגליהםיסעולאחרונהדןלמחנה1פ

עבודהשעובדמישכללדגליהםיסעולאחרונה'וגודןלמחנה2פ

שעוברמישכליסעולאחרונה'וגודןלמחנהא

שעובדמישכללדגליהםיסעולאחרונה'וגודןלמחנהש

יסדבחכמה'יי'נאלכךלפניםולאלאחורהולך'ז'עד

יסדבחכמה'ה'נאמלכךלפניםולאלאחורהולךז"עמ

יסדבחכמהי"ינאמרלכךלפניםולאלאחורהלךז"ע1פ

יסדבחכמהי"י'נאלכךלפניםולאלאחורהולךזרה2פ

יסדבחכמהי"יינאמרלכךלפניםולאלאחורהולךז"עא

יסדבחכמה'הנאמרלכךלפניםולאלאחורהולךז"עש

וכנגדןרוחות'ד'הבהשבראכשםבתבונהשמיםכונןארץד

וכנגדןרוחות'דה"הקבשבראכשם'וגומארץמ

וכנגדןרוחות'דה"הקבשבראכשםארץ1פ

וכנגדןרוחותארבעה"הקבשבראכשםבתבונהשמיםכונןארץ2פ

וכנגדןרוחות'דה"הקבשבראכשםבתבונהשמיםכונןארץא

וכנגדןרוחות'דה"הקבשבראכשםבתבונהשמיםכונןארץש
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וגבריאלמיכאלמלאכים'דלכסאוסיבבכךאףדגלים'דד

וגבריאלמיכאלמלאכים'דלכסאוסבבכךאףדגליםארבעמ

וגבריאלמיכאלמלאכים'דלכסאוסובבכאןאףדגלים'ד1פ

וגבריאלמיכאלמלאכיםארבעלכסאוסבבכאןאףדגליםארבע2פ

וגבריאלמיכאלמלאכים'ד-לכסאסבבכאןאףדגלים'דא

וגבריאלמיכאל'מלאכי'דלכסאוסבבכאןאףדגלים'דש

נקראלמהראובןכנגדבימינומיכאלורפאלואוריאלד

נקראלמהראובןכנגדמימינומיכאלורפאלאוריאלמ

נקראלמהראובןכנגדמימינומיכאלורפאלאוריאל1פ

נקראולמהראובןכנגדמימינומיכאלורפאלואוריאל2פ

נקראולמהבדרוםשהואראובןכנגדמימינומיכאלורפאלואוריאלא

נקראולמהבדרוםשהואראובןכנגדמימינומיכאלורפאלואוריאלש

בשירהמשהפתחביםישראלשעברובשעהמיכאלשמוד

בשירהמשהפתחביםישראלשעברובשעהמיכאלשמומ

שירהמשהפתחבים'ישרשעברובשעהמיכאלשמו1פ

בשירהמשהפתחבים[ישראל]שעברובשעהמיכאלשמו2פ

בשירה'ואמ[משה]פתחביםישראלשעברובשעהמיכאלשמוא

בשירהמשהפתחביםישראלשעברובשעהמיכאלשמוש

אין'אמהתורהאתשסייםמי'וגוכמוךמיד

אין'אמהתורהאתוכשסיים'הבאליםכמוכהמימ

אין'אמהתורהאתוכשסייםכמוךמי1פ

אין'אמהתורהאתשסייםמיי"יבאליםכמוכהמי2פ

אין'אמהתורהאתוכשסייםי"ייבאליםכמוךמיא

אין'אמהתורהאתוכשסיים'הבאליםכמוךמיש

הריכאלאיןכמוךמיישורוןכאלד

הריכאלאיןכמוכה[מי](אין)ישורוןכאלמ

זההריכאלאיןכמוךמיישורוןכאל1פ

כאלאיןכמוךמיישורןכאל2פ

כאלאיןמיכאלכמוךמיישורוןכאלא

כאלאיןכמוךמיישורוןכאלש

שמונקראלמהבצפוןשהואדןכנגדמשמאלואוריאלמיכאלד

שמונקראלמהבצפוןשהואדןכנגדמשמאלואוריאלמיכאלמ

שמונקראלמהבצפוןשהואדןכנגדמשמאלואוריאלמיכאל1פ

שמונקראולמהבצפוןשהואדןכנגדמשמאלואוריאלמיכאל2פ

שמונקראולמהבצפוןשהואדןכנגדמשמאלואוריאלמיכאלא

שמוולמהבצפוןשהואדןכנגדמשמאלואוריאלמיכאלש

להםומאירעליומכפר'שהבהוכתוביםנביאיםתורהבשבילאוריאלד

להםומאירעליומכפרה"שהקבוכתוביםנביאיםתורהבשבילאוריאלמ

להםומאירעליומכפרה"שהקבוכתוביםנביאיםתורהמפניאוריאל1פ

להםומאירעליומכפרה"שהקבוכתוביםנביאיםתורהבשבילאוריאל2פ

להםומאירעליומכפרה"שהקבוכתוביםנביאיםהתורהבשבילאוריאלא

להםומאירעליומכפרה"שהקבוכתוביםנביאיםהתורהבשבילאוריאלש

אורךבאכיאוריקומי'שנלישראלד

אורךבאכיאוריקומי'שנלישראלמ

אורךבאכיאוריקומי'שנלישראל1פ

עליךי"יוכבודאורךבאכיאוריקומי'שנלישראל2פ

אורךבאכיאוריקומי'שנאמלישראלא

אורךבאכיאוריקומי'שנאלישראלש
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וכןאוריאלהרילנוויאר'ייאל'אמודודד

אוריאלהרילנוויאר'האל'אמודודמ

אוריאלהרילנוויארי"יודוד1פ

וכןאוריאלהרילנוויארי"יאל'אמודודזרח2פ

א"וכהאוריאלהרילנוויארי"ייאל'אמודודא

וכןאוריאלהרילנוויאר'האל'אמודודש

מלפניוגבריאלליאור'ייבחשךאשבכי'אוהואד

מלפניוגבריאלליאור'הבחשךאשבכי'דכתיהיינומ

מלפניוגבריאלליאורי"יבחשךאשבכי'דכתהיינו1פ

מלפניוגבריאלליאורי"יבחשךאשבכי'אומהוא2פ

מלפניוגבריאלליאורי"ייבחשךאשבכיא

מלפניוגבריאלליאור'הבחשךאשבכי'אומהואש

נקראולמהבמזרחשהיוואהרןומשהיהודהמלכותכנגדד

נקראולמהבמזרחחוניםשהיוואהרןומשהיהודהמלכותכנגדמ

נקראולמהבמזרחחוניםשהיוואהרןומשהיהודהמלכותכנגד1פ

נקראולמהבמזרחשהיוואהרןומשהיהודהמלכותכנגד2פ

נקראולמהבמזרחשהיוואהרןומשהיהודהמלכותכנגדא

נקראולמהבמזרחהיוואהרןומשהיהודהמלכותכנגדש

'וגובאחיוגבריהודהכי'כת'ביהודגבריאלשמוד

באחיוגבריהודהכי'כתביהודהגבריאלשמומ

באחיוגבריהודהכיביהודה'כתגבריאלשמו1פ

'וגובאחיוגבריהודהכיכתיבביהודהגבריאלשמו2פ

באחיויהודהגברכי'כתיביהודהגבריאלשמוא

באחיויהודהגבר'כתיביהודהגבריאלשמוש

יועץפלאשמוויקרא'וכתמשהאלויקרא'כתובמשהד

יועץפלאשמוויקרא'וכתמשהאלויקרא'כתיובמשהמ

יועץפלאשמוויקרא'וכתמשהאלויקרא'כתובמשה1פ

יועץפלאשמוויקראוכתיבמשהאלויקראכתיבובמשה2פ

יועץפלאשמוויקרא'וכתימשהאלויקרא'כתיובמשהא

יועץפלאשמוויקרא'וכתימשהאלויקרא'כתיובמשהש

ולמהאפריםכנגדרפאלגבריאלהריגבוראלד

ולמהאפריםכנגדרפאלגבריאלהריגבוראלמ

למהאפריםכנגדרפאלגבריאלהריגבריאלאל1פ

ולמהבמערבשהיואפריםכנגדרפאלגבריאלהריגבוראל2פ

ולמהבמערבשהיהאפריםכנגדרפאלגבריאלהריגבוראלא

ולמהבמערבשהיהאפריםכנגדרפאלגבריאלהריגבוראלש

מאפריםשיצאירבעםשלשברולרפאותכדירפאלשמונקראד

מאפריםשיצאשלירבעםשברולרפאותכדירפאלשמונקראמ

מאפריםשיצאירבעםשלשברושרפארפאלשמונקרא1פ

מאפריםשיצאירבעםשלשברולרפאתכדירפאלשמונקרא2פ

מאפריםשיצאירבעםשלשברולרפאתכדירפאלנקראא

מאפריםשיצאירבעםשלשברולרפאתכדירפאלשמונקראש

הרילהנארפאנאאלבמערבשהואד

הרילהנארפאנאאל'דכתהיינובמערבשהואמ

הרילהנארפאנאאל'דכתהינובמערבשהוא1פ

הרילהנארפאנאאלבמערבשהוא2פ

הרילהנארפאנאאלבמערבשהואא

הרילהנארפהנאאלבמערבשהואש
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מקומות'בי'וגואבותםלביתישראלבניפקודיאלהרפאלד

מקומותבעשרה'וגומאבותםלביתישראלבניפקודיאלהרפאלמ

מקומות'ביאבותםלביתישראלבניפקודיאלהרפאל1פ

מקומותבתשעה'וגואבותםלביתישראלבניפקודיאלהרפאל2פ

מקומות'בט'וגואבותםלביתישראלבניפקודיאלהרפאלא

מקומותבתשעה'וגואבותםלביתישראלבניפקודיאלהרפאלש

אבותיךירדונפשבשבעיםלמצריםבירידתןאחדישראלנמנוד

אבותיךירדונפשבשבעים'שנלמצריםבירידתןאחתישראלנמנומ

אבותיךירדונפשבשבעיםלמצריםבירידתן'ישרנמנו1פ

אבותיךירדונפשבשבעיםלמצריםבירידתאחדישראלנמנו2פ

אבותיךירדונפש'בעלמצריםבירידתן'אישראלנמנוא

אבותיךירדונפשבשבעים'שנאלמצריםבירידתן'אישראלנמנוש

מרעמססישראלבניויסעובעלייתןואחד'וגוד

מרעמססישראלבניויסעו'שנבעלייתןואחדמצרימהמ

מרעמססויסעובעלייתןואחדמצרימה1פ

מרעמסס'מרעמישראלבניויסעובעליתןואחד'וגומצרים2פ

סס[עמ]מרישראלבניויסעובעלייתן'ואמצרימהא

מרעמססישראלבניויסעו'שנאמבעלייתן'ואמצרימהש

מעשהאחרואחד'וגוסכתהד

מעשהאחרואחד'וגומסוכותהמ

מעשהאחרואחד'גומאותכששסוכתה1פ

אחרואחד'וגוהגבריםרגליאלףמאותכששסוכותה2פ

אחר'וא'וגומאותכששסכותהא

אחר'ואמאותכששסוכותהש

'וגוישראלבניראשאתתשאכיהעגלד

לפקודיהםישראלבניראשאתתשאכי'דכתיהעגלמ

לפקדיהםישראלבניראשאתתשאכיהעגל1פ

'וגולפקודיהםישראלבניראשאתתשאכיהעגל2פ

ראשאתתשאכיהעגלא

'וגוראשאתתשאכי'שנאהעגלש

בימיושניםהארץבחילוקואחדבדגליםאחדהפקודיםבחומשושניםד

בימיושניםהארץבחילוקואחדבדגליםאחדהפקודיםבחומשושניםמ

בימיושניםהארץבחלוקואחדבדגליםאחדהפקודיםבחומשושנים1פ

בימיושניםהארץבחילוקואחדבדגליםאחדהפקודיםבחומשושנים2פ

בימיושניםהארץבחלוק'ואבדגלים'אהפקודיםבחומשושניםא

בימי'ובהארץבחלוק'ואבדגלים'ואהפקודיםבחומש'ובש

באילןעתידיןכדאינוןבבזקויפקדםבטלאיםויפקדםשאולד

באיליןעתיריןכדאינוןבבזקויפקדםבטלאיםויפקדם'שנשאולמ

באילאןעתיריןאינוןכדבבזקויפקדםבטלאיםויפקדםשאול1פ

באיליןעתיריןאינוןכדבבזקויפקדםבטלאיםויפקדםשאול2פ

באיליןעתירין[ן](ר)אינוכדבבזקויפקדבטלאיםויפקדםשאולא

עתיריןאינוןכד'בטלאיויפקדםבבזקויפקדםשאולש

דודבימיואחדבבזקייהמסכיניןאינוןוכדאמרייהד

'שנדוד(יוא)בימיואחדבבזקיאמסכיניןוכדאינוןאמריאימ

דודבימיואחדבבזקיאמסרינוןכדאינוןאמריא1פ

דודבימיואחדבבזקייהמסכניןוכדאינוןאמרייה2פ

דודבימי'ואבבזקייהמסכניןאינוןוכדאמרייאא

דודבימי'ואבבזקיאמסכניןוכדאינוןבאימיריאש
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מספראםהעםהעםמפקדמספראתיואבויתןד

מספראםהעםמפקדמספראתיואבויתןמ

מפקדמספרואםהעםמפקדמספראתיואבויתן1פ

מספראםהעםמפקדמספראתיואבויתן2פ

העםמפקדמספראתיואבויתןא

מספראםהעםמפקדמספראתיואבויתןש

מספרלמהמפקדואםמפקדלמהד

מספרלמהמפקדואםמפקדלמהמ

לילמה1פ

מספרלמהמפקדואםמפקדלמה2פ

מספרמפקדואםמספרלמהמפקדאםא

מספרלמהמפקדואםמפקדלמהש

גדולהאנפיראותשתיעשהאלאד

גדולהאנפיראותשתיעשהאלאמ

גדולהאנפיראותשתיעשהאלא1פ

גדולהאנפראותשתיעשהאלא2פ

גדולהאנפראותשתי[יואב]עשהאלאמפקדלמהא

'ואגדולה'אאנפראותשתיעשהאלאש

'כתלפילוהראהלאהגדולהלדודהראההקטנהוקטנהד

'כתילפיכךלוהראהלאהגדולהלדודהראההקטנהוקטנהמ

לפיכךלוהרעלאהגדולהלדודהקטנהוקטנה1פ

כתיבלפיכךלוהראהלאהגדולהלדודהראההקטנהוקטנה2פ

'כתי'לפילוהראהלאוהגדולהלדודהראההקטנהוקטנהא

'כתו'לפילוהראהלאוהגדולהלדודהראההקטנהקטנהש

עזראבימיואחדמפקדמספראתד

'שנעזראבימיואחדמפקדמספראתמ

עזראבימיואחדהעםמפקדמספראתיואבויתן1פ

עזראבימיואחדהעםמפקדמספראת2פ

עזראבימיואחדהעםמפקדמספראתא

עזראבימי'ואהעםמפקדמספראתש

לבאלעתידואחד'וגורבואארבעכאחדהקהלכלד

'דכתלבואלעתידואחדרבואארבעכאחדהקהלכלמ

לבואלעתידואחדרבואארבעכאחדהקהלכל1פ

לבואלעתידואחד'וגורבואארבעכאחדהקהלכל2פ

לבואלעתיד'וא'וגורבואארבעבאחדהקהלכלא

לבואלעתיד'וארבואארבע'כאהקהלכלש

בניפקודיאלהמונהידיעלהצאןתעברנהעודד

בניפקודיאלהא"דמונהידיעלהצאןתעבורנה(ו)מ

בניפקודיאלהמשהידיעלהצאןתעבורנהעוד1פ

בניפקודיאלהמונהידיעלהצאןתעברנהעוד2פ

בניפקודיאלהמונהי"עהצאןתעבורנהעודא

בניפקודיאלהמונהי"עהצאןתעבורנהעודש

כחולישראלבנימספרוהיה'ד'ה'ה'וגוישראלד

כחולישראלבנימספרוהיהד"ההישראלמ

כחולישראלבנימספרוהיהד"ההישראל1פ

כחול]ישראלבנימספרוהיהדכתיבהיאהדא'וגוישראל2פ

כחולישראלבנימספרוהיהד"הה'וגוישראלא

כחולישראלבנימספרוהיהד"ההישראלש



38

במדבר רבה פרשה ב

יב, ב

ישראלבנימספרוהיה'וגוהיםד

היםמ

הים1פ

ישראלבנימספרוהיהיספרולאימדלאאשר[הים2פ

'וגוהיםא

היםש

שהבטיחמפניבשמיםנצבדברך'יילעולם'ד'ה'הד

שהבטיחמפניבשמיםנצבדברך'הלעולםד"ההמ

שהבטיחמפניבשמיםנצבדברךלעולםי"י1פ

שהבטיחמפניבשמיםנצבדברךי"ילעולםדכתיבהיאהדא2פ

שהבטיחמפניבשמיםנצבדברךי"יילעולםד"ההא

שהבטיחמפניבשמיםנצבדברך'הלעולםד"ההש

ישראלשיצאובשעההבטחהאותהובאתאברהםאת'הקבהד

ישראלשיצאובשעהההבטחהאותהובאתאברהםאתה"הקבמ

'ישרשיצאובשעההבטחהאותהובאתישראלאתה"הקב1פ

ישראלשיצאובשעההבטחהאותהובאתאברהםאתה"הקב2פ

ישראלשיצאובשעההבטחהאותהובאתאברהםאתה"הקבא

ישראלשיצאובשעהבאתההבטחהואותהאברהםאתה"הקבש

'שנאביומביתלצאתלו'כשאמ'הבההבטיחוואימתי'ממצריד

'שנאביומביתלצאתלו'כשאמה"הקבהבטיחואימתיממצריםמ

'אאביומביתלצאתלו'כשאמה"הקבהבטיחוואימתיממצרים1פ

'שנאביומביתלצאתלוכשאמרה"הקבהבטיחוואימתיממצרים2פ

'שנאאביומביתלצאתל"כשאה"הקבהבטיחוואימתיממצריםא

'כשאמאביומביתלצאתלו'כשאמה"הקבהבטיחוואימתיממצריםש

'וגומארצךלךלךד

וממולדתךמארצךלךלךמ

וממולדתךמארצךלךלךלו1פ

ומביתוממולדתךמארצךלךלךם(ה)אבראלי"יויאמר2פ

'וגואברהםאלי"ייויאמרא

'וגואברהםאל'הויאמרלוש

אברהם'אמ'וגוגדוללגויואעשךד

אברהם'אמגדוללגויואעשךמ

אברהם'אגדוללגויואעשך'וכת1פ

אברהם'אמ'וגוגדוללגויואעשך'וגואביך2פ

'אמואברהםגדוללגויואעשךא

'אמואברהםגדוללגויואעשךש

אותישהבטחתמהכל'העולמירבון'הבהלפניד

אותישהבטחתמהכלהעולמיםרבוןה"הקבלפנילפנימ

אותישהבטחתמהכלעולםשלרבונוה"הקבלפני1פ

אותישהבטחתמהכלהעולמיםרבוןה"הקבלפני2פ

אותישהבטחתמהכלהעולמיםרבוןה"הקבלפניא

אותישהבטחתמהכלהעולמיםרבוןה"הקבלפניש

'שנבניםלישאיןבהםליישהנאהמהד

'שנבניםלישאיןבהםליישהנאהמהמ

'שנבניםלישאיןבהםליישהנאהמה1פ

'שנבניםלישאיןליישהנאהמה2פ

'שנא'שנאבניםלישאיןליישהנאהמהא

'שנאבניםלישאיןליישהנאהמהש
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יב, ב

'וגוליתתןמהאלהים'ייאברםויאמרד

ליתתןמהאלהים'האברםויאמרמ

עריריהולךואנכיליתתןמהאליםי"יאברםויאמר1פ

עריריהולךואנכיליתתןמהאלהיםי"יאברהםויאמר2פ

'וגוואנכיליתתןמהאלהיםי"ייאברהםויאמרא

'וגוהולךואנכיליתתןמה'האברהםויאמרש

עשהמהבניםלהולידעתידשאינובמזלרואהשאברהםד

עשהמהבניםלהולידעתידשאינובמזלרואהשאברהםמ

עשהמהבניםלהולידעתידשאינובמזלורואהשאברם1פ

עשהמהבניםלהולידעתידשאינובמזלרואהשאברהם'וגו2פ

עשהמהלהולידעתידשאינובמזלראהאברהם]א

ש

'ארסימון'בר'יהוד'ר'אשעהבאותה'הבהלוד

'רסימון'בריהודה'ר'אמשעהבאותהה"הקבלומ

'רסימון'בריהודהר"אשעהבאותהה"הקבלו1פ

'רסימוןבריהודה'אמרשעהבאותהה"הקבלו2פ

ר"אס"ביהודהר"א['הבהלוא

ר"אסימוןבריהודהר"אש

הרקיעמכיפתלמעלה'הבהשהעלהומלמדיוחנן'ארחניןד

הרקיעמכיפתלמעלהה"הקבשהעלהויוחנן'רבשםחניןמ

הרקיעמקופתלמעלהה"הקבשהעלהויוחנן'רבשםחנין1פ

הרקיעמכיפתלמעלהה"הקבשהעלהויוחנן'אמרחנין2פ

הרקיעמכפתלמעלהה"הקבשהעלהומלמדאבהוא

הרקיעמכיפתלמעלהה"הקבשהעלהואבהוש

עתידאתהשאיןרואהשאתההמזלאותומןלו'ואמד

עתידאתהשאיןרואהשאתההמזלאותומןלו'ואממ

עתידאתהשאיןרואהשאתההמזלאותומןלו'ואמ1פ

עתידאתהשאיןרואהשאתההמזלאותומןלוואמר2פ

עתידאתהשאיןרואהשאתההמזלמאותול"ואא

עתידאתהשאיןרואהשאתההמזלמאותולו'ואמש

'שנמולידשאתהלךמראהאניממנולהולידד

'שנמולידשאתהלךמראהאניאניממנולהולידמ

'שנמולידשאתהאראךאניממנולהוליד1פ

'שנמולידשאתהלךמראהאניממנולהוליד(מ)2פ

'שנאמולידשאתהלךמראהאניממנולהולידא

'שנאמולידשאתהלךמראהאניממנולהולידש

'ר'א'וגוהשמימהנאהבטויאמרהחוצהאותוויוצאד

'ר'אמהשמימהנאהבטויאמרהחוצהאותוויוצאמ

ר"א'וגוהשמימהנאהבטויאמרהחוצהאותוויוצא1פ

'אמרהשמימהנאהבטויאמרהחוצהאותוויוצא2פ

ש"אר'וגונאהבטויאמרהחוצהויוצאא

ר"א'וגונאהבטויאמרהחוצהאותוויוצאש

נתוןשהואאלאהבט'אומאינויצחק'ברשמואלד

נתוןשהואלמיאלאהבט'אומאיןיצחק'ברשמואלמ

ניתןשהואאלאהבט'אומאיןיצחקבר'שמו1פ

נתוןשהואאלאהבטאומראיןיצחקברשמואל2פ

שהואלמיאלאהבט'אומאיןן"בא

נתוןשהואלמיאלאהבט'אומריאיןנחמןברשמואלש
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כהלוויאמרוראהמשמיםהבט'שנאכמהלמעלהד

כהלוויאמרוראהמשמיםהבט'שנכמהלמעלהמ

כהלוויאמרוראהמשמיםהבט['שנ]כמולמעלה1פ

כהויאמרוראהמשמיםהבט'שנכמהלמעלה2פ

כהויאמרוראהמשמיםהבטא"כדלמעלהא

כהלוויאמרוראהשמיםמןהבטא"כדלמעלהש

לוי'ר'אזרעךיהיהכהמהוזרעךיהיהד

לוי'ר'אמזרעךיהיהמ

בשםחניןר"אזרעךיהיהכהמהוזרעךיהיה1פ

לוי'אמרזרעךיהיהכהמהוזרעךיהיה2פ

ל"ארזרעךיהיהא

לקישריש'אמזרעךיהיהש

והלךלדרךשיצאלמידומההדברלמהיוחנן'רבשםד

והלךלדרךשיצאלמידומההדברלמהיוחנן'רבשםמ

והלךלדרךשיצאלמידומההדברלמהיוחנן'רבשם1פ

והלךלדרךשיצאלמידומההדברלמהיוחנן'רבשם2פ

והלךלדרךשיצאלמידומההדברלמהיוחנןר"בשא

והלךלדרךשיצאלמיד"להיוחנןר"בשש

ולאימים'יעדהשלישיויוםהשניויוםהראשוןיוםד

ולאימיםעשרהעדהשלישיויוםהשניויוםהראשוןיוםמ

ולאימיםעשרהעדהשלישיויוםהשניויוםהראשוןיום1פ

ולאימיםעשרהעדהשלישיויוםהשניויוםהראשוןיום2פ

ולאימיםעשרהעד'גויוםשניויוםראשוןיוםא

ולאימים'יעד'וג'וב'איוםש

מיםולאאילןולאפונדקולאעירלאמצאד

מיםולאאילןולאפונדקולאעירלאשםמצאמ

מיםולאאילןולאפונדקולאעירלאשםמצא1פ

מיםולאאילןולאפונדקולאעירלאמצא2פ

מיםולאאילןולאפונדקולאעירלאמצאא

מיםולאאילןולאפונדקולאעירלאמצאש

'אאילןצפהימים'ישהלךואחרבריהולאד

אחדאילןצפהימיםעשרהשהלךואחרואחרבריהולאמ

אחדאילןצפהימיםעשרהשהלךאחרבריהולא1פ

אחדאילןצפהימיםעשרהשהלךואחרבריהולא2פ

אחדאילןצפהימים'ישהלךואחרא

אחדאילןצפהימיםעשרהשהלךואחרש

שהגיעכיוןמיםתחתיויששמא'אממרחוקד

שהגיעכיוןמיםתחתיושישתאמר'אממרחוקעומדמ

שהגיעכיוןמיםבגזעושישתאמר'אממרחוקעומד1פ

שהגיעכיוןמיםתחתיושישתאמראמרמרחוקעומד2פ

שהגיעכיוןמיםתחתיויששמאתאמר'אממרחוקעומדא

שהגיעכיוןמיםתחתיויששמאתאמר'אממרחוקעומדש

המעייןעלעומדמצאואצלוד

נפשוושבתלווערבהמעיןעלעומדמצאואצלומ

נפשוושבהשלווערבהמעיןעלעומדעומדמצאואצלו1פ

נפשוושבתעליווערבהמעיןעלעומדמצאואצלו2פ

המעיןעלמצאואצלוא

המעיןעלמצאואצלוש
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נאיןוענפיומתוקיןופירותיונאהאותושראהכיוןד

נאיםוענפיומתוקיםופירותיונאהצלואותושראהכיוןעליומ

נאיןוענפיומתוקיןופירותיונאהצלואותושראהכיוןעליו1פ

נאיןוענפיומתוקיןופירותיונאהצלושראהכיוןעליו2פ

נאיםוענפיומתוקיםופירותיונאהאותושראהכיוןא

ונאים'מתוקיופירותיונאהצלואותושראהכיוןש

מןושתהפירותיומןואכלבצלוונתקררלוישבד

מןושתהפירותיומןואכלבצלוונתקררשםלוישמ

מןושתהפירותיומןואכלבצלוונתקררשםישב1פ

מןושתהפירותיומןואכלבצלוונתקררשםלוישב2פ

מןושתהמפירותיואכלבצלוונתקררשםלוישבא

מןושתהפירותיומןאכלבצלוונתקררשםלוישבש

לילךשעמדכיוןעליונפשוושבתלווערבהמעייןד

לולילךשעמדכיוןעליונפשוושבהלווערבהמעיןמ

לולילךשעמדכיוןעליונפשוושבהלווערבהמעין1פ

לולילךשעמדכיוןעליונפשוושבתלווערבהמעין2פ

לולילךשעמדכיוןעליונפשוושבתלווערבהמעיןא

לילךשעמדכיוןעליונפשוושבתלווערבהמעיןש

'לומליישומהלברכךלימהלאילןאמרד

לומרליישומהלברכךליישמהלאילן'אממ

לומרליישומהלברכךליישמהלאילן'וא1פ

לומרליישומהלברכךלימהלאילןאמר2פ

'לומליישומהלברכךלימהלאילן'אמא

'לומליישומהלברכךלימהלאילן'אמש

כברנאהצלךשיהאהואנאהנאהעצךשהיאלךד

כברנאהצלךשיהאהואנאהנאהעצךשיהאלךמ

כברנאהצלךשיהאנאההרינאהעצךשיהאלך1פ

כברנאהצלךשיהאהואנאהנאהעצךשהיאלך2פ

כברנאהצלךשיהאהואנאהנאהעצמךשיהאלךא

נאהצלךשיהאהואנאהנאהעצמךשיהאלךש

מתוקיןפירותיךשיהיוהםנאיםנאיםענפיךשיהיונאההואד

מתוקיםפירותיךשיהוהםנאיםנאיםענפיךשיהונאההואמ

מתוקיםפירותיךשיהיוהםנאיםנאיםענפיךשיהונאההוא1פ

מתוקיםפירותיךשיהוהםנאיםנאיםענפיךשיהאנאההוא2פ

מתוקיםפירותיךשיהוהם[נאים]נאיםענפיךשיהונאההואא

'מתוקיפירותיךשיהוהואנאיםנאיםענפיךשיהיוהואנאהש

מעייןכברשרשךמתחתיוצאמעייןשיהאהםמתוקיםד

מעיןיוצאכברשרשךמתחתיוצאמעיןשיהאהםמתוקיןמ

מעיןיוצאכברשרשיךמתחתיוצאמעיןשיהיההםמתוקים1פ

יוצאכברשרשךמתחתיוצאמעיןשיהאהםמתוקים2פ

מעיןהרישרשךמתוךיוצאמעיןשיהאהםמתוקיםא

מעיןהרימשרשךיוצאמעיןשיהאהם'מתוקיש

חביבבמקוםחביבבמקוםעומדשתהאשרשךמתחתיוצאד

חביבבמקוםחביבבמקוםעומדשאתהאלאשרשךמתחתמ

חביבבמקוםעומדשתהאאלאשרשךמתחת1פ

חביב[במקום]חביבבמקוםעומדשתהאאלאשרשךמתחת2פ

[חביבמקום<.>]חביבבמקוםשתהאאלאשרשךמתוךיוצאא

חביבבמקוםחביבבמקוםשתהאאלאשרשךמתחתש
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העומדותהנטיעותכלאלאלברכךלימהעומדאתהד

העומדותהנטיעותכלאלאלברכךליישמהעומדאתהמ

העומדותהנטיעותכלאלאלברכךליישמהעומדאתה1פ

העומדותהנטיעותכלאלאלברכךליישמהעומדאתה2פ

העומדותהנטיעותכלאלאלברכךליישמהעומדאתהא

העומדותהנטיעותכלאלאלברכךליישמהעומדאתהש

'הבהכשבראכךכמותךיהיוממךד

ה"הקבכשבראכךכמותךיהיוממךמ

נתוןשהיהאברהםאתה"הקבכשבראכךכמותךיהיוממך1פ

ה"הקבכשבראכךכמותךיהיוממך2פ

ה"הקבכשבראכךכמותךיהיוממךא

ה"הקבכשבראכךכמותךיהיוממךש

ולאדורעשריםעמדוהעולםאתד

ולאדורעשריםעמדוהעולםאתמ

ולאדורעשריםעמדוהעולםאתבבלבארץ1פ

ולאדורעשריםעמדוהעולםאת2פ

ולאה"הקבצפהדורעשריםעמדוהעולםאתא

ולאה"הקבצפהדור'עשריעמדוהעולםאתש

עשריםאחרצדיקמהםעמדולאתועלתבהםהיהד

'כאחרגמורצדיקמהםעמדולאתועלתבהםהיהמ

עשריםאחרגמורצדיקמהםעמדולאתועלתבהםהיה1פ

עשריםאחרגמורצדיקמהםעמדולאתועלתבהםהיה2פ

עשריםאחרגמורצדיקמהםהיהולאתועלתבהםהיהא

'כאחרגמורצדיקמהםעמדולאתועלתבהםהיהש

שנקראתבבלבארץנתוןשהיהאברהםאת'הבהצפהדורד

שנקראתבבלבארץנתוןשהיהאברהםאתה"הקבצפהדורמ

שנקראתבבלבארץנתוןשהיהאברהםאתה"הקבצפהדורות1פ

שנקראתבבלבארץנתוןשהיהאברהםאתה"הקבצפהדור2פ

שנקראתבבלבארץנתוןשהיהאברהםאתה"הקבצפהדורא

שנקראתבבלבארץנתוןשהיהאברהםאתה"הקבצפהדורש

תומר'הבהואמר'גורחוקהמארץ'שנרחוקהד

תאמרה"הקב'ואממבבלאליבאורחוקהמארץ'שנרחוקהמ

תאמרה"הקב'ואמ'וגורחוקהמארץ'שנאמרחוקה1פ

תאמרה"הקב'ואמ'וגואליבאורחוקהמארץ'שנרחוקה2פ

תאמרה"הקב'ואממבבלאליבאורחוקהמארץ'שנארחוקהא

'תאמה"הקב'ואממבבלאליבאו'רחוקמארץ'שנארחוקהש

האשלכבשןאותושהוליכוכיוןלעמודכחבושישד

האשלכבשןאותושהשליכוכיוןלעמודכחבושישמ

האשבכבשןשהשליכוכיוןבנסיוןלעמדכחבושיש1פ

האשלכבשןאותושהשליכוכיוןלעמודכחבושיש2פ

האשלכבשןאותושהשליכוכיוןבנסיונילעמודכוחבושישא

האשלכבשןאותושהשליכוכיוןבנסיונילעמודכחבושישש

'הבהקירבומידבנסיונוועמד'הבהשלשמווקידשד

ה"להקבקרבומידבנסיונוועמדה"הקבשלשמווקדשמ

ה"הקבקרבומידבנסיונוועמדשמושקדשמצאו1פ

ה"הקבקרבומידבנסיונוועמדה"הקבשלשמווקדש2פ

ה"הקבקרבומידבנסיונוועמדה"הקבשלשמווקראא

ה"הקבקרבומידבנסיונוועמדה"הקבשלשמווקדשש
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ושביםעובריםזןוהיההפונדקאתלובנהישראללארץד

ושביםעובריםזןוהיההפונדקאתלובנהישראללארץמ

ושביםעובריםזןוהיההפונדקאתלובנה'ישרבארץ1פ

ושביםעובריםזןוהיההפונדקאתלובנהישראללארץ2פ

ושביםעובריםזןוהיההפונדקאתלובנהישראללארץא

ושבים'עובריזןוהיההפונדקאתלופנהישראללארץש

והודיעהשכינהכנפיתחתהבריותאתמכניסוהיהד

אותןמודיעוהיהשמיםכנפיתחתהבריותאתמכניסוהיהמ

אותןוהודיעכנפיותחתהבריותאתמכניסוהיה1פ

אותןוהודיעשמיםכנפיתחתהבריותאתמכניסוהיה2פ

אותןוהודיעשמיםכנפיתחתהבריותמכניסוהיהא

אותןוהודיעהשמיםכנפיתחתהבריותמכניסוהיהש

'הבהשםעלשמוונתןבעולם'הבהשלכבודוד

ה"שלהקבשמועלשמוונתןבעולםה"שלהקבכבודומ

ה"הקבשלשמועלשמוונתןבעולםה"הקבשלכבודו1פ

ה"הקבשםעלשמוונתןבעולםה"הקבשלכבודו2פ

ה"הקבש"עשמוונתןבעולםה"הקבשלכבודוא

ה"הקבשםעלשמוונתןבעולםה"הקבשלכבודוש

'לומליישמהאברהם'הקבהלו'אמכמלאכיםד

לומר(לעשות)ליישמהאברהםה"הקבלו'אמכמלאכיםמ

לומרליישמהאברהםה"הקבלו'אכמלאכים1פ

לומרליישמהאברהםה"הקבלו'אמכמלאכים2פ

'לומליישמהאברהםה"הקבל"אכמלאכיםא

'לומליישמהאברהםה"הקבלו'אמ'כמלאכיש

לפניצדיקשלםשתהאלברכךליישומהלךד

לפניצדיקשלםשתהאלברכךליישומהלךמ

הריצדיקלפנישלםשתהאלברכךליישומהלך1פ

לפניצדיקשלםשתהאלברכךליישומהלך2פ

לפניצדיקשלםשתהאלברכךליישומהלךא

לפניצדיקשלםשתהאלברכךליישומהש

צדיקלפניצדקתאשתךשרהשתהאאוד

צדיקלפניצדקתאשתךשרהשתהאאומ

לפניצדקתאשתךשרהשתהאאולפניאתהשלם1פ

צדיקלפניצדקתאשתךשרהשתהאאו2פ

צדיקלפניצדקתאשתךשרהשתהאאוא

צדיקלפניצדקתאשתךשרהאוש

כלשיהיואולפניצדקתאשתךשרהאתהד

כלשיהואולפניצדקתאשתךושרהלפניאתהמ

כלשיהואולפניהיאצדקת1פ

כלשיהיואולפניצדקתאשתךשרהאתה2פ

כלשיהיואולפניצדקתאשתךושרהלפניאתהא

כלשיהיואולפניצדקתאשתךושרהלפניאתהש

ליישמהלפניהםצדיקים'צדיקיביתךבניד

ליישמהלפניהםצדיקיםצדיקיםביתךבנימ

ליישמהלפניהםצדיקיםלפניצדיקיםביתיךבני1פ

ליישמהלפניהםצדיקיםצדיקיםביתךבני2פ

ליישמהלפניהםצדיקיםצדיקיםביתיךבניא

ליישמהלפניהם'צדיקי'צדיקיביתיךבניש



44

במדבר רבה פרשה ב

יב, ב

מניןכמותךיהיוממךלעמוד'שעתידיבניםכלאלאלברכךד

מניןכמותךיהיוהימךלעמודשעתידיןבניםכלאלאלברכךמ

ומניןכמותךיהיוממךלעמדשעתידיןבניםכלאלאלברכך1פ

מניןכמותךיהיוממךלעמדשעתידיןבניםכלאלאלברכך2פ

מניןכמותךיהיוממךלבאשעתידיןבניםכלאלאלברכךא

מניןכמותךיהיוממךלבא'שעתידיבניםכלאלאלברכךש

אתזרעךיהיהכהלוויאמרכתיבשכןד

אתזרעךיהיהכהלוויאמר'כתישכןמ

אתזרעךיהיהכהלוויאמר'שנלו'אמשכך1פ

אתזרעךיהיהכהלוויאמרכתיבשכן2פ

אתזרעךיהיהכהלוויאמרכתיבשכןא

אתזרעךיהיהכהלוויאמר'כתישכןש

הככביםוספרהשמימהנאהבט'שנבכוכביםשנתברךאברהםמוצאד

הכוכביםוספורהשמיםנאהבט'שנבכוכביםנתברךאברהםמוצאמ

הכוכביםוספורהשמימהנאהבט'שנבכוכביםנתברךאברהםמוצא1פ

הכוכביםוספורהשמימהנאהבט'שנבכוכביםנתברך'אברהמוצא2פ

הככביםוספורהשמימהנאהבט'שנאכככביםנתברךאברהםמוצאא

הכוכביםוספורהשמימהנאהבט'שנאבכוכביםנתברךאברהםמוצאש

ארבהוהרבהאברכךברךכי'שנבחולנתברךויצחק'וגוד

ארבהוהרבהאברכךברךכי'שנבחולנתברךויצחקמ

ארבהוהרבהאברכךברךכיבחולנתברךויצחק'וגו1פ

ארבהוהרבהאברכךברךכי'שנבחולנתברךויצחק2פ

'וגואברכךברךכי'שנאכחולנתברךויצחקא

'שנאבחולנתברךיצחקש

ויעקב'וגוזרעךאתד

ויעקבהיםשפתעלאשרוכחולהשמיםככוכביזרעךאתמ

ויעקבוכחולהשמיםככוכביזרעךאת1פ

ויעקב'וגווכחולהשמיםככוכביזרעךאת2פ

ויעקבהיםשפתעלאשרוכחולא

ויעקבהיםשפתעלאשרוכחולש

'וגוהארץכעפרזרעךוהיה'שנאהארץבעפרנתברךד

הארץכעפרזרעךוהיה'שנהארץבעפרנתברךמ

הארץכעפרזרעךאתושמתי'שנבעפרנתברך1פ

'וגוהארץכעפרזרעךוהיה'שנהארץבעפרנתברך2פ

הארץכעפרזרעךוהיה'שנאהארץבעפרנתברךא

הארץכעפרזרעךוהיה'שנאהארץבעפרנתברךש

'יי'כתשכןמשהבימיבאתהאברהםשלברכתוד

'ה'כתישכךמשהבימיבאתהשלאברהםברכתומ

י"יכתובשכןמשהשלביומובאתאברהםשלברכתו1פ

י"יכתיבשכןמשהבימיבאתהאברהםשלברכתו2פ

'שנאמשהבימיבאתאברהםשלברכתוא

'שנאממשהבימיבאתאברהםשלברכתוש

וברכתו'וגוהיוםוהנכםאתתםהרבהאלהיכםד

וברכתולרובהשמיםככוכביהיוםוהנכםאתכםהרבהאלהיכםמ

וברכתולרבהשמיםככוכביהיום(א)והנכםאתכםהרבהאלהיכם1פ

וברכתוהשמיםככוכביהיוםוהנכםאתכםהרבהאלהיכם2פ

וברכתוהשמיםכככביהיוםוהנכםא

וברכתולרובהשמיםככוכביהיוםוהנכםש
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'כתשכןבלעםבימיבאתההארץכעפרשנתברךיעקבשלד

'כתשכןבלעםבימיבאתההארץבעפרשנתברךשליעקבמ

'שנבלעםבימיבאתהארץבעפרשנתברךיעקבשל1פ

כתיבשכןבלעםבימיבאתה[הארץכעפרשנתברך]יעקבשל2פ

'כתישכןבלעםבימיבאת[בעפר]שנתברךיעקבשלא

כתיבשכןבלעםבימיבאבעפרשנתברךיעקבשלש

בחולשנתברךיצחקשלוברכתויעקבעפרמנהמיד

בחולשנתברךשליצחקוברכתויעקבעפרמנהמימ

יצחקשלוברכתויעקבעפרמנהמי1פ

בחולשנתברךיצחקשלוברכתו'וגויעקבעפרמנהמי2פ

כחולשנתברךיצחקשלוברכתויעקבעפרמנהמיא

בחולשנתברךיצחקשלוברכתויעקבעפרמנהמיש

היםכחולבנימספרוהיהשנאמהושעבימיבאתהד

היםכחולישראלבנימספרוהיה'שנהושעבימיבאתהמ

היםכחולישראלבנימספרוהיה'שנהושעבימיבאת1פ

היםכחולישראלבנימספרוהיה'שנאהושעבימיבאתה2פ

היםכחולישראלבנימספרוהיה'שנאהושעבימיבאא

היםכחולישראלבנימספרוהיה'שנאהושעבימיבאהש

ביה'כתודביצחקוהואיל'וגוד

ביה'כתידביצחקוהואיליספרולאימדלאאשרמ

ביצחקשכתובהוהואיל1פ

ביהכתיבדביצחקוהואיליספרולאימדלאאשר2פ

ביה'כתידביצחקוהואילא

'כתידביצחקוהואילש

יצחקבנימספרוהיה'לומנצרךהיההחולברכתד

יצחקבנימספרוהיהלומרנצרךהיההחולברכתמ

יצחקבנימספרוהיהלומרצריךהיההחולברכת1פ

יצחקבנימספרוהיהלומרנצרךהיההחולברכת2פ

[יצחק](ישראל)בנימספרוהיה'לומנצרךהיההחולברכתא

ישראלבנימספרוהיה'לומנצרךהיההחולברכתש

ישראלבנימספרוהיהאלאכן'אומואינוד

ישראלבנימספרוהיהאלאכאן'אומאינומ

ישראלבנימספרוהיהאלאכן'אומואינוהיםכחול1פ

ישראלבנימספרוהיהאלאכןאומרואינו2פ

ישראלבניאלאכן'אומואינוכחולא

ישראלבניאלאכן'אומואינוהיםכחולש

ארםלפדןלילךיעקבאבינושיצאבשעהאלאולמהד

ארםלפדןלילךיעקבאבינושיצאשבשעהאלאולמהמ

ארםלפדןלילךאבינויעקבשיצאבשעהאלאולמה1פ

ארםלפדןלילךיעקבאבינושיצאבשעהאלאולמה2פ

ארםלפדןלילךאבינויעקבשיצאבשעהאלאולמהא

ארםלפדןללכתאבינויעקבשיצאבשעהאלאולמהש

ויתןלו'שאמכמההחולברכתאתיצחקלומסרד

ויתןלו'שאמכמוהחולברכתיצחקלומסרמ

ויתן'שאכמוהחולברכתיצחקלומסר1פ

ויתןלושאמרכמההחולברכתאתיצחקלומסר2פ

ויתןל"שאכמוהחולברכתאתיצחקלומסרא

ויתןלו'שאמבמההחולברכתאתיצחקלומסרש
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'ר'אאתמהואברהםברכתאתלךד

'אמאתמהואברהםברכתאתהאלהיםלךמ

ר"אמהואברהםברכתאתלך1פ

'אמראתמהואברהםברכתאתלך2פ

ר"אאברהםברכתאתמהואברהםברכתאתלךא

ר"אאברהםברכתאתמהואברהםברכתאתלךש

אנישנתברכנוברכהלו'אמכךחנינאברחמאד

אנישנתברכנוברכהלו'אמכךחנינא'ברחמא'רמ

אנישנתברכנוברכהלו'אכךחנינא'ברחמא1פ

אנישנתברכנוברכהלו'אמכךחנינא'ברחמא2פ

אנישנתברכנוברכהל"אכךחנינאא

אנישנתברכנוברכהל"אכךחנינאש

לבןברכהלאבברכהאברכךברךכיכאחתואברהםד

לבןברכהלאבברכהאברכךברךכיכאחתואברהםמ

לבןברכהלאבברכהאברכךברךכיכאחתואברהם1פ

לבןברכהלאבברכהאברכךברךכיכאחתואברהם2פ

לבןברכהלאבברכהאברכךברךכי(בר)כאחדואברהםא

לבןברכהלאבברכהאברכךברךכיכאחדואברהםש

אשרוכחוללבןרבייהלאברבייהארבהוהרבהד

אשרוכחוללבןרבייתלאברבייתארבהוהרבהמ

אשרוכחוללבןורביהלאברביהארבהוהרבה1פ

אשרוכחוללבןרביהלאברביהארבהוהרבה2פ

אשרוכחוללבןרביהלאברביהזרעךאתארבהוהרבהא

אשרוכחוללבןרבייהלאברבייהזרעךאתארבהוהרבהש

יצחקמסרהזוהברכהאתהיםשפתעלד

יצחקמסרהזוהברכהאתהיםשפתעלמ

יצחק'אמהזוהברכהאתלרובהיםשפתעל1פ

יצחקמסרהזוהברכהאתהיםשפתעל2פ

יצחק(אברהם)מסרהזוהברכהאתהיםשפתעלא

יצחקמסרהזוהברכהאתהיםשפתעלש

היםכחולישראלבנימספרוהיה'אומהואלפיכךליעקבד

היםכחולישראלבנימספרוהיהאומרהואלפיכךליעקבמ

'ישרבנימספרוהיה'אומהואלפיכךליעקב1פ

היםכחולישראלבנימספרוהיה'אומהואלפיכך'ליעק2פ

'וגוכחולישראלבנימספרוהיה'אומהוא'לפיליעקבא

היםכחולישראלבנימספרוהיהאומרהוא'לפיליעקבש

מספרוהיה'א'דבשמיםנצבדברך'יילעולםהויד

מספרוהיהא"דבשמיםנצבדברך'הלעולםהוימ

1פ

מספרוהיהבשמיםנצבדברךי"ילעולםהוי2פ

מספרוהיה[א"ד]בשמיםנצבדברךי"יילעולםהויא

מספרוהיהבשמיםנצבדברך'הלעולםהוי'וגוש

והיהברביהכהןברכיה'ר'אישראלבניד

והיהר"בהכהןברכיה'ר'אמישראלבנימ

והיהברביהכהןברכיהר"א1פ

והיהברביהכהןברכיה'אמרהיםכחולישראלבני2פ

והיההכהןברכיהר"אהיםכחולישראלבניא

והיההכהןברכיהר"אהיםכחול'ישרבניש
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עללהם'אמשכךלהםנתבקשהתורהכמספרהספרמספרד

עללהם'אמשכךלהםנתבקשהתורהבמספרהספרמספרמ

עללהם'אמשכךלהםנתבקשתורהבמספרמספר1פ

עללהםאמרשכךלהםנתבקשהתורהכמספרהספרמספר2פ

י"עלהם'אמשכךלהםנתבקשהתורהמספר[כ]ספר[מ]המספרא

י"עלהם'אמשכךלהםנתבקשהתורהמספרהספרמספרש

בנימספרוהיההויהעמיםמכלתהיהברוךמשהידיד

בנימספרוהיההויהעמיםמכלתהיהברוךמשהידימ

בנימספרוהיההויהעמיםמכלתהיהברוךמשהידי1פ

בנימספרוהיההויהעמיםמכלתהיהברוךמשהידי2פ

בנימספרוהיההויהעמיםמכלתהיהברוךמשהא

בנימספרוהיההויהעמיםמכלתהיהברוךמשהש

בכוכביםמשלןבעפרמשלןהיםכחולישראלד

בכוכביםומשלןבעפרומשלןהיםבחולמשלןהיםכחולישראלמ

בכוכביםומושלןכעפרומושלןהיוםכחולמושלןהיוםכחול'ישר1פ

בכוכביםמשלןבעפרמשלןבחולמשלןהיםכחולישראל2פ

בככביםמשלןבעפרמשלןבחולמשלןהיםכחולישראלא

בכוכביםמשלןבעפרמשלןבחולמשלןהיםכחולישראלש

דיישעשויהארץעפרמהבעפרמשוליםהםהזהבעולםד

דיישעשויהארץעפרמהכעפרמשוליםהםהזהבעולםמ

דישעשויעפרמהבעפרמשוליןהםהזהבעולם1פ

דישעשויהארץעפרמהבעפרמשוליןהםהזהבעולם2פ

דישעשויהארץעפרמהבעפרמשוליןז"בעהא

דישעשויהארץעפרמהבעפרמשוליםז"בעהש

העולם'לאומודיישעשוייםישראלכךעולםבאילכלד

העולםלאומותדיישעשויין<......>ישראלכךעולםבאילכלמ

העולםלאומותדיש'ישרכךעולםבאילכל1פ

העולםלאומותדישעשוייןישראלכךעולםבאילכל2פ

ה"לאדישעשוייןישראלכךעולםבאילכלא

העולםלאומותדישישראלכךעולםבאילכלש

'א'דלדושכעפרוישימםארםמלךאברםכי'שנד

א"דלדושכעפרוישימםארםמלךאבדםכי'שנמ

א"דלדושכעפרוישימםארםהמלךויכם'שנ1פ

אחרדברלדושכעפרוישימםבבלמלךאבדםכי'שנ2פ

א"דלדושכעפרוישימםבבלמלךאבדםכי'שנאמא

א"דלדושכעפרוישימםבבלמלךאבדםכי'שנאש

אםמתקייםאדםאיןנמצאאינואםהארץעפרמהד

מתקייםאדםאיןאינואםהארץעפרמהמ

אםמתקייםאדםאיןאינואםארץעפרמה1פ

אםמתקייםאדםאיןאינואםהארץעפרמה2פ

אםמתקייםאדםאיןאינואםהארץעפרמהא

אםמתקייםאדםאיןאינואםהארץעפרמהש

אםכךתבואהואיןאילנותאיןעפראיןד

אםכךמ

אםכךתבואהואיןאילנותאיןעפראין1פ

אםישראלכךתבואהואיןאילנותאיןעפר(א)אין2פ

אםישראלכךתבואהואיןאילנותאיןעפראיןא

אםישראלכךתבואהואיןאילנותאיןעפראיןש
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גוייכלבזרעךוהתברכו'שנמתקייםהעולםאיןישראלאיןד

גוייכלבזרעךוהתברכו'שנמתקייםהעולםאיןישראלאיןמ

גוייכלבזרעךוהתברכו'שנמתקייםהעולםאין'ישראין1פ

גוייכלבזרעךוהתברכו'שנמתקייםהעולםאיןישראלאין2פ

גוייכלבזרעךוהתברכו'שנאמתקייםהעולםאיןישראלאיןא

גוייכלבזרעךוהתברכו'שנאמתקייםהעולםאיןישראלאיןש

משוליםהםהמשיחלימותבעפרמשוליםהםהזהבעולםהארץד

משוליםהםהמשיחלימותכעפרמשוליםהזהבעולםהארץמ

משוליםהמשיחלימותבעפרמשוליםהםהזהבעולםהארץ1פ

משוליםהםהמשיחלימותבעפרדומיםהםהזהבעולםהארץ2פ

משוליןהןהמשיחלימותלעפרדומיםהםז"בעההארץא

משוליםהםהמשיחלימותלעפרדומיםהםז"בעההארץש

שיניומקההחולשלדרכומההיםלחולד

הכלשיני(א)מקההואשלחולדרכומההיםכחולמ

הכלשינימקהאהואחולשלדרכומהבחול1פ

הכלשינימקההחולשלדרכומההיםלחול2פ

הכלשינימקההחולשלדרכומההיםכולא

הכלשינימקההחולשלדרכומההיםלחולש

וירד'שנ'האומוכלמכליןהמשיחלימותישראלכךד

וירד'שנהאומותכלמכליןהמשיחלימותישראלכךמ

וירד'שנהאומותכלמכליןהמשיחלימות'ישרכך1פ

וירד'שנהאומותכלמכליןהמשיחלימותישראלכך2פ

וירד'שנאהאומותכלמכליןהםישראלכךא

וירד'שנא'האומוכלמכליןהמשיחלימותישראלכךש

בידבאדוםנקמתיאתונתתי'וכתי'וגומיעקבד

בידבאדוםנקמתיאתונתתי'וכתמעירשרידוהאבידמיעקבמ

בידבאדוםנקמתיונתתי'וגושרידוהאבידמיעקב1פ

בידבאדוםנקמתיונתתיוכתיבמעירשרידוהאבידמיעקב2פ

בידבאדוםנקמתיונתתי'וכתימעירשרידוהאבידמיעקבא

בידבאדוםנקמתיונתתי'וכתימעירשרידוהאבידמיעקבש

חולמהבחולמשלןלמה'א'דישראלעמיד

זהחולמהבחולמשלןלמהא"דישראלעמימ

הזהחולמהבחולמשלןלמהא"ד'ישרעמי1פ

חולמהבחולמשלןלמהאחרדברישראלעמי2פ

חולמהכחולמשלןלמהא"דישראלעמיא

חולמהבחולמשלןלמהא"דישראלעמיש

ונותןקמצומלאממנונוטלאדםד

לתוךונותןקמצומלאהימנונוטלאדםמ

לתוךלךונותןקומצומלאהימנונוטלאדםאם1פ

לתוךונותןקומצומלאממנונוטלאדם2פ

לתוךונותןקומצומלואממנואדםנוטלא

לתוךונותןקומצומלאממנהנוטלש

שהואלטעמויכולבריהאיןהתבשיללתוךאולעיסהד

שהואלטעמויכולהבריהאיןהתבשיללתוךאוהעיסהמ

שהואלטעמויכולהבריהאיןהתבשיללתוךאוהעסה1פ

שהואלטעמויכולהבריהאיןהתבשיללתוךאוהעיסה2פ

שהואלטעמולעמודיכולהבריהאיןהתבשיללתוךאוהעיסהא

הואלטעמויכולהבריהאיןהתבשיללתוךאוהעיסהש
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בוזזןשהואמיכלישראלהםכךשניואתמקההד

בוזזןשהואמיכלישראלהםכךשיניואתמקההמ

בוזזןשהואמיכל'לישרהםכךשיניםמקהא1פ

בוזזןשהואמיכלישראלהםכךשיניואתמקהה2פ

בוזזןשהואמיכלישראלהםכךשיניואתמקההא

בוזזןשהואמיכלישראלהםכךשיניואתמקההש

לבאלעתידשניואתמקהההואהזהבעולםגוזלןאוד

לבאלעתידשיניואתמקהההואהזהבעולםגוזלןאומ

לבאלעתידשיניומקהאהואהזהבעולםגוזלןאו1פ

לבאלעתידשניואתמקהההואהזהבעולםגוזלןאו2פ

לבואלעתידשיניואתמקהההואז"בעהגוזלןאוא

לעתידשיניואתמקהההואז"בעהגוזלןאוש

'וגותבואתוראשיתישראלקדש'שנאמקדששהואלמהד

תבואתוראשית'להישראלקדש'שנקדששהואלמהמ

יאשמואכליוכלי"לי'ישרקדש'שנקדששהםמפני1פ

תבואתהראשיתי"ליישראלקדש'שנקדששהואלמה2פ

תבואתוראשיתי"לייישראלקדש'שנאקדששהםלמהא

'להישראלקדש'שנאקדששהואלמהש

כחול'א'דמיתהחייבבקדשיםשנוגעמיוכלד

כחולא"דמיתהחייבבקדשיםנוגעשהואמיוכלמ

כחולא"דמיתהמתחייבבקדשיםנוגעשהואמיכל1פ

כחולאחרדברמיתהחייבבקדשיםשנוגעמיוכל2פ

כחולא"דמיתהחייבבקדשיםשנוגעמיוכלא

כחולא"דמיתהחייבבקדשיםשנוגעמיוכלש

בוליםומוציאולאורמכניסואדםחולשלדרכומההיםד

בוליםומוציאולאורמכניסואדםשלחולדרכומההיםמ

בוללומוציאולאורמכניסואדםחולשלדרכומההים1פ

בוליםומוציאולאורמכניסואדםחולשלדרכומההים2פ

בוליסומוציאולאורמכניסואדםחולשלדרכומההיםא

בוליםומוציאולאורמכניסואדםחולשלדרכומההיםש

ויוצאיןלאורנכנסיןישראלכךזכוכיתכליהימנוועושיןד

ויוצאיםלאור'נכנסיישראלכךזכוכיתכליהימנוועושהמ

ויצאולאורנכנסין'ישרכךזכוכיתכליהימנוועושה1פ

ויוצאים[לאור]נכנסיןישראלהםכךזכוכיתכליהימנוועושה2פ

ויוצאיםלאור'נכנסיישראלהםכךזכוכיתכליממנוועושהא

'ויוצאילאור'נכנסיישראלהםכךזכוכיתכליהימינוועושהש

ואף'וגוואיתופוקועילאהאלההדיעבדוהי'שנאחייםד

ואףואתופוקועילאהאלהאדיעבדוהי'שנחייםמ

אף'וגואיתופוקועילאהאלאהדיעבדוהי'שנחיין1פ

ואף'וגוואתופוקועילאהאלהאדיעבדוהי'שנחיים2פ

ואףואתופוקורבאאלהאדיעבדוהי'שנאחייםא

ואףואתופוקוחייאאלההדיעבדוהי'שנאחייםש

ואלושםנכנסיןהעולםואומותלגיהינםנכנסיןהםלבאלעתידד

ואילושםנכנסיםהעולםואומותלגיהנםנכנסיםהםלבאלעתידמ

ואומותלגהינםנכנסיןהעולםואומותהםלבאלעתיד1פ

ואלושםנכנסיןהעולםואומותלגיהנםנכנסיןהםלבאלעתיד2פ

ואלולתוכהנכנסיןהעולםואומותלגהינםנכנסיםהםלבאלעתידא

'נכנסיהעולםואומותלגהינם'נכנסיהםלבואלעתידש
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בשלוםמתוכהיוצאיןוישראלואובדיםלתוכהנכנסיןהםד

בשלוםמתוכהיוצאיןוישראלואובדיםלתוכהנכנסיםהםמ

בשלוםמתוכהיוצאין'וישרלתוכהנאבדיןהעולם1פ

בשלוםמתוכהיוצאיןוישראלואובדיןלתוכהנכנסין2פ

בשלוםמתוכהיוצאיןוישראלואובדיןלתוכהנכנסיןא

לשלוםמתוכהיוצאין'וישריושביןבדין'ואומולתוכהש

תכוהלאאשבמותלךכי'שנד

תבערלאולהבהתכוהלאאשבמותלךכי'שנמ

תכוהלאאשבמותלךכי'שנ1פ

תכוהלאאשבמותלךכי'שנ2פ

'וגותכוהלאאשבמותלךכי'שנאא

תבערלאולהבהתכוהלאאשבמותלךכי'שנאש

ימינךמחזיק'ייאניכילמהד

ימינךמחזיקאלהיך'האניכיולמהבךמ

יזהירוהמשכיליםימינךמחזיקי"יאניכילמה1פ

ימינךמחזיקי"יאניכילמה2פ

ימנךמחזיקי"ייאניכילמהא

ימינךמחזיק'האניכילמהבךש

מזהירןהכוכביםמהבכוכביםמשלןלבאלעתידבחולמושלןלכךד

מזהיריןהכוכביםמהבכוכביםמשלןלבאלעתידבחולמשלןלכךמ

מזהיריםכוכביםמהבכוכביםמשלןלבאלעתיד1פ

מזהיריןהכוכביםמהבכוכביםמשלןלבאלעתידבחולמשלןלכך2פ

מזהיריםהככביםמהבככביםמשלןלבואלעתידבחולמושלןלכךא

'מזהיריהכוכביםמהבכוכביםמשלןלבאלעתידבחולמשלןלכךש

יזהירו'והמשכילי'שנלבאלעתידמזהיריןהםכךהרקיעבכלד

יזהירווהמשכילים'שנלבאלעתידמזהיריןהםכךהרקיעבכלמ

לבאלעתידכךהרקיעבכל1פ

יזהירווהמשכילים'שנלבאלעתידמזהיריןהםכךהרקיעבכל2פ

יזהירווהמשכילים'שנאלבואלעתידמזהיריםהםכךהרקיעבכלא

יזהירו'והמשכילי'שנאלבאלעתיד'מזהיריהםכךהרקיעבכלש

בלבנהולאבחמהולאבכוכביםנמשלוולמההרקיעכזוהרד

בלבנהולאבחמהולאבכוכביםישראלנמשלוולמההרקיעכזהרמ

ולבנהבחמהולאבכוכבים'ישרנמשלוולמה1פ

בלבנהולאבחמהולאבכוכביםנמשלוולמההרקיעכזוהר2פ

בלבנהולאבחמהולאבככביםנמשלוולמההרקיעכזוהרא

ללבנהולאלחמהולאבכוכביםנמשלוולמההרקיעכזוהרש

בלבנהויצחקבחמהנמשלאברהםאלאד

בלבנהויצחקבחמהנמשלאברהםאלאמ

בלבנהויצחקבחמהשנמשלאברהםאלאולבנהלחמהנמשלושלא1פ

בלבנהויצחקבחמהנמשלאברהםאלא2פ

בלבנהויצחקבחמהנמשלאברהםאלאא

ללבנהויצחקלחמהנמשלאברהםאלאש

'שנאבושיםוהלבנההחמהלבאלעתיד'בכוכביויעקבד

'שנבושיםוהלבנההחמהלבאלעתידבכוכביםויעקבמ

'שנבושיםולבנהחמהלבאלעתידבכוכביםנמשלוובניוויעקב1פ

'שנאבושיםוהלבנההחמהלבאלעתידבכוכביםויעקב2פ

'שנאבושיםוהלבנההחמהלבאלעתידבככביםויעקבא

'שנאבושיםוהלבנההחמהלבאלעתידלכוכביםויעקבש
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ויצחקאברהםכךבושיםאינם'והכוכביהחמהובושההלבנהוחפרהד

ויצחקאברהםכךבושיםאינםוהכוכביםהחמהובושההלבנהוחפרהמ

ויצחקאברהםכךבושיםאינםוהכוכביםהחמהובושההלבנהוחפרה1פ

ויצחקאברהםכךבושיםאינםוהכוכביםהחמהובושההלבנהוחפרה2פ

ויצחקאברהםכךבושיןאינןוהככביםהחמהובושההלבנהוחפרהא

ויצחקאברהםכךבושיםאינםוהכוכביםהחמהובושההלבנהוחפרהש

ובניישמעאלבשבילאברהםבניהםבשביללבאלעתידמתכרכמותפניהםד

ובניישמעאלבשבילאברהםבניהםבשביללבאלעתידמתכרכמותפניהםמ

בני[ו]ישמעאלבשבילאברהםבניהםבשבילמתכרכמותפניהם1פ

ובניישמעאלבשבילאברהםבניהםבשביללבאלעתידמתכרכמותפניהם2פ

ובניישמעאלבשבילאברהםבניהםבשביללבואלעתידמתכרכמותפניהםא

ובניישמעאלבשבילאברהםבניהםבשביללבואלעתידמתכרכמותפניהםש

להםאיןהכוכביםואלופיועשובשביליצחקקטורהד

להםאיןהכוכביםואליפזעשובשביליצחקקטורהמ

לאוהכוכביםשעירבניואלופיעשובשביליצחקקטורה1פ

להםאיןהכוכביםואלופיועשובשביליצחקקטורה2פ

להםאיןהככביםואלופיועשובשבילויצחקקטורהא

להםאיןהכוכביםואלופיועשובשבילויצחקקטורהש

לא'שניבוששלאבושהלואיןיעקבכךבושהד

לא'שניבוששלאבושהלואיןיעקבכךבושהמ

לאכלומריבושלאיעקבכךיבושו1פ

לא'שניבוששלאבושהלואיןיעקבכךבושה2פ

לא'שנאיבוששלאבושהלואיןיעקבכךבושהא

לא'שנאבושהלואיןיעקבכךבושהש

בראותוכילמהיחורופניועתהולאיעקביבושעתהד

בראותוכילמהיחורופניועתהולאיעקביבושעתהמ

בראותכילמה'וגיעקביבושעתה1פ

בראותוכילמהיחורופניועתהולאיעקביבושעתה2פ

בראותוכילמה'וגויעקביבושעתהא

בראותוכילמה'וגויעקביבושעתהש

צדיקיםשכולם'וגוילדיומעשהילדיוד

'שנצדיקיםשכלן'וגושמייקדישובקרבוילדיומ

צדיקיםשכולםידיומעשהילדיו1פ

צדיקיםשכולם'וגוידימעשהילדיו2פ

צדיקיםשכולם'וגו[ו]ידימעשהילדיוא

'שנא'צדיקישכולםשמייקדישובקרבוידיומעשהילדיוש

זהכבודחולקין'הכוכבימה'א'דרעיתייפהכולךד

זהכבודחולקיםהכוכביםמהא"דרעיתייפהכולךמ

זהכבודחולקיןהכוכביםמהא"ד1פ

זהכבודחולקיןהכוכביםמהאחרדבררעיתייפהכולך2פ

זהכבודחולקיןהככביםמהא"דרעיתייפהכולךא

זהכבוד'חולקי'הכוכבימהא"דרעיתייפהכולךש

הצדיקיםהםכךבמרומיושלוםעושה'שנביניהםושלוםלזהד

הצדיקיםהםכךבמרומיושלוםעושה'שנביניהםושלוםלזהמ

הצדיקיםכךבמרומיושלוםעושה'שנביניהםושלוםלזה1פ

הצדיקיםהםכךבמרומיושלוםעושה'שנביניהםושלוםלזה2פ

הצדיקיםהםכךבמרומיושלוםעושה'שנאביניהםושלוםלזהא

'הצדיקיהםכךבמרומיושלוםעושה'שנאמביניהםושלוםלזהש
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מריביןאינן'שהכוכביכשםלזהזהאוהביםד

מריביםאינןשהכוכביםכשםלזהזהאוהביםמ

זהאתזהאוהבין1פ

מריביןשהכוכביםכשםלזהזהאוהבים2פ

['מהלכיאינן](מרובים)שהככביםכשםלזהזהאוהביםא

מריבים'שהכוכביכשםלזהזה'אוהביש

'הכוכבימה'א'ד'הצדיקיהםכךזהעםזהד

הכוכביםמהא"דהצדיקיםהםכךזהעםזהמ

הכוכביםמהא"ד1פ

הכוכביםמהאחרדברהצדיקיםהםכךזהעםזה2פ

הככביםמהא"דהצדיקיםהםכךזהעםזהא

'הכוכבימהא"ד'הצדיקיהםכךזהעםזהש

שולטיםאינןישראלכךבלילהאלאשולטיםאינןד

שולטיןאינןישראלכךבלילהאלאשולטיןאינןמ

לעסוקשולטיןאינן'ישרכךבלילהאלאשולטיןאינן1פ

שולטיןאיןישראלהםכךבלילהאלאשולטיםאינם2פ

שולטיןאינםישראלכךבלילהאלאשולטיןאינןא

'שולטיאינםישראלהםכךבלילהאלא'שולטיאינםש

'הכוכבימה'א'דמלכותעולמפניבלילהאלאד

הכוכביםמהא"דמלכותעולמפניבלילהאלאבתורהמ

הכוכביםמהא"דמלכותעולמפניבלילהאלאבתורה1פ

הכוכביםמהאחרדברמלכותעולמפניבלילהאלאבתורה2פ

הככביםמהא"דמלכותעולמפניבלילהאלאבתורהא

'הכוכבימהא"דמלכותעולמפניבלילהאלאבתורהש

כולוהעולםכללשרוף'איכולד

כלוהעולםכללשרוףיכוליןמהםאחדכליכולמ

העולםכלאתלשרוףמהםאחדיכול1פ

העולםכללשרוףאחדיכול2פ

העולםאתלשרוףאחדיכולא

העולםאתלשרוףאחדיכולש

בדיבורואששירדהאליהוכגוןהצדיקיםהםכךד

בדיבורוהאששירדהאליהוכגוןהצדיקיםהםכךמ

בדברוהאששירדהאליהוכגוןהצדיקיםכך1פ

בדבורוהשמיםמןאששירדהאליהוכגוןהצדיקיםהםכך2פ

בדבורוהשמיםמןאששירדהאליהוכגוןהצדיקיםהםכךא

בדבורוהשמיםמןאששירדהאליהוכגון'הצדיקיהםכךש

מןאשתרדאניאלהיםאישאםד

מןאשתרדאניאלהיםאישאם'שנמ

מןאשתרדאניאליםאישאם'שנ1פ

מןאשתרדאניאלהיםאישאם'שנ2פ

אשתרדאניהאלהיםאישאם'שנאא

מןאלהיםאשתרדאניקדושאלהיםאישאם'שנאש

יספרולאימדלאאשר'וגוהשמיםד

יספרולאימדלאאשרהשמיםמ

יספרולאימדלאאשרהשמים1פ

יספרולאימדלאאשר'וגוותאכלהשמים2פ

יספרולאימדלאאשר'וגוותאכלא

יספרולאימדלאאשרחמישךואתאותךותאכלהשמיםש
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מספרוהיהקצבהנותןמשהואד

מספר[והיה](להםאין)קצבהנותןמשהואמ

1פ

ישראלבנימספרוהיהקצבהנותןמשהוא2פ

ישראלבנימספרוהיהקצבהשהוא[מ](מה)א

ישראלבניוהיהקצבהשהואמהש

יספרולאימדלאאשרקצבהלהםאין'ואוחוזרד

יספרולאימדלאאשרקצבהלהםאיןואומרחוזרמ

1פ

יספרולאימדלאאשרקצבהלהםאיןואומרחוזר2פ

יספרולאימדלאאשרקצבהלהםאיןואומרחוזרא

יספרולאימדלאאשרקצבהלהםאיןואומרוחזרש

לו'ואמ'לאברהשהראהכשםלהושע'הבהשהראהאלאד

לו'ואמלאברהםלאברהםשהראהכשםליהושעה"הקבשהראהאלאמ

לו'ואמלאברהםשהראהמהלהושעה"הקבשהראהאלא1פ

לוואמרלאברהםשהראהכשםלהושעה"הקבשהראהאלא2פ

ל"ואלאברהםשהראהכשםלהושעה"הקבשהראהאלאא

ל"ואלאברהםשהראהכשםלהושעה"הקבשהראהאלאש

מהאותםלספורתוכלאם'הכוכביוספור'השמימנאהבטד

מהואותםלספורתוכלאםהכוכביםוספורהשמימהנאהבטמ

מהוהכוכביםוספורהשמימהנאהבט1פ

מהואותםלספורתוכלאםהכוכביםוספורהשמימהנאהבט2פ

מהו'וגוהשמימהנאהבטא

מהוהשמימהנאהבטש

'שאממילספורתוכלאם'הכוכביוספורהזההדברד

'שאממיאותםלספורתוכלאםוספורהזההדברמ

'שאמיהזההדבר1פ

'שאממילספורשתוכל]וספורהזההדבר2פ

'שאממילספורתוכלאםוספורהזההדברא

'שאממילספורתוכלאםוספורזה[ה]הדברש

שהראהלהודיעךלספורתוכלאם'ואוחוזרוספורד

שהראהלהודיעךאותםלספורתוכלאםואומרחוזרהכוכביםוספורמ

שהראהלהודיעךלספורתוכלאם'ואמחזרלספור1פ

שהראהלהודיעךלספורתוכלאם['ואומחוזרוספור2פ

שהראהלהודיעךלספורתוכלאםואומרחוזרוספורא

שהראהלהודיעךלספורתוכלאם'ואומחוזרוספורש

כךואחרשניםכךואחר'אבמספרתחלהאותוד

כךואחרשניםכךואחרואחדאחדבמספראותומ

כךואחרשניםכךואחראחדבמספרתחלהאותו1פ

כךואחרשניםכךואחראחדבמספרתחלהאותו2פ

כ"ואח'בכ"ואח'א'במספרתחלהאותוא

כ"ואחשניםכ"ואח'אבמספרתחלהאותוש

'עכךואחר'ב'יכךואחרשלשהד

'עכךואחרב"יכךואחר'גמ

שבעיםואחרשבעיםכךואחרעשרשניםכךואחרשלשה1פ

שבעיםכךואחרעשרשניםכךואחרשלשה2פ

'עכ"ואחב"יכ"ואח'גא

'עכ"ואחב"יכ"ואח'גש
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הראהולמהמספרלהםשאיןמזלותלוהראהכךואחרד

הראהולמהמספרלהםשאיןמזלותלוהראהכךואחרמ

ולמהמספרלהםשאיןמזלותלוהראהכךואחר1פ

הראהולמהקצבהלהםאין[ש]מזלותלוהראהכךואחר2פ

הראהולמהמספרשאיןמזלותלוהראהכ"ואחא

הראהולמהמספראיןמזלותלוהראהכ"ואחש

הראהבעולםכךמרבהשהואאותוהראהסימןכךאותוד

הראהבעולםכךמרבהשהואאותוהראהסימןכךאותומ

מרבהשהואסימןכךאותו1פ

הראהבעולםכךמרבהשהואאותוהראהסימןכךאותו2פ

הראהבעולםכךמתרבהשהואלוהראהסימןכךאותוא

הראהבעולםכךמתרבהשהואלוהראהסימןכךלוש

היהאחד'שנבעולםיחידהיההואשמתחלה'אאותוד

היהאחד'שנבעולםיחידהיהשמתחלהאחדאותומ

בעולםאחדהיהשמתחלה1פ

היהאחד'שנבעולםיחידיהיההואשמתחלהאחד2פ

היהאחד'שנאבעולםאחדהיההואשמתחלהאחדאותוא

היה'א'שנאבעולםאחדהיההואשמתחלה'אאותוש

חזרתחלהשמיםכנפילתחתבאשהואאברהםד

חזרתחלהשמיםכנפילתחתבאשהואאברהםמ

כנפיותחתלחסותשבא1פ

חזרחזרתחלההשכינהכנפילתחתבאשהואאברהם2פ

חזרתחלההשכינהכנפיתחתלחסותבאשהואאברהםא

חזרתחלההשכינהכנפיתחתלחסותבאשהואאברהםש

אברהםשלשהאותווהראהחזרויצחקאברהםשניםאותווהראהד

אברהם'גאותווהראהחזרויצחקאברהםשניםאותווהראהמ

שלשהכךואחרשניםכךואחר1פ

אברהםשלשהאותווהראהחזרויצחקאברהםשניםאותווהראה2פ

אברהם'גאותווהראהחזר'ויצחאברהם'באותווהראהא

אברהם'גאותווהראהחזרויצחקאברהם'באותווהראהש

כךואחר'שבטי'ב'יאותווהראהחזרויעקביצחקד

כךואחרשבטיםב"יאותווהראהחזרויעקביצחקמ

כךואחרשבטיםעשרשניםכךואחר1פ

כךואחרשבטיםעשרשניםאותווהראהחזרויעקביצחק2פ

כ"ואחב"יאותווהראהחזרויעקבויצחקא

כ"ואח'שבטיב"יאותווהראהחזרויעקביצחקש

כךואחר'למצרישירדונפששבעיםכנגד'עד

כךואחרלמצריםשירדונפששבעיםכנגד'עמ

כךואחרלמצריםשירדונפששבעים1פ

כךואחרלמצריםירדונפששבעיםכנגדשבעים2פ

כ"ואחלמצריםשירדונפששבעיםכנגדשבעיםאותוהראהא

כ"ואח'למצרישירדונפש'עכנגד'שבעיש

ולרבותלפרותעתידיןשישראלמספרלהםשאיןמזלותאותוהראהד

ולרבותלפרותעתידיןשישראלמספרלהםשאיןמזלותאותוהראהמ

ולרבותלפרותעתידין'שישרמספרלהםשאיןמזלותלוהראה1פ

ולרבותלפרותעתידיןשישראלמספרלהםשאיןמזלותאותוהראה2פ

שאיןמזלותאותוהראהא

איןמזלותאותוהראהש
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וישרצופרוישראלובני'שנמספרלהםשאיןבאחרונהד

וישרצופרוישראלובני'שנמספרלהםשאיןבאחרונהמ

וישרצופרו'ישרובני'שנ1פ

וישרצופרוישראלובני'שנמספרלהםשאיןבאחרונה2פ

וירבווישרצופרוישראלובני'שנאמספרלהםא

וירבווישרצופרו'ישרובני'שנאמספרש

ושלאבמספרשהראהולהושעואףד

לא?ב?ובמספרשהראהלהושעואףמ

ושלאבמספרשהראהוהושעואףיפרץוכןירבהכן1פ

ושלאבמספרשהראהולהושעואף2פ

ושלאבמספרשהראהולהושעואףא

ושלאבמספרשהראהולהושעואףויעצמוש

היושתחלתןבמספרד

היושתחלתןבמספרמ

במספר1פ

היושתחלתןיספרולאימדלאאשרנאמרלכךבמספר2פ

היושתחלתןבמספרא

היושתחלתןבמספרש

ימדלאאשר'נאמלכךבמספרשלאורבווחזרובמספרד

ימדלאאשר'נאמלכךבמספרשלאורבווחזרובמספרמ

ימדלאאשר'נאמלכך1פ

ימדלאאשר'נאלכךבמספרשלאורבווחזרובמספר2פ

ימדלאאשר'נאמלכךבמספרשלאורבווחזרובמספרא

ימדלאאשר'נאמלכךבמספרשלאורבווחזרובמספרש

מספרלהםישהזהבעולם'א'ד'וגויספרולאד

מספרלהםישהזהבעולםא"דיספרולאמ

מספרלהםישהזהבעולםא"דיספרולא1פ

מספרלהםישהזהבעולםאחרדבר'וגויספרולא2פ

מספרלהםישז"בעהא"דיספרולאא

מספרלהםישז"בעהא"דיספרולאש

לבאלעתידאבל'וגומספרמתיונשארתם'שנאד

לבאלעתידאבלמספרמתיונשארתם'שנמ

לבאלעתידואףבגויםמספרמתיונשארתםשנאמר1פ

מספרוהיהלבאלעתידאבל'וגומספרמתיונשארתם'שנ2פ

מספרוהיהלבאלעתידאבלמספרמתיונשארתם'שנאמא

מספרוהיהלבואלעתידאבלמספרמתיונשארתם'שנאש

יספרולאימדלאאשרהיםכחולישראלבניד

יספרולאימדלאאשרהיםכחולישראלבנימ

'וגוימדלאאשרהיםכחולישראלבני1פ

'וגויספרולאימדלאאשרהיםכחולישראלבני2פ

יספרולאימדלאאשרהיםכחולישראלבניא

'וגוהיםכחול'ישרבניש

'וגולהםיאמראשרבמקוםוהיהד

להםיאמראתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהמ

'וגועמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיה1פ

להם'יאמאתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיה2פ

'וגואתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהא

להםיאמראתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהש
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קראהמעשהאותוו?ש?כשעלהם'נאוהיכןד

קראהמעשהאותוכשעשולהם'נאמואיכןחיאלבנימ

מעשהאותוכשעשולהם'נאמוהיכן1פ

קראהמעשהאותוכשעשולהםנאמרואיכןחיאלבני2פ

קראמעשהאותוכשעשולהם'נאמוהיכןא

קראמעשהאותוכשעשולהםנאמרואיכןחיאלבניש

שחתכירדלך'שנמשהשלעמו'הבהאותןד

שחתכירדלך'שנמשהשלעמוה"הקבאותןמ

שחתכירדלך'שנ1פ

שחתכירדלך'שנמשהשלעמוה"הקבאותם2פ

שחתכירדלך'שנאמשהשלעמוה"הקבאותםא

שחתכירדלך'שנאמשהשלעמוה"הקבלהםש

ויחל'שנבתפלהמתניומשהחגרמידעמךד

ויחל'שנבתפלהמתניומשהחגרמידעמךמ

ויחלבתפלהמתניומשהחגרמידעמיולאעמך1פ

ויחל'שנבתפלהמתניומשהחגרמיד'וגועמך2פ

ויחל'שנאבתפלהמתניומשהחגרמידעמךא

ויחל'שנאבתפלהמותניומשהחגרמידעמךש

אתשראהלמלךמשל'וגואלהיו'ייפניאתמשהד

אתשראהלמלךאלהיו'הפניאתמשהמ

שראהלמלךמשל'וגפניאתמשה1פ

אתשראהלמלך'וגואלהיוי"יפניאתמשה2פ

שראהלמלךמשלאלהיוי"ייפניאתמשהא

אתשראהלמלךמשלאלהיו'הפניאתמשהש

אניטורפהאנימגרשהלשושבינהאמרלסריסמנשקתאשתוד

אניטורפהאנימגרשהלשושבינה'אמלסריסמנשקתאשתומ

אניטורפהאנימגרשהלשושבינה'אמלסריסמנשקתאשתו1פ

אניטורפהאנימגרשהלשושבינה'אמלסריסמנשקתאשתו2פ

אניטוריפהאנימגרשהלשושביניה'אמלסריסבסריסמנשקתאשתוא

אניטורדהאנילשושביניה'אמבסריסמנשקתאשתוש

מנשקתשמצאתיהלמהלו'אמאביהלביתתלךד

מנשקתשמצאתיהלו'אמלמהלו'אמאביהלביתתלךמ

מנשקתשמצאתיה'אלמהלו'אאביהלביתתלך1פ

מנשקתשמצאתיהלו'אמלמהלו'אמאביהלביתתלך2פ

מנשקתשמצאתיהל"א[למהל"א]אביהלביתתלךא

שמנשקתל"אאביהלביתתלךש

נאיםבניםלךמעמדתהיאעכשולואמרלסריסד

נאיםבניםלךמעמדתהיאעכשיולו'אמלסריסמ

נאיםבניםלךמעמדתהיאעכשיולסריס1פ

נאיםבניםלךמעמדתהיאעכשולו'אמלסריס2פ

נאיםבניםלךמעמדתהיאעכשיוליה'אמלסריסא

נאיםבניםלךמעמדתהואעכשיול"אמצאתיהלסריסש

הימנואין'אמלמלחמהעמךיורדיןוהם'וגבוריד

הימנואיןלו'אמלמלחמהעמךיורדיןוהןוגבוריםמ

הימנואיןלו'אעמךלמלחמהיורדיםוהםוגבורים1פ

הימנואיןלו'אמלמלחמהעמךיורדיםוהםוגבורים2פ

הימינואיןל"אלמלחמהעמךירדווהםוגבוריםא

הימנואיןל"אלמלחמהעמךירדווהם'וגבוריש
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שאיןדברועללומולידאיןתוחלתד

שאיןדברועללו'אממולידשאינותוחלתמ

שאיןדברועללו'אמולידשאינועמותוחלת1פ

שאיןדברועללו'אממולידאינותוחלת2פ

לךשאיןדברועלל"אמולידאינותוחלתא

לךשאיןדברועלל"אמולידאינותוחלתש

אפךיחרה'יילמהכךכועסאתההנאההימנוד

אפךיחרה'הלמהכךכועסאתההנאההימנומ

אפךיחרהי"ילמהכךכועסאתההנאההימנו1פ

אפךיחרהי"ילמהכךכועסאתההנאההימנו2פ

אפךיחרהי"יילמהכאןאףכועסאתההנאההימנוא

אפךיחרה'הלמהכאןאףכועסאתממנוהנאהש

שעשוהעגלזהמשהלו'אמ'וגובעמךד

שעשוהעגלזהמשהלו'אמבעמךמ

שעשוהעגלזהה"להקבמשה'אמ'וגבעמך1פ

שעשוהעגלזהמשהלו'אמבעמך2פ

שעשוהעגלזהמשהל"אא

שעשועכשיומשהה"הקבל"א'וגוש

מפריחואתה'גשמימורידהואמסייעךהואעכשוישראלד

מפריחואתהגשמיםמעמידהואמסייעךהואעכשיוישראלמ

מפריחאתהגשמיםמורידהואמסייעךהואעכשיו'ישר1פ

מפריחואתהגשמיםמורידהואמסייעךהואעכשוישראל2פ

מפריחואתגשמיםמורידהואמסייעךהואעכשיוישראלא

מפריחואת'גשמימורידהואמסייעךהואהעגלאתישראלש

לו'אמתוחלתבוישוכי'הקבהלו'אמטלליםד

לו'אמתוחלתבוישוכיה"הקבלו'אמטלליםמ

לו'אמתוחלתבוישוכיה"הקבלו'אטללים1פ

לו'אמתוחלתלוישוכיה"הקבלו'אמטללים2פ

ל"אתוחלת[לו]ישוכיה"הקבל"אטלליםא

ל"אתוחלתבוישוכיה"הקבל"אטלליםש

כועסאתהלמהממשבואיןואםמשהד

כועסאתהלמהממשבואיןואםמשהמ

ממשבואיןואםמשה1פ

כועסאתהלמהממשבואיןואםמשה2פ

[הוי]כועסאתהלמהממשבואיןואםמשהא

כועסאתהלמהוממשתוחלתבואיןואםמשהש

'וגויאמרולמה'וגובעמךאפךיחרה'יילמהד

מצריםיאמרולמה'וגומבעמךאפךיחרה'הלמהמ

'וגויאמרולמה'וגויחרהלמה1פ

'וגומצריםיאמרולמה'וגובעמךאפךיחרהי"ילמה2פ

'וגומצריםיאמרולמה'וגואפךיחרהי"יילמהא

'וגומצריםיאמרולמה'וגואפךיחרה'הלמהש

'ייוינחםאחריו'כתמה'וגולאברהםזכורד

'הוינחםאחריו'כתמהלאברהםזכורמ

י"יוינחםאחריו'כתמהלאברהםזכור1פ

י"יוינחםאחריוכתובמה'וגוליצחקלאברהםזכור2פ

י"ייוינחםאחריו'כתימה'וגוליצחקלאברהםזכורא

'הוינחםאחריו'כתימהעבדיךולישראלליצחקלאברהםזכורש
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'וגוהרעהעלד

משהשללעמולעמולעשותדבראשרהרעהעלמ

משהשללעמו'וגוהרעהעל1פ

משהשללעמולעשותלעמולעשותדבראשרהרעהעל2פ

משהשללעמולעשות'וגוהרעהעלא

משהשללעמולעשותדבראשרהרעהעלש

הוישלוד

הוילעמולעשותדבראשראלאכאן'כתואיןמ

הוישלולעמואלאכאן'כתאין1פ

הוישלולעמולעשותדבראשראלאכאןכתובאין2פ

הוישלולעמולעשותאלאכאן'כתיאיןא

הוישלולעמולעשותאלאכאן'כתיאיןש

'וגולהםיאמראשרבמקוםוהיהד

'וגומלהםיאמראשרבמקוםוהיהמ

'וגולהםיאמראשרבמקוםוהיה1פ

להםיאמראתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיה2פ

להםיאמראתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהא

להםיאמראתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהש

'וגובמקוםוהיה'א'דד

מ

במקוםוהיהא"ד1פ

להםיאמראשרבמקוםוהיהאחרדברחיאלבני2פ

להםיאמראשרבמקוםוהיהא"דחיאלבניא

להםיאמראשרבמקוםוהיהא"דחיאלבניש

למעלה'כתמהיוחנן'ר'אד

למעלה'כתמהיוחנן'ר'אממ

למעלה'כתמהיוחנןר"א1פ

למעלהכתובמהיוחנן'אמר'וגואתםעמילא2פ

למעלה'כתימהיוחנןר"אאתםעמילאא

למעלה'כתימהיוחנןר"אאתםעמילאש

וילך'וגו'זנוניאשתלךקחלךהעניןמןד

וילך'וגמזנוניםאשתלךקחלךהעניןמןמ

וילךזנוניםאשתלךקחלךהעניןמן1פ

וילך'וגוזנוניםאשתלךקחלךהעניןמן2פ

וילך'וגוזנוניםאשתלךקחלךהעניןמןא

וילךזנוניםוילדיזנוניםאשתלךקחהעניןמןש

קראהעניןוכל'וגוגומראתויקחד

קראהעניןוכלדבליםבתגומרויקחמ

קראהעניןוכלגומראתויקח1פ

קראהעניןוכל'וגוגומראתויקח2פ

קרא'וכוהעניןוכל'וגוגומראתויקחא

קרא'וכודבליםבתגומראתויקחש

'וגועמילאאתםכיעמילאשמוד

אהיהלאואנכיעמילאאתםכיעמילאשמומ

עמילאאתםכיעמילאשמו1פ

'וגועמילאאתםכיעמילאשמו2פ

עמילאאתםכיעמילאשמוא

עמילאאתםכיעמילאשמוש
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'וגולהםיאמראשרבמקוםוהיהכךואחרד

עמילאיאמראשרבמקוםוהיהכךואחרלכםמ

במקוםוהיהכךואחר1פ

עמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהכךואחר2פ

עמילאלהםיאמראשרבמקוםכ"ואחא

עמילאלהםיאמראשרבמקוםכ"ואחש

שהיהבשעהאםמהד

שהיהבשעהאםומהחיאלבנילהםיאמראתםמ

שהואבשעהאםומה1פ

שהיהבשעהאםמה'וגואתם2פ

שהואבשעהאםמה'וגואתםא

שהואבשעהאםמהאתםש

אחתעלאוהבןשהואבשעהמחבבןהיהכךעליהםכועסד

אחתעלאוהבןשהואבשעהמחבבןהיהכךעליהםכועסמ

אחתעלאוהבןשהואבשעהמחבבןהיהכךעליהםכועס1פ

אחתעלאוהבןשהואבשעהמחבבןהיהכךעליהםכועס2פ

ו"עאכמחבבןשהואבשעהמחבבןהיהכךעליהםכועסא

ו"עאכמחבבןשהואבשעהמחבבןהואכךעליהםכועסש

'אמאשתועלשכעסלמלך'דומהדברלמהוכמהכמהד

'אמאשתועלשכעסלמלךדומההדברלמהוכמהכמהמ

'אמאשתועלשכעסלמלךדומההדברלמהוכמהכמה1פ

אמראשתועלשכעסלמלךדומההדברלמהוכמהכמה2פ

'אמאשתועלשכעסלמלךד"להא

'אמאשתועלשכעסלמלךד"להש

אשתיהיאלאבניהעלחסואיניאנימגרשהד

אשתיהיאלאבניהעלחסואיניאנימגרשהמ

בניהעלחסואינימגרשהאני1פ

אשתיהיאלאבניהעלחסואיניאנימגרשה2פ

אשתיהיאלאבניהעלחסואיניאנימגרשהא

אשתיהיאלאבניהעלחסואיניאנימגרשהש

'אמהזהביאצללוהלךלשוקירדאישהאניולאד

'אמהזהביאצללוהלךלשוקירדאישהאניולאמ

הזהביאצלהלךלשוקירד1פ

'אמהזהביאצללוהלךלשוקירדאישהאניולא2פ

ל"אהזהביאצלהלךלשוקירדשה[י]אאניולאא

ל"אהזהביםאצללשוקירדאישהאניולאש

ומצאאוהבוהלךזהבשלתכשיטיםלאשתיעשהלוד

ומצאאוהבוהלךשלזהבתכשיטיםלאשתיעשהלומ

1פ

ומצאאוהבוהלךזהבשלתכשיטיןלאשתיעשה(לא)לו2פ

ומצאאוהבו<...>]תכשוטיןלאשתיעשהא

תכשיטיןלאשתיעשהש

לאלשכנותיהואמרהלךתכשיטיםלאשתועושההזהביאצללוד

לאלשכינותיה'ואמהלךתכשיטיםלאשתועושההזהביאצלאותומ

לאלשכנותיה'ואמהלךתכשיטיןעושה1פ

לאלשכנותיהואמרהלךתכשיטיםלאשתועושההזהביאצלאותו2פ

ולאלשכנותיה'ואמהלך[תכשיטין<....>הזהביאצל<....>א

ולאלשכנותיה'ואמהלךש
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מגרשהלה'אומוהואאשתועםמריבהעושהשהמלךשמעתןד

מגרשה'אומוהואאשתועםמריבהעושהשהמלךשמעתןמ

אשתועםמריבהעושהשהמלךשמעתם1פ

מגרשהלהאומרוהואאשתועםמריבהעושהשהמלךשמעתם2פ

מגרשהלה'אומוהואאשתועםמריבהעשהשהמלךשמעתםא

מגרשהלה'אומוהואאשתועםמריבהעשהשהמלךשמעתםש

עשהלו'אוהזהביאצלאותוראיתיעכשואניד

עשהלו'אומהזהביאצלאותוראיתיעכשיואנימ

עושההזהביאצלעומדהואעכשיו1פ

ליעשהלואומרהזהביאצלאותוראיתיעכשואני2פ

ליעשהלו'ואומהזהביאצלאותוראיתיעכשיואניא

עשהלו'ואומזהביאצלאותוראיתיעכשיואניש

להושע'אמישראלעל'הקבהכשכעסכךלאשתיתכשיטיןד

להושע'אמישראלעלה"הקבכעסכךלאשתיתכשיטיןמ

להושע'אמישראלעלה"הקבכשכעסכךלאשתותכשיטין1פ

להושע'אמישראלעלה"הקבכשכעסכךלאשתיתכשיטין2פ

להושע'אמישראלעלה"הקבכשכעסכךלאשתיתכשיטיןא

להושע'אמישראלעל(לישראל)ה"הקבכשכעסכךלאשתיתכשיטיןש

כימבקשהאני'וגוזנוניםאשתלךקחלךד

כימבקשהאיני'וגומזנוניםאשתלךקחלךמ

זנוניםאשתלךקח1פ

כימבקשהאיני'וגוזנוניםאשתלך(אש)קחלך2פ

כימבקשהאיני'וגולךקחלךא

כימבקשהאיני'וגולךקחלךש

שמהקראעליהמרחםאיני'וגוהארץתזנהזנהד

שמהקראעליהמרחםאיני'וגומהארץתזנהזנהמ

שמהקראבניהעלמרחםאיני1פ

שמהקראעליהמרחםאיני'וגוהארץתזנהזנה2פ

שמהקראעליהמרחםאיני'וגותזנהזנוא

שמהקראעליהמרחםאיניתזנהזנוש

כישלהאניולאשליהיאלארוחמהלאד

כי'שנשלהאניולאשלההיאלארוחמהלאמ

שלהאניולאשליהיאלארוחמהלא1פ

כישלהאניולאשליהיאלארוחמהלא2פ

כישלהאניולאשליהיאלארוחמהלאא

כישלהאניולאשליהיאלארוחמהלאש

הושעלהם'אמלכםאהיהלאואנכיעמילאאתםד

הושעלהן'אמלכםאהיהלאואנכיעמילאאתםמ

הושעלהם'אמ1פ

הושעלהםאמרלכםאהיהלאואנכיעמילאאתם2פ

הושעלהם'אמלכםאהיהלאואנכיעמילאאתםא

הושעלהםאמרלכםאהיהלאואנוכיעמילאאתםש

'הדברילהם'שאמבשביל'סבוריאתםמההעולםאומותד

הדבריםלהם'שאמבשבילסבוריםאתםמההעולםאומותמ

הדבריםלהם'שאבשבילסבוריםאתםמההעולםאומותקח1פ

הדבריםלהםשאמרבשבילסבוריןאתםמההעולםאומות2פ

דבריםלהם'שאמבשבילסבוריןאתםמהה"לאא

הדבריםלהם'שאומבשבילסבוריםאתםמההעולםלאומותש
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כועסשהואעמילאאתםכיהללוד

כועסשהואאישהלאואנכיעמילאאתםכיהללומ

כועסשהואעמילאאתםכיהללו1פ

כועסשהואעמילאאתםכיהללו2פ

כועסשהואעמילאאתםכיהללוא

כועסשהואעמילאאתםכיהללוש

להם'אומהואהיאךראויעליהםד

עליהם'אומהואהיאךראולהם'אוממהראועליהםמ

'אומהואהיאךראו1פ

להםאומרהואהיאךראועליהם2פ

אליהם'אומהואהיאךראואליהםא

אליהם'אומהואהיאךראועליהםש

'וגויאמראשרבמקוםוהיהאחריומהד

עמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהאחריוכתובמהמ

עמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיה1פ

עמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהאחריוכתובמה2פ

עמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהאחריוכתיבמהא

עמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהאחריו'כתימהש

'אומישעיהוכןד

'אומישעיהוכןחיאלבנילהםיאמראתםמ

'אישעיהוכךחיאלבנילהםיאמראתם1פ

אומרישעיהוכן'וגוחיאלבנילכםיאמראתם2פ

'אומישעיהוכן'וגואתםא

'אומישעיהוכןחיאלבנילהםיאמראתםש

חוטאגויהוי'וגוארץוהאזינישמיםשמעוד

'וגומחוטאגויהוי'וגומארץוהאזינישמיםשמעומ

'וגוחוטאגויהוי'וגארץוהאזינושמיםשמעו1פ

כלחוטאגויהוי'וגוארץוהאזינישמיםשמעו2פ

וכל'וגוחוטאגויהוי'וגוארץוהאזינישמיםשמעיא

וכלחוטאגויהוי'וגוארץוהאזינישמיםשמעוש

ונוכחהנאלכואחריו'כתיומהד

ונוכחהנאלכואחריו'כתומהמ

'וגוונוכחהנאלכואחריו'כתומה1פ

'וגוונוכחהנאלכואחריוכתובומההענין2פ

'וגוונוכחהנאלכואחריו'כתיומה'וכוהעניןא

'היאמרונוכחהנאלכואחריו'כתיומההעניןש

'שאמ'מלכילבןדומההדברלמה'וגוהזכורחצוד

'שאממלכיםלבןדומההדברלמההזכורחצומ

'שאממלכיםלבןדומההדברלמה'וגהזכורחצו1פ

שאמרמלכיםלבןדומההדברלמה'וגוהזכורחצו2פ

ל"שאמלכיםלבןד"לה'וגוהזכורחצוא

ל"שאמלכיםלבןד"לה'וגוהזכורחצו'וגוש

מתחילוהיהלשוקלוהלךהספרלביתאביולוד

מתחילוהיהלשוקהלךהספרלביתלךאביולומ

והיהלשוקלוהלךהספרלביתלךאביולו1פ

התחיללשוקלוהלךהספרלביתלךאביולו2פ

התחיללשוקלוהלךהספרלביתלךאביוא

התחיללשוקהלךהספרלביתלךאביוש
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הספרלביתהלךשלאאביוידע'הנעריעםמשחקד

הספרלביתהלךשלאאביוידעהנעריםעםומשחקמ

הספרלביתהלךשלאאביוידעהנעריםעםמשחק1פ

הספרלביתהלךשלאאביוידעהנעריםעםמשחק2פ

התחילהספרלביתהלךשלאאביוידעהנעריםעםמשחקא

התחילהספרלביתהלךשלאאביוידעהנעריםעםמשחקש

רחוץלואמרכךאחר'רעידבריםומשמיעומקללוד

רחוץלו'אמכךאחררעיםדבריםומשמיעומקללומ

רחוץלו'אומקללו1פ

רחוץלו'אמכךאחררעיםדבריםומשמיעומקללו2פ

רחוץל"אכ"אח[רעים]דבריםומשמיעומקללוא

רחוץכ"אחל"אדבריםומשמיעומקללוש

בנים'אוישעיהכךעמיסעודובואידיךד

בנים'אומישעיהכךעמיסעודובואידיךאתמ

בנים'אומישעיהכךעמיסעודובאידיך1פ

בניםאומרישעיהכךעמיסעודובאידיך2פ

בנים'אומישעיהכךעמיסעודובואידיךא

בניםישעיה'אמכךעמיסעודובאידךש

מהוהעניןכלגומרשהואומי'וגוגדלתיד

מהוהעניןכלגומרשהואומיורוממתיגדלתימ

הואמההעניןכלגומרשהואמי'וגורוממתיגדלתי1פ

מהוהעניןכלגומרומשהוא'וגוורוממתיגדלתי2פ

מהוהעניןכלגומרומשהואורוממתיגדלתיא

העניןכלגומרומשהואורוממתיגדלתיש

'אמ'הבהירמיהוכן'וגוונוכחהנאלכו'אומד

'אמירמיהוכן'וגומונוכחהנאלכו'אוממ

'אירמיהוכןונוכחהנאלכו'אומ1פ

'אמה"הקבירמיהוכן'וגוונוכחהנאלכואומר2פ

ל"אה"הקבירמיהוכן'וגוונוכחהנאלכו'אומא

'אמה"הקבירמיהוכן'היאמרונוכחהנאלכואומרש

שקדמקל'ואוירמיהורואהאתהמהלוד

שקדמקלואומרירמיהורואהאתהמהה"הקבלומ

שקדמקל'ואומירמיהורואהאתהמהה"הקבלו1פ

שקדמקללוואומרירמיהורואהאתהמהלו2פ

שקדמקללוואומרירמיהורואהאתהמהא

שקדמקל'ואומירמיהורואהאתהמהליהש

תפתחמצפוןנפוחסיר'וגוד

תפתחמצפוןרואהאנינפוחסיררואהאנימ

'וגונפוחסיר'וגו1פ

תפתחמצפון'וגורואהאנינפוחסיר'וגורואהאני2פ

תפתחמצפון'וגורואהאנינפוחסיררואהאניא

תפתחמצפוןרואהאנינפוחסיררואהאניש

באזניוקראתהלוךאחריומההעניןוכלהרעהד

באזניוקראתהלוךאחריו'כתמההעניןוכלהרעהמ

באזניוקראתהלוךאחריו'כתמההעניןוכל1פ

באזניוקראתהלוךאחריוכתובמההעניןוכלהרעה2פ

באזניוקראתהלוךאחריו'כתימההעניןוכל'וגוהרעהא

באזניוקראתהלוךאחריו'כתימההעניןוכל'וגוהרעהש
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למלךמשל'וגוישראלקדש'וגוירושלםד

למלךמשל'וגומתבואתוראשיתישראלקדש'וגומירושלםמ

למלךמשל'וגוי"לי'ישרקדש'וגירושלם1פ

למלךמשל'וגותבואתהראשיתי"ליישראלקודש'וגוירושלים2פ

למלךמשלי"לייישראלקדש'וגוירושלםא

למלךמשל'להישראלקדשירושלםש

הימנהמשובחתאיןהימנהנאהאין'אוהיהאשהשנטלד

הימנהמשובחתאיןהימנהנאהאין'אומהיהאשהשנטלמ

הימנהמשובחהאיןהימנהנאהאין'אומהיהאשהשנטל1פ

הימנהמשובחתאיןהימנהנאהאיןאומרהיהאשהשנטל2פ

הימנהמשובחתאיןהימנהנאהאין'אומוהיהאשהשנטלא

הימינהמשובחתאיןהימינהנאהאיןאומרוהיהאשהשנטלש

הביתמנוולתאותהראהלביתשושבינהנכנסהימנהמיושבתאיןד

הביתמנוולתמצאלביתשושבינהנכנסהימנהמיושבתאיןמ

והביתמנוולתאותהמצאלביתשושבינהנכנס1פ

הביתמנוולתאותהראהלביתשושבינהנכנסהימנהמיושבתאין2פ

הביתמנוולתאותהראהלביתשושבינהנכנסא

הביתמנוולתאותהראהלביתשושבינהנכנסש

אלואישושבינהלה'אממוצעותאינןהמטותמכוונתאינהד

אלואישושבינהלה'אממוצעותאינןהמטותמכוונתאינהמ

הלואילה'ואנכנסמתקנתאינה1פ

אלואישושבינהלה'אממוצעותאינןהמטותמכווןאינו2פ

אלושושבינהלה'אממוצעותאינןהמטותמכווןאינוא

אלושושבינהלה'אממוצעותאינןהמטותמכוונתאינהש

השבחאותואיןהשוקלתוךמשבחיךבעליךשהיהשומעתאתד

השבחאותואיןהשוקלתוךמשבחיךבעליךשהיהשומעתאתמ

השוקלתוךמשבחיךבעליךשהיהשומעתאת1פ

השבחאותואיןהשוקלתוךמשבחיךבעליךשהיהשמעת2פ

השבחאותואיןהשוקלתוךמשבחיךבעליךשהיהשמעתא

השבחאותואיןהשוקבתוךמשבחךבעלךשהיהשומעתהייתש

משבחההואכךמנוולתכשהיאאםהשושבין'אמהללו'מעשיד

משבחההואכךמנוולתכשהיאאםהשושבין'אמהללומעשיםמ

משבחהמנוולתכשהיהאםהשושבין'א1פ

משבחהכךמנוולתכשהיאאםהשושבין'אמהללומעשים2פ

משבחהכךמנוולתכשהיאאםהשושבין'אמהללומעשיםא

משבחךכךמנוולתכשהיאאםהשושבין'אמהללובמעשיםש

כךוכמהכמהאחתעלמתוקנתהייתאלוד

כךוכמהכמהאחתעלמתוקנתהיתהאלומ

כךוכמהכמהאחתעלמעשיהמתקנתהיתהאלוכך1פ

כךוכמהכמהאחתעלמתוקנתהיתהאלו2פ

כךו"עאכמתוקנתהיתהאלוא

כךו"עאכמתוקנתהייתהאלוש

חסדלךזכרתילהם'אווהואחוטאיןירמיהשלדורוד

חסדלךזכרתילהן'אומוהואחוטאיןירמיהושלדורומ

חסדלךזכרתילהם'אומוהיהחוטאיןירמיהשלדורו1פ

חסדלךזכרתילהםאומרוהואחוטאיןירמיהשלדורו2פ

חסדלךזכרתילהם'אומוהואחוטאיםירמיהושלדורוא

חסדלךזכרתי'אומוהואחוטאיםירמיהשלדורוש
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אלואיירמיהלהם'אמ'וגונעוריךד

אלואיירמיהולהם'אמנעורייכימ

הלואיירמיהלהם'אמ'וגונעוריך1פ

שומעיןאתםאלואיירמיהלהם'אמ'וגוכלולותיךאהבתנעוריך2פ

אלוירמיהלהם'אמ'וגוכלולותיךאהבתנעוריךא

אלוירמיהלהם'אמכלולותיךאהבתנעוריךש

ירושליםבאזניוקראתהלוךאליכם'אוהואמהשומעיןאתםד

ירושלםבאזניוקראתהלוךלכםאומרמהושומעיםאתםמ

ירושליםבאזניוקראתהלוךלהם'אומהושומעיןאתם1פ

ירושלםבאזניוקראתאליכם'אומהושומעיםאתם2פ

ירושלםבאזניוקראתהלוךאליכםאומרמהושומעיםאתםא

ירושלםבאזניוקראתהלוךאליכם'אוממהו'שומעיאתםש

ישראלקדש'וגונעוריךחסדלךזכרתיוגוד

ישראלקדש'וגוממ

ישראלקדש'וגו1פ

ישראלקדש'וגוכלולותיךאהבתנעוריךחסדלךזכרתי'וגו2פ

ישראלקדש'וגוא

ישראלקדש'וגוש

כךחוטאיםשהםבשעהאם'אמ'וגוד

כךחוטאיםשהםבשעהאם'אמ'וגומ'להמ

כךחוטאיןשהםבשעהאםי"לי1פ

כךחוטאיםכךחטאיםשהםבשעהאם'וגוי"לי2פ

כךחוטאיםשהםבשעהאםי"לייא

כך'חוטאישהםבשעהאם'להש

כמהאחתעלרצונועושיןכשהםמחבבםהואד

כמהאחתעלרצונועושיםכשהםמחבבןהואמ

כמהאחתעלרצונו'עושיכשהןמחבבןהוא1פ

כמהאחתעלרצונועושיםכשהםמחבבםהוא2פ

ו"עאכמקוםשלרצוןעושיןכשהםמחבבםהואא

ו"עאכמקוםשלרצונו'עושיכשהםמחבבםהואש

ומה'וגועמילאאתםכיכאןאף'וכמד

'כתומהעמילאאתםכיכאןאףוכמהמ

וכמה1פ

כתובומה'וגועמילאאתםכיכאןאףוכמה2פ

'כתיומה'וגועמילאאתם[כי]כאןאףא

כתיבומהעמילאאםש

וגובמקוםוהיהאחריוד

יאמראתםעמילאיאמראשרבמקוםוהיהאחריומ

1פ

יאמראתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהאחריו2פ

'וגואתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהאחריוא

'וגואתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהאחריוש

'וגובמקוםוהיה'א'דד

אשרבמקוםוהיהא"דחיאלבנילהםמ

במקוםוהיהא"ד1פ

אשרבמקוםוהיהאחרדבר'וגוחיאלבנילכם2פ

אשרבמקוםוהיהא"דא

אשרבמקוםוהיהא"דש



65

במדבר רבה פרשה ב

טז, ב

יוכלולארביםמיםד'ה'הד

יוכלולארביםמיםד"הה'וגומלהםיאמרמ

יוכלולארביםמיםד"הה1פ

יוכלולארביםמיםדכתיבהיאהדא'וגולהםיאמר2פ

יוכלולארביםמיםד"הה'וגולהםיאמרא

יוכלולארביםמיםד"הה'וגולהםיאמרש

יתןאם'ואומ'וגוהאהבהאתלכבותד

'וגומהאהבהאתלכבותמ

'וגוהאהבהאתלכבות1פ

יתןאםואומר'וגוישטפוהלאונהרותהאהבהאתלכבות2פ

יתןאם'וגוהאהבהאתלכבותא

יתןאם'וגוהאהבהאתלכבותש

'וגואתאישד

מ

1פ

'וגולויבוזובוזבאהבהביתוהוןכלאתאיש2פ

'וגוביתוהוןכלאתאישא

'וגובאהבהביתוהוןכלאתאישש

מדברהזההכתובאהבותבשתינחמןברשמואלר'אד

מדברהזה'הכתואהבותבשתינחמןברשמואל'ר'אממ

מדבר'הכתאהבותבשתינחמניבר'שמור"א1פ

מדברהכתובאהבותבשתינחמןברשמואל'אמר2פ

מדבר'הכתואהבותבשנין"ארשבא

מדבר'הכתואהבותבשניארשבןש

העולםאומותכליתכנסושאםישראלשלבאהבתומדברראשוד

העולםאומותכליתכנסושאםשלישראלבאהבתןמדברראשומ

העולםאומותכליכנסושאם'ישרשלבאהבתומדברראשון1פ

העולםאומותכליתכנסושאםישראלשלבאהבתםמדברראשו2פ

שבעולםאומותכליכנסושאםישראלשלבאהבתם[ראשו]א

העולם'אומוכליתכנסושאםישראלשלבאהבתםש

מים'שניכוליןאינןישראללביןשבינוהאהבהאתליטולד

מים'שניכוליןאינןישראללביןשבינוהאהבהאתליטולמ

מים'שניכוליןאינן'ישרלביןבינוהאהבהאתליטול1פ

מים'שניכוליןאינןישראללביןשבינוהאהבהאתליטול2פ

מים'שנאיכוליןאינןישראללביןשבינוהאהבהאתליטולא

מים'שנאיכוליןאינןישראללביןשבינוהאהבהאתליטולש

רביםמיםואיןהאהבהאתלכבותיוכלולארביםד

רביםמיםואיןהאהבהאתלכבותיוכלולארביםמ

מיםואיןיוכלולארבים1פ

רביםמיםואיןהאהבהאתלכבותיוכלולארבים2פ

רביםמיםואיןהאהבהאתלכבותיוכלולארביםא

רביםמיםואין'וגוהאהבהאתלכבותיוכלולארביםש

ונהרות'וגורביםעמיםהמוןהוי'שנהעולםאומותאלאד

ונהרותרביםעמיםהמוןהוי'שנהעולםאומותאלאמ

ונהרות'וגורביםעמיםהמוןהוי'שנהעולםאומותאלא1פ

ונהרות'וגורביםעמיםהמוןהוי'שנהעולםאומותאלא2פ

ונהרות'וגורביםעמיםהמוןהוי'שנאהעולםאומותאלאא

ונהרותרביםעמיםהמוןהוי'שנאהעולם'אומואלאש
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ולכן'שנאכמהשלהםוהשריםהמלכיםהםאלוישטפוהלאד

ולכןשנאמרכמהשלהןוהשריםהמלאכיםהןאלוישטפוהלאמ

'שנשלהםהמלכיםאילוישטפוהלא1פ

ולכןשנאמרכמהשלהםוהשריםהמלכיםהםאלוישטפוהלא2פ

ולכן'שנאכמושלהםוהשריםהמלכיםהםאלוישטפוהלאא

ולכן'שנאכמושלהםוהשריםהמלכיםהםאלוישטפוהלאש

'וגווהרביםהעצומיםהנהרמיאתעליהםמעלההנניד

'וגומוהרביםהעצומיםהנהרמיאתעליהםמעלה'ההנהמ

העצומיםהנהרמיאתעליהםמעלההנני1פ

'וגווהרביםהעצומיםהנהרמיאתעליהםמעלההנני2פ

והרביםהעצומיםהנהרמיאתעליהםמעלההנניא

'וגווהרביםעצומים[ה]הנהרמיאתעליהםמעלההנניש

העולםאומותכלמתכנסיןשאםתורהשלבאהבתודבר?מ?וסופוד

העולםאומותכלמתכנסיןשאםשלתורהבאהבתהמדברוסופומ

העולםאומותכלמתכנסיןשאםתורהשלבאהבתהמדברתוסופה1פ

העולםאומותמתכנסיןשאםתורהשלבאהבתהמדברוסופו2פ

ה"אמתכנסיםשאםתורהשלבאהבתהמדברוסופוא

העולם'אומוכל'מתכנסישאםתורהשלבאהבתהמדברוסופוש

התורהאת'ועושיממונינוכלמוכריםאנו'ואוד

התורהאתועושיןממונינוכלמוכריןאנוואומריםמ

ואתהתורהאתועושיןממוננוכלאתמוכריןאנו'ואומ1פ

ואתהתורהאתועושיןממונינוכלמוכריןאנוואומרין2פ

ואתהתורהאתועושיןהממוננוכלמוכריןאנוואומריםא

ואתהתורהאת'ועושיממונינוכלמוכריםאנו'ואומריש

לקנותממונכםאתמוכריםאתם'אפי'הבהלהם'אמוהמצותד

לקנותממונכםכלמוכריםאתם'אפיה"הקבלהםאומרוהמצותמ

ה"הקבלהן'אומהמצות1פ

לקנותממונכםאתמוכריןאתםאפלוה"הקבלהם'אמ'המצ2פ

לקנותממונכםכלמוכריםאתם'אפיה"הקבלהם'אומהמצוותא

לקנותממונכםכלמוכריםאתם'אפיה"הקבלהם'אומהמצותש

כלאתאישיתןאםעליכםהואבזיוןהתורהאתד

כלאתאישיתןאםלכםהיאבזיוןהתורהאתמ

כלאתאישיתןאםעליכםהואביזיון1פ

כלאתאישיתןאםעליכםהואבזיוןהתורהאת2פ

כלאתאישיתןאםעליכםהואביזיוןהתורהאתא

כלאתאישיתןאםעליכםהואבזיוןהתורהאתש

אהבהזובאילויבוזובוזבאהבהביתוהוןד

אהבהזובאילויבוזובוזבאהבהביתוהוןמ

אהבהבאיזולויבוזובוזבאהבתוביתוהון1פ

'באהבאהבהזובאילויבוזובוזבאהבהביתוהון2פ

אהבהזובאילויבוזובוזבאהבהביתוהוןא

אהבהזובאילויבוזובוזבאהבהביתוהוןש

לואמרו'וגותורתךאהבתימה'שנאתורהשלבאהבתוד

לו'אמתורתךאהבתימה'שנשלתורהבאהבתהמ

לואמרו'וגותורתךאהבתימה'שנתורהשל1פ

לואמרו'וגותורתךאהבתימה'שנתורהשלבאהבתה2פ

לואמרו'וגותורתךאהבתימה'שנאתורהשלבאהבתהא

לואמרו'וגותורתךאהבתימה'שנאתורהשלבאהבתהש
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אמרו'חוטאישאתםלהם'אממקבלנואתאיןלמהד

חוטאיםשאתםלהם'אממקבלנואתאיןלמהמ

יאמרוחוטאיןשאתםלהם'אממקבלנואתהלמה1פ

חוטאיםשאתםלהם'אממקבלנואתאיןלמה2פ

אמרו]'חוטאישאתםלהם'אמאותנומקבל[אתה]איןלמהא

חוטאיםשאתםאותםמקבליןאתםאיןלמהש

אחריו'כתימהברכיה'ר'אחוטאיםאינםישראללוד

אחריוכתובמהברכיה'ר'אמחוטאיםאינןוישראלמ

בקבלה'כתמהברכיהר"אחטאולא'וישרלו1פ

אחריוכתובמהברכיה'אמר2פ

אחריו'כתימהברכיהר"א[חוטאיםאינןוישלוא

אחריו'כתימהברכיהר"אש

הזושהתינוקתכשם'הבהלהם'אמ'וגוקטנהלנואחותד

הזושהתנוקתכשםה"הקבלהם'אמ'וגומקטנהלנואחותמ

הזושהתינוקתכשםה"הקבלהם'אמקטנהלנואחות1פ

ה"הקבלהם'אמ'וגוקטנהלנואחות2פ

הזו<....>שהתיכשם]ה"הקבלהם'אמ'וגוקטנהלנואחותא

ה"הקבלהם'אמ'וגוקטנהלנואחותש

עליהמתרעמיןאבותיהאיןאבותיהעלחוטאהוהיאקטנהכשהיאד

עליהמתרעמיןאבותיהאיןאבותיהעלחוטאהוהיאקטנהכשהיאמ

ממנהמתרעמיןאבותיהואיןאבותיהעלחוטאהוהיאקטנההיתה1פ

2פ

<....>'מתרעמי<.....><.>איאבותיה<..><.>חוטאוהיא<....>כשהיאא

ש

'הקבהאיןחוטאיםכשהםישראלהםכךקטנהשהיאלמהד

ה"הקבאיןחוטאיןכשהםישראלהםכךקטנהשהיאלמהמ

ה"הקבאיןחוטאיןכשהן'ישרכךקטנהשהיאמפני1פ

ה"הקבאיןחוטאיםכשהםישראלהםכך2פ

ה"הקבאיןחוטאיםכשהםישראלהםכך[<....><.>שהילמהא

ה"הקבאין'חוטאיכשהםישראלהםכךש

הושעבימישכןכןשהואלךתדעעליהםמעלהד

הושעבימישכןכןשהואלךתדעעליהםמעלהמ

הושעבימישהכעיסוכןשהואלךתדעעליהםמעלה1פ

הושעבימישכןכןשהואלךתדעעליהםמעלה2פ

הושעבימישכןכןשהואלךתדעעליהםמעלהא

הושעבימישכןכןשהואלךתדעעליהםמעלהש

'וגוזנוניםבניכימייראן'הקבההתחיל'להבההכעיסוד

המהזנוניםבניכימקראןב"הקהתחילה"להקבהכעיסומ

'וגזנוניםבנישקראןה"הקבהתחילה"להקב1פ

'וגוהמהזנוניםבניכימיראןה"הקבהתחילה"להקבהכעיסו2פ

המהזנוניםבניכימיראןה"הקבהתחילה"להקבהכעיסוא

'וגוהמהזנוניםבניכימיראןה"הקבהתחילה"להקבהכעיסוש

לאשמוקרא'וגואשתילאהיאכיד

לאשמוקראאישהלאואנכיאשתילאהיאכימ

לאשמוקרא'וגאשתילאהיאכי1פ

לאשמוקרא'וגוי[כ]ואנאשתילאהיאכי2פ

לאשמםקרא'וגואשתילאהיאכיא

לאשמוקרא'וגואשתילאהיאכיש



68

במדבר רבה פרשה ב

טז, ב

מפיושהוציאועלעמילאאתםכיעמיד

מפיושהוציאועלעמימ

לפי(לא)עמי1פ

מפיושהוציאועלעמילאאתםכיעמי2פ

מפיוה"הקבהוציאשלאועלעמילאאתםכיעמיא

מפיוה"הקבשהוציאועלעמילאאתםכיעמיש

לסבוליכולולאלמוטבלהחזירןבשבילאלאעשהולאלשעהד

לסבוליכולולאלמוטבלהחזירןבשבילאלאעשהלאלשעהמ

לסבוליכולולאלמוטבלהחזירןאלאעשהולאשעה1פ

לסבוליכולולאלמוטבלהחזירןבשבילאלאעשהלאלשעה2פ

לסבוליכולולאלמוטבלהחזירןבשבילאלאעשהלאלשעהא

לסבוליכולולאלמוטבלהחזירןבשבילאלאעשהלאלשעהש

בוחזרבמקומושהיהעדאלאאחת'אפיד

'שנבוחזרבמקומושהיהעדאלאאחתשעה'אפימ

'שנבושחזרעדשעהאפלו1פ

בוחזרבמקומושהיהעדאלאאחתשעהאפלו2פ

בוחזרבמקומושהיהעדאלאאחתשעה'אפיא

בוחזרבמקומו[ה](א)שהיעדאלאאחתשעה'אפיש

'וגובמקוםוהיהד

'וגומאתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהמ

'וגויאמראשרבמקוםוהיה1פ

להםיאמראתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיה2פ

'וגולהםיאמראשרבמקוםוהיהא

להםיאמראתםעמילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהש

אנילישראל'הקבה'אמיצחק'ר'אד

אנילישראלה"הקב'אמיצחק'ר'אממ

אני'לישרה"הקב'איצחקר"א1פ

אנילישראל(א)ה"הקב'אמיצחק'אמרחיאלבני2פ

אנילישראלה"הקב'אמיצחקר"אא

אנילישראלה"הקב'אמיצחקר"אחיאלבניש

עמיעמיללאואמרתילטובהראשוןלרעהואחרוןלטובהראשוןד

עמיעמיללאאמרתילטובהראשוןלרעהואחרוןלטובהראשוןמ

עמיעמיללאואמרתילטובהראשוןלרעהואחרוןלטובהראשון1פ

עמיעמיללאואמרתילטובהראשוןלרעהואחרוןלטובהראשון2פ

עמיעמיללאואמרתילטובהראשוןלרעהואחרוןלטובהראשוןא

עמיעמיללאאמרתילטובהראשוןלרעהואחרוןלטובהראשוןש

אליאמרוהואכךואחראתהד

אלהייאמרוהואכךואחראתהמ

אלהייאמרוהואכךואחראתהעמי1פ

אלהי(בנילבני)יאמרוהואכךואחראתה2פ

אלהייאמרוהואכ"ואח'וגואתהא

אלהייאמרוהואכ"ואחאתהש

עמילאאתםכיאחרון'אמברעהאבלחיד

עמילאאתםכי'שנאחרוןאניברעהאבלמ

עמילאאתםכיאחרוןאניברעהאבל1פ

עמילאאתםכיאחרוןברעהאבל2פ

עמילאאתםכיאחרוןברעהאבלא

עמילאאתםכיאחרוןברעהאבלש
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חנינא'ר'אלכםאהיהלאואנכיכךואחרד

חנינא'ר'אמלכםאהיהלאואנכימ

חנינהר"אלאלהיםלכםאהיהלאכךואחר1פ

חנינה'אמרלכםאהיהלאואנכיכךואחר2פ

חנינאר"אלכםאהיהלאואנכיכ"ואחא

חנינאר"אלכםאהיהלאואנכיכךואחרש

לאואנכי'אומשהואמהסבוריםדעתבלאד

לאואנכיאומרשהואמהוסבוריםדעתבלאמ

לאאנכי'אומשהואמהסבוריםדעתדעי1פ

לאואנכי'אומשהואמהאתםסבוריןדעתבלא2פ

לאואנכיאומרשהואמהאתםסבוריןדעתבלאא

לאואנכי'אומשהואמהאתםסבוריןדעתבלאש

לאומרלאלוהלכםהווהשאינו'אושהואלכםאהיהד

לאלוהלכםהוהשאינו'אומשהואלכםאהיהמ

לכםאהיה1פ

אמרלאלאלוהלכםהווהשאינואומרשהואלכםאהיה2פ

'אמלאלאלוהלכםהווהשאינו'אומשהואלכםאהיהא

'אמלאלאלוהלכםהווהשאינו'אומשהואלכםאהיהש

שאתם'אעפלכםאהיהלאואנכימהואלאד

שאתםפ"אעלכםאהיהלאואנכימהאלאמ

שאתםפ"אע1פ

שאתםפיעלאףלכםאהיהלאואנכימהואלא2פ

שאתםפ"אעלכםאהיהלאואנכימהואלאא

שאתםפ"אעלכםאהיהלאואנכימהואלאש

לכםאהיהלאאניממנילהפריששתבקשועמילאד

לכםאהיהלאאניממנילהפריששתבקשועמילאמ

לכםאהיהלאאניממנילהפריששתבקשועמילא1פ

לכםאהיהלאאניממנילהפריששתבקשועמילא2פ

לכםאהיהלאאניממנילהפריששתבקשועמילאא

לאלהיםלכםאהיהלאאניממנילהפריששתבקשועמילאש

ד

מ

1פ

2פ

א

אהיהלאאניממנילהפריששתבקשועמילאשאתםפ"אעש

עמיתהיוכרחכםבעלאלאעמכםמשתוויתדעתיאיןד

עמיתהיוכרחכםבעלאלאעמכםמשתוותדעתיאיןמ

עמיתהיוכרחכםבעלאלאעמכםמשתנהידעתיאין1פ

עמיתהיוכרחכםבעלאלאעמכםמשתותדעתיאין2פ

עמיתהיוכרחכםבעלאלאעמכםמשתוהדעתיאיןא

עמיתהיוכרחכםבעלאלאעמכםמשתנהדעתיאיןלכםש

אשרתהיהלאהיורוחכםעלוהעולה'אוהואוכןד

'וגומתהיהלאהיהרוחכםעלוהעולה'אומהואוכןמ

אשרתהיהלאהיורוחכםעלוהעולה'אומהואוכן1פ

אשרתהיהלאהיורוחכםעלוהעולהאומרהואוכן2פ

אשרתהיהלאהיהרוחכםעלוהעולהא"וכהא

אשרתהיהלאהיורוחכםעלוהעולהאומרהואוכןש
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אנימהאלא'וגוכגויםנהיה'אומריאתםד

אנימהאלאמ

אנימהאלא'וגוכגויםנהיה'אומאתם1פ

מהאלא'וגוהאדמהכמשפחותבגויםנהיהאומריםאתם2פ

אנימהאלא'וגובגויםנהיהאומריםאתםא

אנימהאלא'וגוכגויםנהיהאומריםאתםש

בידלאאםאלהים'יינאםאניחילכםעושהד

בידלאאםאלהים'הנאםאניחילכםעושהמ

בידלאאםאלהיכםי"ינאםאניחילכםעושה1פ

בידלאאםאלהיםי"ינאםאניחילכםעושה2פ

בידלאאםאלהיםי"יינאםאניחילכםעושהא

בידלאאםאלהים'הנאםאניחילכםעושהש

ישראלשלחיבתןלמדתהאעליכםאמלוךשפוכהובחמהחזקהד

שלישראלחיבתןלמדתהא'וגומחזקהמ

'ישרשלחיבתןלמדתהאעליכםאמלוךשפוכהובחמהחזקה1פ

ישראלשלחיבתןלמדתהאעליכםאמלוךשפוכהובחמהחזקה2פ

ישראלשלחבתןלמדתהאעליכםאמלוךשפוכהובחמהחזקהא

ישראלשלחבתןלמדתהאעליכםאמלוךשפוכהובחמהחזקהש

אבין'רישראלבנימספרוהיה'א'דהמקוםלפניד

אבין'רישראלבנימספרוהיהא"דהמקוםלפנימ

אבין'רישראלבנימספרוהיהא"דהמקוםלפני1פ

אבין'רישראלבנימספרוהיהאחרדברהמקוםלפני2פ

אבין'רישראלבנימספרוהיהא"דהמקוםלפניא

אבין'רישראלבנימספרוהיהא"דהמקוםלפניש

לכלובמשקלבמספרפתח'ברהלויד

לכלבמשקלבמספרפתחהלוימ

לכלבמשקלבמספרמיםבשעלומדדמי'פינחברבי1פ

לכלבמשקלבמספרפתחברביהלוי2פ

לכלבמשקלבמספרפתחהלויא

לכלבמשקלבמספרפתחהלויש

הדבריםכלאבין'ר'א'וגוד

הדבריםכלאבין'ר'אמ'וגוממ

הדבריםכלאביןר"א'וגוהמשקלכלויכתב'וג1פ

הדבריםכלאבין'אמר'וגו2פ

הדבריםכלאביןר"א'וגוא

הדבריםכלאביןר"א'וגוש

מדדמי'שנמדהלהםישהמיםמדהלהםישד

מדדמי'שנמדהלהםישהמיםמדהלהםישמ

מדדמי'שנמדהלהןישהמיםמדהלהןיש1פ

מדדמי'שנמדהלהםישהמיםמדהלהםיש2פ

מדדמי'שנאמדהלהםישהמיםמדהלהםישא

מדדמי'שנאמדהלהםישהמיםמדהלהםישש

תכןבזרתושמים'שנאמדהלהםיש'והשמימיםבשעלוד

השמיםמיםבשעלומ

תכןבזרתושמים'שנמדהלהןישהשמיםמיםבשעלו1פ

תכן'בזרושמים'שנמדהלהםישוהשמיםמיםבשעלו2פ

תכןבזרתושמים'שנאמדהלהםישושמיםמיםבשעולוא

תכןבזרתושמים'שנאמדהלהםישוהשמיםמיםבשעלוש
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הארץעפרבשלישוכל'שנמדהלוישוהעפרד

מ

וכןהארץעפרבשלישוכלמדהלוישהעפר1פ

הארץעפרבשלישוכלמדהלוישוהעפר2פ

הארץעפרבשלישוכל'שנאמדהלוישוהעפרא

הארץעפרבשלישוכל'שנאמדהלוישוהעפרש

הריםבפלסושקל'שנאממדהלהםישוההריםד

הריםבפלסושקל'שנמדהלהםישמ

וכןהריםבפלסושקל'שנהרים1פ

הריםבפלסושקל'שנמדהלהםישוההרים2פ

הריםבפלסושקל'שנאמדהלהםישוההריםא

הריםבפלסושקל(ור)'שנאמדהלהםישוההריםש

ישהדבריםכלבמאזניםוגבעות'שנאמדהלהםישוהגבעותד

ישהדבריםכלבמאזניםוגבעות'שנמדהלהםישוהגבעותמ

במאזניםוגבעותגבעות1פ

ישהדבריםכלבמאזניםוגבעות'שנמדהלהםישוהגבעות2פ

ישהדבריםכלבמאזניםוגבעות'שנאמדהלהםישוהגבעותא

ישהדבריםכלבמאזניםוגבעות'שנאמדהלהםישוהגבעותש

ומילכלובמשקלבמספר'שנמדהלהםד

ומילכלבמשקלבמספר'שנמדהלהםמ

1פ

הואומילכלבמשקלבמספר('שנ)'שנמדהלהם2פ

זההואומילכלבמשקלבמספר'שנאמדהלהםא

זההואומילכלבמשקלבמספר'שנאמדהלהםש

להםשאיןישראלאלומדהולאמספרלאלושאיןד

להםשאיןישראלאלומדהולאמספרלאלושאיןמ

להםאין'ישראבל1פ

להםשאיןישראלאלומדהולא'מספלאלושאין2פ

להםשאיןישראלאלומדהולאמספרלאלושאיןא

להםשאיןישראלאלומדהולאמספרלאלושאיןש

כחולישראלבנימספרוהיה'שנומדהמספרד

כחולישראלבנימספרוהיה'שנומדהמספרמ

'שנומדהמספר1פ

ישראלבנימספרוהיה'שנמדהולאמספרלא2פ

כחולישראלבנימספרוהיה'שנאמדהולאמספרלאא

כחולישראלבנימספרוהיה'שנאממדהולאמספרלאש

למההיםחולמההיםד

למההיםכחולמהויספרולאימדלאאשרהיםמ

למהיספרולאימדלאאשר1פ

למהיספרולאימדלאאשר2פ

ד"להיספרולאימדלאאשרהיםא

ד"להיספרולאימדלאאשרהיםש

וזגגויוצרזהביאומניותגיודעשהיהלמידומההדברד

וזגגויוצרזהבאומניותשלשיודעשהיהלמידומההדברמ

זגגויוצרזהבאומניותיודעשהיהלמידומההדבר1פ

וזגגויוצרזהביאומניותשלשיודעשהיהלמידומההדבר2פ

וזגגויוצרזהביאומניות'גשיודעלמיא

וזגגויוצרזהביאומניות'גשיודעלמיש
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שלבנואותוקוראהיהמחבבושהיהמיכלד

שלבנוקוראהיהאותואוהבשהיהמיכלמ

שלבנוקוראהיהמחבבושהיהמיכל1פ

שלבנואותוקוראהיהמחבבושהיהמיכל2פ

שלבנואותוקוראהיהמחבבושהיהמיכלא

שלבנואותוקוראהיהמחבבושהיהמיכלש

שהיהמיוכלזהביד

שהיהמיוכלזהבימ

זהבי1פ

שהיהמיוכלזהבישלבנואותוקוראהיהזהבי2פ

שהיהמיוכלזהביא

שהיהמיוכלזהביש

אותוקוראהיהשונאוד

שהיהמיוכליוצרשלבנואותוקוראהיהשונאומ

יוצרשלבנוקוראוהשונא1פ

שהואמיוכליוצרשלבנואותוקוראהיהשונאו2פ

שהואמיוכליוצרשלבנואותוקוראהיהשונאוא

שהואמיוכליוצרשלבנואותוקוראהיהשונאוש

שלד

שלזגגבנואותוקוראהיהשונאולאאוהבלאבינונימ

שלבנוקוראושונאלאאוהבלא1פ

שלבנואותוקוראהיהשונאולאאוהבלאבינוני2פ

שלבנואותוקוראהיהשונאולאאוהבלאבינוניא

שלבנואותוקוראהיהשונאולאאוהבלאבינוניש

אותןמשלישראלאתאוהבשהיהמפנימשהכךזגגד

אותןמשלישראלאתאוהבשהיהמפנימשהכךמ

מושלןאותןאוהבשהיהמשהכךזגג1פ

אותןמשלישראלאתאוהבשהיהמפנימשהכךזגג2פ

אותםמשלישראלאתאוהבשהיהמפנימשהכךזגגא

אותםמשלאוהבשהיהמפנימשהכךזגגש

שהיהבלעםאבלהשמיםככוכביהיוםוהנכם'שנ'בכוכביד

שהיהבלעםאבללרובהשמיםככוכביהיוםוהנכם'שנבכוכביםמ

שהואבלעםלרבהשמיםככוכביהיוםוהנכם'שנבכוכבים1פ

שהיהבלעםאבללרובהשמיםככוכביהיוםוהנכם'שנבכוכבים2פ

שהיהבלעםאבללרובהשמיםכככביהיוםוהנכם'שנאכככביםא

שהיהבלעםאבללרובהשמיםככוכביהיוםוהנכם'שנאבכוכביםש

עפרמנהמי'שנאבעפראותםמשלאותםשונאד

עפרמנהמי'שנהארץבעפראותםמשלאותםשונאמ

עפרמנהמי'שנבעפרמשלםשונא1פ

עפרמנהמי'שנבעפראותןמשלאותםשונא2פ

עפרמנהמי'שנאבעפראותןמשלאותןשונאא

עפרמנהמיבעפראותםמשלאותןשונאש

משלןשונאולאאוהבלאבינונישהיההושעאבליעקבד

משלןשונאולאאוהבלאבינונישהיההושעאבליעקבמ

משלןבינונישהיההושעיעקב1פ

משלשונאולאאוהבלאבינונישהיההושעאבליעקב2פ

משלשונאולאאוהבלאבינונישהיההושעאבליעקבא

משלשונאולאאוהבלאבינונישהיההושעאבליעקבש
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'א'דהיםכחולישראלבנימספר'שנאמכחולד

א"דהיםכחולישראלבנימספרוהיה'שנבחולמ

א"דהיםכחול'ישרבנימספרוהיה'שנבחול1פ

דבר'וגוישראלבנימספרוהיה'שנכחולאותן2פ

א"דהיםכחולישראלבנימספרוהיה'שנאמכחולאותןא

א"דהיםכחולישראלבנימספרוהיה'שנאבחולאותןש

היםכחולד

היםכחולמ

היםכחול1פ

ימדלאאשרהיםכחולישראלבנימספרוהיהאחר2פ

'וגוהיםכחולישראלבנימספרוהיהא

'וגוישראלבנימספרוהיהש

העמיםוהיו'שנאבסידוהאומותבחולישראלנמשלוד

עמיםוהיו'שנבסידוהאומותבחולישראלנמשלומ

עמיםוהיו'שנבסידוהאומותבחול'ישרנמשלו1פ

עמיםוהיו'שנבסידוהאומותכחולישראלנמשלויספרולא2פ

עמיםוהיו'שנאלסידוהאומותכחולישראלנמשלוא

עמיםוהיו'שנאבסידוהאומותבחולישראלנמשלוש

איןבסידחולנותןאתהאיןאםסידמשרפותד

איןבסידחולנותןאתאיןאם'וגומסידמשרפותמ

איןבסידחולנותןאתהאיןאםסידמשרפות1פ

איןבסידחולמשליךאתהאיןאם'וגוסידמשרפות2פ

איןבסידחולמשליךאתהאיןאםסידמשרפותא

איןבסידחולמשליךאתהאיןאםסידמשרפותש

לעמודיכוליםהאומותאיןישראלאיןאםכךעמידהלוד

לעמודיכוליןהאומותאיןישראלאיןאםכךעמידהלומ

לעמודיכוליןהאומותאין'ישראיןאםכךעמידהלו1פ

לעמדיכוליןהאומותאיןישראלאיןאםכךעמידהלו2פ

לעמודיכוליןהאומותאיןישראלאיןאםכךעמידהלוא

לעמודיכולין'האומואיןישראלאיןאםכךעמידהלוש

ברעבאובדיםמצרייםהיויוסףאילולימוצאאתהכךד

ברעבאובדיןהמצרייםהיויוסףאיןאםמוצאאתכךמ

ברעבאבדיםהמצריםהיויוסףאילולימוצאאתהוכן1פ

ברעבאובדיםהמצרייםהיויוסףאלולימוצאאתהכך2פ

ברעבאבודיםהמצריםהיויוסףאלולימוצאאתהכךא

ברעבאובדיםהמצרייםהיויוסףאילולימוצאאתהכךש

'ראבודיןבבלחכימיהיודניאלאילוליוכןד

'ראובדיםבבלחכימיהיודניאלאילוליוכןמ

'רברעבאבודיןבבלחכמיהיואלמלאוכן1פ

'ראבדיןבבלחכימיהיודניאל(ישראל)אלוליוכן2פ

'ראבודיןבבלחכמיהיודניאלאילוליוכןא

'ראבודיןבבלחכמיהיודניאלאילוליוכןש

אליעזר'רבשםרבהחייא'רביבי'רבשםמנחמאד

אליעזר'רבשםרבהחייא'רביבי'רבשםמנחמאמ

אליעזר'רבשםרבהחייא'רביבי'רבשםמנחם1פ

אליעזר'רבשםרבהחייא'רביבי'רבשםמנחמא2פ

אליעזרר"בשרבהחייא'רביביר"בשמנחמאא

'אלעזר"בשרבהחייא'ורביביר"בשמנחמאש
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עושהאתההזההחולמהבחולישראלנמשלויעקבבןד

עושהאתההזההחולמהבחולישראלנמשלויעקבבןמ

עושהאתהזהחולמהובחול'ישרנמשלו1פ

עושהאתההזההחולמהבחולישראלנמשלויעקבבן2פ

עושהאתההזההחולמהלחול'ישרנמשלוי"בא

עושהאתההזההחולמהלחולישראלנמשלוי"בש

כךשנתמלאתאותהמוצאאתהובשחריתמבערבגומאבוד

כך[שנתמלאת]אותהמוצאתאתובשחריתמבערבגומאבומ

כךשנתמלאאו(י)מוצאתובשחריתמבערבגומאבו1פ

כךשנתמלאת(שנמ)אותהמוצאאתובשחריתמבערבגומאבו2פ

כךשנתמלאתאותהמוצאאתהובשחריתמבערבגומאא

כךנתמלאתאותהמוצאאתה'ובשחרימבערבגומאש

בימינתמלאואימתידודבימיישראלשחסרוהאלפיםכלד

בימינתמלאו(נתמל)אימתיבימישחסרוהאלפיםכלמ

בימינתמלאואימתידודבימישחסרוהאלפים?ת?כל1פ

בימינתמלאואימתיישראלשחסרוהאלפיםכל2פ

בימינתמלאואימתידודבימישחסרוהאלפיםכלא

בימינתמלאואימתידודבימישחסרוהאלפיםכלש

עלאשרהיםכחולרביםוישראליהודה'שנאשלמהד

עלאשרכחולרביםוישראליהודה'שנשלמהמ

עלאשרכחולרבים'וישריהושע'שנשלמה1פ

עלאשרכחולרביםוישראליהודה'שנשלמה2פ

עלאשרכחולרביםוישראליהודה'שנאשלמהא

עלאשרכחולרביםוישראליהודה(וישראל)'שנאשלמהש

זמראבןיוסי'רבשםאלעזר'רלרובהיםשפתד

זימראבןיוסי'רבשםאלעזר'רלרבהיםמ

זמראבןיוסי'רבשםאליעזר'ר'וגוהיםשפת1פ

זימראבןיוסי'רבשםאלעזר'רלרובהיםשפת2פ

ז"ריב"בשאליעזר'רלרובהיםשפתא

ז"בשריבאליעזר'רלרובהיםשפתש

חסרולצורךשלאחסרולאלצורךישראלשנמנוזמןכלד

חסרולצורךושלאחסרולאלצורךישראלשנמנוזמןכלמ

חסרולצורךושלאחסרולאלצורך'ישרשנמנוזמןכל1פ

חסרולצרךשלאחסרולאלצרךישראלשנמנוזמןכל2פ

חסרולצורךשלאחסרולאלצורךישראלשנמנוזמןכלא

חסרולצורךשלאחסרולאלצורךישראלשנמנוזמןכלש

ובחילוקבדגליםמשהבימילצורךנמנוזמןזהואיד

ובחילוקבדגליםלצורךנמנוזמןזהואימ

ובחילוקבדגליםמשהבימילצורךנמנוזמןואיזה1פ

ובחלוקבדגליםמשהשלמהבימילצרךנמנוזמןזהואי2פ

ובחלוקברגליםמשהבימילצורךנמנוזמןזהואיא

ובחלוקבדגליםמשהבימילצורךנמנוזמןזהואיש

יספרולאימדלאאשרדודבימילצורךושלאהארץד

יספרולאימדלאאשרדודבימילצורךושלאהארץמ

יספרולאימדלאאשרדודבימילצרוךושלאהארץ1פ

יספרולאימדלאאשרדודבימילצרךושלאהארץ2פ

יספרולאימדלאאשרדודבימילצורךושלאהארץא

יספרולאימדלאאשרדודבימילצורךושלאהארץש
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שיש'אושהואמיהזההדברמהושמלאי'ר'אד

שישאומרשהואמיהזההדברמהושמלאי'ר'אממ

שיש'אומשהואמיהזההדברמהושמלאיר"א1פ

2פ

שיש'אומ<.>שהו<..><...>הדברמהו<....>שר"א]א

ש

מספרשאיןלהם'ואוחוזרהואמספרלהםד

'שנמספרשאיןלהםשאיןואומרחוזרהואמספרלהםמ

מספרשאין'ואומחוזרמספרלהם1פ

2פ

[מספרלהםין<.><..>ואחוזרהואספר<.>להא

ש

רצונועושיןשאיןבזמןאלאיספרולאימדלאד

רצונועושיןשאיןבזמןאלאיספרולאימדלאאשרמ

רצונועושיןשאיןבזמןאלאיספרולאימדלא1פ

רצונועושיןשאיןבזמןאלא2פ

רצונועושיןשאיןבזמןאלאא

רצונועושיןשאיןבזמןאלאש

ששיםממניןחסריםשאיןמספרלהםישמקוםשלד

ששיםממניןחסריןשאיןמספרלהםישמקוםשלמ

מששיםחסרוןשאיןמספרלהןישמקוםשל1פ

ששים[מנין]מחסריםשאיןמספרלהםישמקוםשל2פ

'סמניןחסריןשאיןמספרלהםישמקוםשלרצונוא

מששיםמנין'חסרישאיןמספרלהםישמקוםשלש

רצונועושיןשהםובזמןמספרוהיהרבואד

רצונועושיןשהןובזמןמספרוהיה'שנרבואמ

רצונועושיןשהןובזמןרבוא1פ

רצונושעושין(עשאין)ובזמןמספרוהיהרבוא2פ

רצונושעושיןובזמןרבואא

רצונושעושיןובזמןרבואש

ולאימדלאאשראלאמספרלהםאיןמקוםשלד

ולאימדלאאשר'שנמספרלהםאיןשלמקוםמ

מספרלהםאיןמקוםשל1פ

ולאימדלאאשראלאמספרלהםאיןמקוםשל2פ

ולאימדלאאשראלאמספרלהםאיןמקוםשלא

ולאימדלאאשראלאמספרלהםאיןמקוםשלש

'אריספרולאימדלאאשר'א'דיספרד

'ר'אמיספרולאימדלאאשר(?)א"דיספרמ

ר"אא"ד1פ

'אמריספרולאימדלאאשראחרדבריספר2פ

ר"איספרולאימדלאאשרא"דיספרא

ר"איספרולאימדלאאשרא"דיספרש

והיה'אושהואמילויבןיהושע'רבשםסימוןד

והיהאומרשהואמילויבןיהושע'רבשםסימוןמ

לויבןיהושע'רבשםסימון1פ

והיהאומרשהואמילויבןיהושע'רבשםסימון2פ

והיה'אוממשהואלויבןיהושער"בשסימוןא

והיה'אוממשהואלויבןיהושעש
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יח, ב

יספרולאימדלאאשר'ואומחוזרישראלבנימספרד

ואומרחוזרמספרמ

1פ

יספרולאימדלאאשרואומרחוזרישראלבנימספר2פ

יספרולאימדלאאשר'ואומחוזרישראלבנימספרא

יספרולאימדלאאשרואומרחוזרישראלבנימספרש

מספרלהםישהיאךמספרלהםאיןאםד

אםאומספרלהםישהיאךמספרלהםאיןאםמ

1פ

מספרלהםישהיאךלהםאיןאם2פ

מספרלהםישהיאך[מספר]להםאיןאםא

מספרלהםישהיאךלהםאיןאםש

ד

ה"הקבראהאלאמספרלהםאיןהיאךמספרלהםישמ

ה"הקבראה1פ

2פ

א

ש

בןויצא'אומשהואכשםד

בןויצא'אומשהואכשםמספרלהםיששבהםרשעיםמ

בןויצא'אושהואכשםמספרלהםיששבהםרשעים1פ

בןויצאאומרכשהוא2פ

בןויצא'אומכשהואא

בןויצא'אומכשהואש

עכןוילכד'וגוישראליתאשהד

עכןוילכדוכןמצריאישבןוהואישראלאשהמ

עכןוילכדוכןמצריאישבןוהואישראליתאשה1פ

עכןוילכד'וגומצריאישבןוהואישראליתאשה2פ

עכןוילכד'וגומצריאישבןוהואישראליתאשהא

עכןוילכד'וגומצריאישבןוהוא'ישראליאשהש

אישושם'וגוכרמיבןד

אישושםוכןזרחבןזבדיבןכרמיבןמ

אישושםוכןזרחבןזבדיבןכרמיבן1פ

אישושם'וגוזרחבןזבדיבןכרמיבן2פ

אישושםכרמיבןא

אישושם'וגוש

'וגוסלואבןזמרי'וגוהמוכהישראלד

סלואבןזמריהמצריתאתהכהאשרהמכהישראלמ

סלואבןזמריהמדיניתאתהכהאשרהמכהישראל1פ

'וגוסלואבןזמריהמדיניתאתהוכהאשרהמוכהישראל2פ

'וגוהמוכה[ישראל]א

'וגוהמוכהישראלש

ולאימדלאאשרלצדיקיםאבלמספרישלאלוד

ולאימדלאאשרלצדיקיםאבלמספרלהםישלאלומ

ולאימדלאלצדיקיםאבלמספרישלאלו1פ

ולאימדלאאשרצדיקיםאבלמספרישלאלו2פ

ולאימדלאאשר'לצדיקיאבלמספרישלאלוא

ולאימדלאאשר'לצדיקיאבלמספרישלאלוש
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יח, ב

יספרד

והיה'שנמספרלהםישה"הקבלפניא"דיספרמ

מספרלהםישה"הקבלפניא"דיספר1פ

והיה]מספרלהםישה"הקבלפניאחרדבריספר2פ

יספרא

יספרש

ד

מספרלהםאיןודםבשרלפניאבלישראלבנימספרמ

מספרלהםאיןודםבשראבל1פ

ספר[מ](א)להםאיןודםבשרלפניאבל[מספר2פ

א

ש

ד

להםליתןא"דיספרולאימדלאאשר'שנמ

להםליתןא"ד1פ

להםליתןאחרדבריספרולאימדלאאשר2פ

להםליתןא"דא

להםליתןא"דש

ד

ראשאתתשאכיכגוןלמנותןה"הקבצוהגדולהמ

ראשאתתשאכיכגוןלמנותןה"הקבצוהגדולה1פ

ראשאתתשאכיכיכגוןלמנותןה"הקבצוהגדולה2פ

ראשאתתשאכיכגוןלמנותםה"הקבצוההגדולהא

ראשאתתשאכיכגוןלמנותםה"הקבצוההגדולהש

ד

קרנםלרומםכדיהעגלמעשהאחרלפקודיהםישראלבנימ

קרנםלרומםכדיהעגלמעשהאחר'וג1פ

קרנםלרומםכדיהעגלמעשהאחר'וגוישראלבני2פ

קרנםלרומםכדיהעגלמעשהאחר'וגוישראלבניא

קרנםלרומםכדיהעגלמעשהלאחר'וגולפקודיהםישראלבניש

ד

פקודיאלה'שנדגליםלעשותןכדילמנותןה"הקבצוהוכןמ

פקודיאלהדגליםלעשותןכדילמנותןה"הקבצוהוכן1פ

פקודיאלהדגליםלעשותםכדילמנותןה"הקבצוהוכן2פ

פקודיאלהדגליםלעשותןכדילמנותםה"הבצוהוכן]א

למנותםה"הקבצוהוכןש

ד

הויהארץלחלקלמנותןה"הקבצוהוכן'וגומישראלבנימ

הוילחלקלמנותןה"הקבצוהוכן'ישרבני1פ

הויהארץלחלקלמנותןה"הבצוהוכןישראלבני2פ

הויהארץלחלקלמנותםה"הקבצוהוכן[ישראלבניא

הויהארץלחלקש

ד

ה"הקבצוהלאחסרוןלעניןאבלמספרוהיהמ

ה"הקבצוהלאחסרוןלעניןאבלמספרוהיה1פ

ה"הקבצוהלאחסרוןלעניןאבלישראלבנימספרוהיה2פ

ה"הקבצוהלאחסרוןלעניןאבלישראלבנימספרוהיהא

ה"הקבצוהלאחסרוןלעניןאבלישראלבנימספרוהיהש
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יט, ב

ד

צוהולאהואוחסרומנאןדודהריתאמרואםלמנותןמ

צוהלאוחסרומנאןדודהריתאמרואםלמנותן1פ

צוהולאוחסרומנאןדודהריתאמרואםלמנותן2פ

צוהולאוחסרומנאםדודהרית"ואלמנותםא

צוהולאוחסרומנאםדודהרי'תאמואםלמנותםש

ד

ולאימדלאאשרנאמרולכךחסרוולכךלמנותןהמקוםמ

ולאימדלא'נאולכךלמנותןה"הקב1פ

ולאימדלאאשרנאמרולכךחסרוולכךלמנותןהמקום2פ

ולאימדלאאשרנאמרולכךחסרוולכךלמנותםהמקוםא

ולאימדלאאשר'נאמולכךוחסרולמנותםהמקוםש

וראהבואאבותםלביתישראלבניפקודיאלהד

וראהבאאבותםלביתישראלבניפקודיאלהא"דיספרמ

וראהבוא-אבותלביתישראלבניפקודיאלהיספר1פ

וראהבאאבותםלביתישראלבניפקודיאלהיספר2פ

וראהבואאבותםלביתישראלבניפקודיאלהיספרא

וראהבואאבותםלביתישראלבניפקודיאלהיספרש

ישראלחשבון'הבהכתבשהריהמקוםלפניישראלחביביןכמהד

ישראלחשבוןה"הקבכתבשהריהמקוםלפניישראלחביביןכמהמ

חשבונםה"הקב'כתשהריה"הקבלפניישראלחביביןכמה1פ

ישראלחשבוןה"הקבכתבשהריהמקוםלפניישראלחביביןכמה2פ

ישראלחשבוןה"הקבכתבשהריהמקוםלפניישראלחביביןכמהא

ישראלחשבוןה"הקבכתבשהריהמקוםלפניישראלחביביןכמהש

ועודבכללפעמים'ובפעמים'בבדגליםפעמים'דד

ועודבכללפעמיםושתיבפרטפעמיםשתיבדגליםפעמים'דמ

ועודבפרטושניםבכללשניםבדגליםפעמיםארבעה1פ

ועודבכללפעמיםושתיבפרטפעמיםשתיבדגליםפעמיםארבעה2פ

ועודבכללפ"ובבפרטפעמים'בבדגליםפעמים'דא

ועודבכלל'פעמי'ובבפרטפ"בבדגלים'פעמי'דש

חביביןהיוכמהלהודיעופרטבכללודגלדגלכלמנהד

חביביןהיוכמהלהודיעופרטבכללודגלדגלכלמנהמ

חביביןכמהלהודיעךופרטבכללודגלדגלכלמנה1פ

חביביןהיוכמהלהודיעופרטבכללודגלדגלכלמנה2פ

חביביןהיוכמהלהודיעובפרטבכללודגלדגלכלמנהא

חביביןהיוכמהלהודיעובפרטבכללודגלדגלכלמנהש

שישכאדםשעהכללמנותןורוצהצבאותיוהיושהםלפניוד

שישכאדםשעהכללמנותןורוצהצבאותיוהיושהםלפניומ

שישכאדםשעהכללמנותםורוצהצבאותיוהיושהםלפניו1פ

שישכאדםשעהכללמנותםורוצהצבאותיוהיושהםלפניו2פ

שישכאדםשעהכללמנותםורוצהצבאותיוהיושהםלפניוא

שישכאדםשעהכללמנותםורוצהצבאותיוהיושהםלפניוש

עדמונהוחוזרמונהוהואביותרעליוחביבהסגולהלוד

עדומונהוחוזרמונהוהואביותרעליוחביבהסגולהלומ

ומונהוחוזרמונהוהואביותרעליוחביבהסגולהלו1פ

עדומונהוחוזרמונהוהואביותרעליוחביבהסגולהלו2פ

עדומונהוחוזרמונהוהואיותרעליוחביבהסגולהלוא

עדומונהוחוזרמונהוהואיותרעליוחביבהסגולהלוש
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מניןכלעלבהוישמחחשבונהשידעכדיפעמיםכמהד

מניןכלעלבהוישמחחשבונהשידעכדיפעמיםכמהמ

מניןכלעלבהוישמחחשבונהשידעכדי1פ

מניןכלעלבהוישמחחשבונהשידעכדיפעמיםכמה2פ

מניןכלעלבהוישמחחשבונהשידעכדיפעמיםכמהא

מניןכלעלבהוישמחחשבונהשידעכדי'פעמיכמהש

ישראלמניןבזכירתשמח'הבההיהכךומניןד

ישראלמניןבזכירתשמחה"הקבהיהכךומניןומניןמ

ישראלשלהמניןבזכירתשמחה"הקבהיהכךומנין1פ

ישראלמניןבזכירתשמחה"הקבהיהכךומנין2פ

ישראלמניןבזכירתשמחה"הקבהיהכךומניןא

ישראלמניןבזכירתשמחה"הקבהיהכךומניןש

רצונישעושיןבעולמיליישראלצבאותכך'לומד

רצונישעושיןבעולמיליישצבאותכךלומרמ

בעולמירצוניעושיןצבאותוכךכךלומר1פ

רצונישעושיןבעולמיליישראלצבאותכךלומר2פ

רצונישעושיןבעולמיליישצבאותוכךכךלומרא

רצונישעושיןבעולמיליישצבאותוכךכך'לומש

'וגוהתפקדולאוהלויםבהםומתנחםד

צוהכאשרישראלבניבתוךהתפקדולאוהלויםבהםומתנחםמ

ישראלבניבתוךהתפקדולאוהלוים1פ

צוהכאשרישראלבניבתוךהתפקדולאוהלויםבהםומתנחם2פ

צוהכאשרישראלבניבתוךהתפקדולאוהלוייםבהםומתנחםא

כאשר'ישראבניבתוךהתפקדולאוהלוייםבהםומתנחםש

צוהכאשרישראלבמניןשאמורכשםד

צוהכאשרישראלבמניןשאמורכשםמשהאת'המ

צוהכאשרישראלבמניןשאמורכשם1פ

צוהכאשרנאמרישראלבמניןשאמורכשםמשהאתי"י2פ

צוהכאשרישראלבמניןשאמורכשםמשהאתי"ייא

צוהכאשרישראלבמנין'שאמוכשםמשהאת'הש

משהאת'ייד

משהאת'המ

נאמרווכךכךה"הקבלפניחיבתןלימדמשהאתי"י1פ

נאמרכךה"הקבלפניחיבתןלומרמשהאתי"י2פ

נאמרכךה"הקבלפניחיבתןלומרמשהאתי"ייא

'נאמכךה"הקבלפניחבתן'לוממשהאת'הש

היתהששמחהד

היתהששמחהלומרמ

היתהשמחהלימדמשהאתי"יצוהכאשרבלוים1פ

להםהיתהששמחהלומר'משאתי"יצוהכאשרבלוים2פ

להםהיתהששמחה'לוממשהאתי"ייצוהכאשרבלוייםא

להםהיתהששמחה'לוממשהאת'הצוהכאשרבלוייםש

יכלושלאכדיעמהםנמנולאשהלויםלפיהמקוםלפניד

יכלושלאכדיעמהםנמנולאשהלויםלפיהמקוםלפנימ

יכלושלאכדיעמהםנמנולאשהלויםלפיה"הקבלפני1פ

יכלושלאכדיעמהםנמנולאשהלויםלפיהמקוםלפני2פ

יכלושלאכדיעמהםנמנולאשהלוייםלפיהמקוםלפניא

יכלושלאכדיעמהםנמנולאשהלוייםלפיהמקוםלפניש
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כ, ב- יט , ב

'ייצוהאשרככלישראלבניויעשובגזירהעמהםד

'הצוהאשרככלישראלבניויעשוגזירהבאותהעמהםמ

י"יצוהאשרככלישראלבניויעשוגזירהבאותהעמהם1פ

י"יצוהאשרככלישראלבניויעשובגזירהעמהם2פ

י"ייצוהאשרככלישראלבניויעשובגזרהעמהםא

'הצוהאשרככלישראלבניויעשובגזירהעמהםש

בהןכתבשהריהמקוםלפני'הדגליהםחביביןמשהאתד

בהןכתבשהריהמקוםלפניהדגליםהםחביביןמשהאתמ

בהןכתבשהריהמקוםלפניהדגליםחביבין'וג1פ

בהןכתבשהריהמקוםלפניהדגליםהןחביביןמשהאת2פ

בהם'כתושהריהמקוםלפניהדגליםהםחביביןמשהאתא

בהן'כתישהריהמקוםלפניהדגליםהםחביביןמשהאתש

כןהמשכןבמלאכת'שכתוכשםמשהאת'ייצוהכאשרד

כןהמשכןבמלאכת'שכתכשםמשהאת'הצוהכאשרמ

כןהמשכןבמלאכת'שכתוכשםי"יצוהכאשר1פ

כןהמשכןבמלאכתשכתובכשםמשהאתי"יצוהכאשר2פ

כןהמשכןבמלאכתשכתובכשםמשהאתי"ייצוהכאשרא

כךהמשכןבמלאכת'שכתוכשםמשהאת'הצוהכאשרש

אבותיוביתועללמשפחותיואישנסעווכןלדגליהםחנוד

'וגומנסעווכןלדגליהםחנומ

'הכתנסעווכןלדגליהםחנו1פ

אבותיוביתעללמשפחותיואישנסעווכןלדגליהםיחנו2פ

'וגולמשפחותיואישנסעווכןלדגליהםחנוא

'וגולמשפחותיואישנסעווכןלדגליהםחנוש

המקוםדברילקייםזריזיםישראלהיושמיד'הכתמגידד

המקוםדברילקייםזריזיןישראלהיושמיד'הכתומגידמ

המקוםדברילקייםזריזין'ישרהיושמידמגיד1פ

המקוםדברילקייםזריזיםישראלהיושמידהכתובמגיד2פ

המקוםדברילקייםזריזיםישראלהיושמיד'הכתומגידא

לעשותהמקוםדברילקייםזריזיםישראלהיושמיד'הכתומגידש

ואהרן'וגוישראלבניויעשולעשותעכבוולאבדגליםד

ואהרן'וגומישראלבניויעשו'שנלעשותעכבוולאבדגליםמ

ואהרןישראלבניויעשולעשותןעיכבוולא'בדגלי1פ

ואהרן'וגוישראלבניויעשולעשותעכבוולאבדגלים2פ

ואהרן'ישרבניויעשולעשותעכבולאבדגליםא

ואהרן'וגוישראלבניויעשועכבוולא'בדגליש

א?ת?חי'ברלוי'רנחמיה'בריהושע'רהיההיכןד

חייתאברלוי'ורנחמיה'בריהושע'רהיההיכןמ

חייתא'ברלוי'רנחמיה'בריהושע'רהיההיכן1פ

חיתאברלוי'רנחמיה'בריהושע'רהיההיכן2פ

חיתאברל"ורנ"ביהושע'רהיההיכןא

לקישורישג"ביהושע'רהיההיכןש

אמרוליחסןאהרןשהלךכיוןאבאברחייא'רבשםד

אמרולייחסןאהרןשהלךכיוןאבאברחייא'רבשםמ

אמרוליחסןאהרןשהלךכיוןאבאברחייא'רבשם1פ

אמרוליחסןאהרןשהלךכיוןאבאברחייא'רבשם2פ

אמרוליחסןאהרןשהלךכיוןא"בחייאר"בשא

אמרוליחסןאהרןשהלךכיוןאבאברחייאר"בשש
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כא, ב- כ , ב

למיבנךאלעזריחסמיחסנושאתםעדישראללוד

למיבנךאלעזריחסמייחסנושאתהעדישראללומ

למיבנךאלעזריחסמיחסנושאתהעדישראללו1פ

למיבנךאלעזריחסמייחסנושאתהעדישראל2פ

למיבנךאלעזריחסמייחסנושאתהעדישראלא

למינמיבנךאלעזרייחסמייחסןשאתהעדישראלש

אהרןבןואלעזר'דכתפוטיאלשללבתולאנשואהיהד

אהרןבןואלעזר'דכתשלפוטיאללבתולאנשויהיהמ

אהרןבןואלעזר'דכתפוטיאלשללבתונשויהיה1פ

אהרןבןואלעזרדכתיבפוטיאלשללבתולאנשואיהיה2פ

אהרןבןואלעזר'דכתיפוטיאלשללבתולאנשויהיהא

אהרןבן'ואלעז'דכתיפוטיאלשללבתולאנשויהואש

שהיו'הקבהשראהכיוןלאשהלופוטיאלמבנותלולקחד

שהיוה"הקבשראהכיוןפוטיאלמבנותלולקחמ

שהיוה"הקבשראהכיוןפוטיאלמבנותלולקח1פ

שהיוה"הקבשראהכיוןלאשהלופוטיאלמבנותלקח2פ

שהיוה"הקבשראהכיון'וגופוטיאלמבנותלולקחא

שהיוה"הקבשראהכיוןלאשהלופוטיאלמבנותלולקחש

משהשללכבודואהרןשלכבודוהקדיםישראלבומזלזליןד

משהשללכבודושלאהרןכבודוהקדיםישראלבומזלזליןמ

משהשללכבודואהרןשלכבודוהקדיםאותומזלזלין1פ

משהשללכבודואהרןשלכבודוהקדיםאותומזלזלין2פ

משהשללכבודואהרןשלכבודוהקדיםאותומזלזליןא

משהשללכבודואהרןשלכבודוהקדיםאותומזלזליןש

מיכלומשהאהרןתולדותאלה'ד'ה'הד

מיכלומשהאהרןתולדותואלהד"ההמ

שהיהמיכלומשהאהרןתולדותואלהד"הה1פ

מיכלומשהאהרןתולדותאלהדכתיבהואהדא2פ

מיכלומשהאהרןתולדותאלהד"ההא

מיכלומשהאהרןתולדותאלהד"ההש

יוחסין'גאואומהממנולהעמידבומתעסק'שהמקוד

יוחסיןשלשלתאואומהממנולהעמידבומתעסקשהמקוםמ

יוחסיןשלשלשלתאואומהממנולהעמידבומתעסקה"הקב1פ

יוחסיןשלשלתאואומהממנולהעמידבומתעסקשהמקום2פ

יוחסיןשלשלתאואומהממנולהעמיד]בומתעסקשהמקוםא

בומתעסקשהמקוםש

תולדותבולכתובהזהכעניןבומתעסקהמקוםהיהד

תולדותבולכתובזהכעניןמתעסקהיהמ

מולדותלכתובהזהכעניןבומתעסקה"הקבהיה1פ

תולדותבולכתובהזהכעניןבומתעסק'המקוהיה2פ

תולדותאלהבולכתובהזהכענין[בומתעסקהמקוםהיהא

'תולדואלהבו'לכתוהזהכעניןש

תולדות'ב'ימוצאאתשכןד

תולדותב"ימוצאאתשכןמ

תולדותעשרהשתיםמוצאאתשכן1פ

תולדותעשרהשתיםמוצאאתשכן2פ

מיכלומשהאהרן)תולדותעשרהשתיםמוצאאתהשכןא

תולדותב"ימוצאאתשכןש
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כב, ב- כא , ב

זהוהארץהשמיםתולדותואלההראשוןבכתוביםד

זהוארץהשמיםתולדותאלההראשונהבכתוביםמ

זהוהארץהשמיםתולדותואלההראשונההיהבכתובים1פ

זהבהבראםוהארץהשמיםתולדותואלההראשונהבכתובים2פ

זההשמיםתולדותאלההראשוניםבכתובים(שהמקוםא

זההשמים'תולדואלההראשונהבכתוביםש

בניתולדותאלהנחתולדותאלהאדםתולדותספרד

בניתולדותאלהנחתולדותאלהאדםתולדותספרמ

נחתולדותאלהאדםתולדותספר1פ

בניתולדות(בני)אלהנחתולדותאלהאדםתולדותספר2פ

בניתולדותואלהנחתולדותאלהאדםתולדותספרא

בני'תולדוואלהנחתולדותאלהאדםתולדותספרש

ישמעאלתולדותאלהתרחתולדותאלהשםתולדותאלהנחד

ישמעאלתולדותאלהתרחתולדותאלהשםתולדותאלהנחמ

ישמעאלתולדותאלהתרחתולדותאלהשםתולדותאלה1פ

ישמעאלתולדותאלהתרחתולדותאלהנח2פ

ישמעאלתולדותואלהתרחתולדותואלהנחא

ישמעאלתולדותואלהתרחתולדותואלהנחש

אלויעקבעשויצחקד

אלויעקבתולדותאלהעשותולדותאלהיצחקתולדותאלהמ

יעקבתולדותאלהעשותולדותאלהיצחקתולדותאלה1פ

אלויעקבתולדותאלהעשותולדותאלהיצחקתולדותאלה2פ

אלויעקבתולדותאלהעשותולדותואלהיצחקתולדותואלהא

אלויעקבתולדותואלהעשו'תולדוואלהיצחקתולדותואלהש

לבראות'הבהבהןנתעסקתולדות'יד

לבראותה"הקבבהןנתעסקתולדותעשרמ

לבראותכדיתולדותעשרבאלוה"הקבבהןנתעסק1פ

לבראתה"הקבבהםנתעסקתולדותעשר2פ

לבראתה"הקבבהםנתעסקתולדותעשרא

לבראתה"הקבבהםנתעסקתולדותעשרש

'אתולדותם'המקוכתבאדםבניושניאומותולהעמידעולםד

אחתתולדותםהמקוםכתבאדםבניושניאומותולהעמידעולםמ

אחתתולדותםה"הקבכתבאדםבניושניאומותולהעמידהעולם1פ

אחתתולדותםהמקוםכתבאדםבניושניאומותולהעמידעולם2פ

אחתתולדותםהמקוםכתבאדםבניושניאומותולהעמידעולםא

אחדתולדותםהמקום'כתאדםבניושני'אומוולהעמידעולםש

שלשלתלהעמידפרץתולדותואלההכהונהלשלשלת'ואהמלכותלשלשתד

שלשלתלהעמידפרץתולדותואלההכהונהואחתהמלכותלשלשלשלתמ

פרץתולדותואלההכהונהלשלשלתואחתהמלכותלשלשלת1פ

שלשלתלהעמידפרץתולדותואלההכהונהלשלשלתואחתהמלכותלשלשלת2פ

שלשלתלהעמידפרץתודלותואלההכהונהלשלשלתואחתהמלכותלשלשלתא

שלשלתלהעמידפרץתולדותואלהכהונהלשלשלת[ואחד]המלכותלשלשלתש

'הכהונשלשלתבשבילומשהאהרןתולדותאלההימנוהמלכותד

א"דהכהונהשלשלתבשבילומשהאהרןתולדותאלההימנוהמלכותמ

הכהונהלשלשלתומשהאהרןתולדותאלהלמלכות1פ

הכהונהשלשלתבשבילאהרןתולדותאלההימנוהמלכות2פ

הכהונהשלשלתלהעמידומשהאהרןתולדותואלההימנוהמלכותא

הכהונהשלשלתלהעמידומשהאהרןתולדותואלההימינוהמלכותש
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כב, ב

נתבעולאמשהשלתולדותיווהריומשהאהרןתולדותאלהד

נתבעולאשלמשהתולדותיווהריומשהאהרןתולדותאלהמ

נתבעולאמשהשלתולדותיווהריומשהאהרןתולדותאלה1פ

נקבעולאמשהשלתולדותיווהריומשהאהרןתולדותאלה2פ

נקבעולאמשהשלתולדותיווהריא

נקבעולאמשהשלתולדותיווהריש

כבודובשבילומשהאהרןתולדות'נאולמהכאןד

כבודובשבילומשהאהרןתולדותנאמרוולמהכאןמ

כבודוומשהאהרןתולדותאלה'נאמולמהכאן1פ

כבודובשבילומשהאהרןתולדות'נא(נקבעו)ולמהכאן2פ

כבודובשבילומשהאהרןתולדותנקבעוולמהכאןא

כבודובשבילומשהאהרןתולדותנקבעוולמהכאןש

כבודואתלמעטשלאמשהשלד

תולדותואלהא"דכבודולמעטשלאשלמשהמ

א"דכבודואתלמעטשלאמשהשל1פ

תולדותאלהאחרדברכבודואתלמעטשלאמשהשל2פ

תולדותואלהא"דכבודואתלמעטשלאמשהשלא

'תולדוואלהא"דכבודולמעטשלאמשהשלש

ד

לתולדותיושלאהרןתולדותיועניןה(?)מוכיומשהאהרןמ

אהרןשלתולדותיועניןמהוכי1פ

לתולדותיואהרןשלתולדותיושלעניןמהוכיומשהאהרן2פ

לתולדותיואהרןשלתולדותעניןמהוכיומשהאהרןא

לתולדותיואהרןשלתולדותיועניןמהוכיומשהאהרןש

ד

ירשושלאפ"שאעלךלומראלאשלמשהמ

ירשושלאפ"שאעלךלומראלאמשהלשל1פ

ירשושלאפיעלשאףלךלומראלאמשהשל2פ

ירשושלאפ"שאעלך'לומאלאמשהשלא

ירשושלאפ"שאעלך'לומאלאמשהשלש

ד

לתולדותיו'הכתוהקישןלכךכבודואתמשהשלבניומ

לתולדותיו'הכתהקישןלכךכבודואתמשהשלבניו1פ

לתולדותיוהכתובהקישןלכךכבודוגדולתאתמשהשלבניו2פ

לתולדותיוהכתובהקישןלכךכבודואתמשהשלבניוא

לתולדותיו'הכתוהקישןלכךכבודואתמשהשלבניוש

ד

אביהןגדולתלקבלראויןהיואהרןבנימהאהרןשלמ

אביהןגדולתלקבלראויןהיואהרןבנימהאהרןשל1פ

אביהםגדולתלקבלראוייןהיואהרןבנימהאהרןשל2פ

אביהםגדולתלקבלראוייןהיואהרןבנימהאהרןשלא

אביהםגדולתלקבלראוייםאהרןבנימהאהרןשלש

ד

אביהןגדולתלקבלראויןהיומשהשלתולדותיואףמ

אביהןגדולתלקבלראוייןהיומשהשלבניואף1פ

אביהםגדולתלקבלגדראוייןמשהשלתולדותיואף2פ

אביהןגדולתלקבלראוייןהיומשהבניאףא

אביהםגדולתלקבלראוייםמשהבניאףש
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ד

יאכלתאנהנוצרשנאמרמהלקייםלקבלהיהושעשזכהאלאמ

יאכלתאנהנוצר'שנמהלקייםוקבלהיהושעשזכהאלא1פ

יאכלתאנהנוצרשנאמרמהלקייםוקבלהיהושעשזכהאלא2פ

כל?ו?יתאנהנוצרש"מלקייםוקבלהיהושעשזכהאלאא

יאכלתאנהנוצר'שנאמהלקייםוקבלהיהושעשזכהאלאש

ד

ואלהא"דומשהאהרןתולדותואלה'נאמלכךפריהמ

א"דומשהאהרןתולדותנאמרלכךפריה1פ

אלהאחרדברומשהאהרןתולדותאלהנאמרלכךפריה2פ

ואלהא"דומשהאהרןתולדותאלהנאמרלכךפריהא

ואלהא"דומשהאהרןתולדותאלהנאמרלכךפריהש

ד

שלמשהבניואהרןשלבניוקראלמהומשהאהרןתולדותמ

שלבניואהרןשלבניוקראלמה1פ

שלבניואהרןשלבניוקראלמהומשהאהרןתולדות2פ

שלבניואהרןשלבניוקראלמהומשהאהרןתולדותא

שלבניואהרןשלבניוקראלמהומשהאהרןתולדותש

ד

הואוכןבניוקרואיםהםאדםשלשתלמידיומלמדמ

הואוכןבנוקרויאדםשלשתלמידומלמדמשה1פ

הואוכןבניוקרוייןהיואדםשלשתלמידיומלמדמשה2פ

א"וכהבניוקרוייןאדםשלשתלמידיומלמדמשהא

א"וכהבניוקרוייןאדםשלשתלמידיומלמדמשהש

ד

לפיכךופרשיוישראלרכבאביאבי'אוממ

שמועלנקראוולכךופרשיוישראלרכבאביאבי'אומ1פ

לפילכךופרשיוישראלרכבאביאביאומר2פ

לפילכךופרשיוישראלרכבאביאביא

לפילכךופרשיוישראלרכבאביאביש

ד

לכךתולדותיונקראואביהםעםשלמשהתלמידיםשהיומ

לכךמשהשלתלמידיםהיושהם1פ

לכךתולדותיונקראואביהםעםמשהשלתלמידיםשהיו2פ

לכךתולדותיונקראואביהםעםמשהשלתלמידיםשהיוא

לכךתולדותיונקראואביהםעםמשהשלתלמידיםשהיוש

ד

גרםמיסיניבהרמשהאת'הדברביוםנאמרמ

גרםמיסיניבהרי"ידברביום1פ

סיניבהרמשהאתי"ידברביוםנאמר2פ

סיניבהרמשהאתי"יידברביום'נאמא

סיניבהרמשהאת'הדברביום'נאמש

ד

'השדבריוםאותומשהתולדותשלאהרןבניוליקראותמ

י"ישדבריוםאותומשהתולדותאהרןשלבניולקרות1פ

2פ

א

ש
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ד

ולימדהסינימהרתורהשקבלסיניבהרמשהאתמ

התורהאתשקבלסיניבהרמשהאת1פ

ולמדהסינימהרתורהשקבל2פ

ולמדהסינימהרתורהשקבלא

ולמדהסינימהרתורהשקבלש

אלה'וגונדבהבכוראהרןבנישמותואלהד

ואלה'וגומנדבהבכוראהרןבנישמותואלהאהרןלבנימ

אלההבכוראהרןבנישמותאלהאהרןלבני1פ

אלה'וגונדבהבכוראהרןבנישמותואלהאהרןלבני2פ

אלה'וגואהרןבנישמותואלהאהרןלבניא

אלה'וגואהרןבנישמותואלהאהרןלבניש

לכהןידםמלאאשרהמשחיםהכהניםאהרןבנישמותד

'וגומהמשחיםהכהנים(הבכור)אהרןבנישמותמ

'וגוהמשוחיםהכהניםאהרןבנישמות1פ

לכהןידםמלאאשרהמשוחיםהכהניםאהרןבנישמות2פ

לכהןידםמלאאשרהמשוחיםהכהניםאהרןבנישמותא

לכהןידםמלאאשר'המשוחיהכהניםאהרןבנישמותש

הכהונהבשלשלתאלא'הכתונתעסקשלאשאמרוהיאזוד

הכהונהבשלשלתאלא'הכתונתעסקשלא'הכתו'שאמהיאזומ

הכהונהבשלשלתאלא'הכתנתעסקלאשאמרוהיאזו1פ

הכהונהבשלשלתאלאהכתובנתעסקשלאשאמרוהיאזו2פ

הכהונהבשלשלתאלאהכתובנתעסקשלאשאמרנוהיאזוא

הכהונהבשלשלתאלא'הכתונתעסקשלאשאמרנוהיאזוש

נדבמיתתנכתבהמקומותבכמה'יילפניואביהואנדבוימתד

נדבמיתתנכתבהמקומותבכמה'הלפניואביהואנדבוימתמ

בנימיתתנכתבהמקומותבכמהי"ילפניואביהואנדבוימת1פ

נדבמיתתנכתבהמקומותבכמה'וגוואביהואנדבוימת2פ

נדבמיתתנכתבהמקומותבכמהואביהואנדבוימתא

נדבמיתתנכתבהמקומותבכמהואביהואנדבוימתש

אהרןבנישהיועליהם'המקולפניצערשהיהמלמדואביהואד

אהרןבנישהיועליהםהמקוםלפניצערשהיהמלמדואביהואמ

שהיוה"הקבלפניצערשהיהמלמדאהרן1פ

אהרןבנישהיועליהםהמקוםלפניצערשהיהמלמדואביהוא2פ

אהרןבנישהיועליהםהמקוםלפניצערשהיהמלמדואביהואא

אהרןבנישהיוהמקוםלפניצערשהיהמלמדואביהואש

'רזרהאשבהקריבםאקדשבקרבי'אומהואוכןחביביםד

'רזרהאשבהקריבםאקדשבקרוביאומרהואוכןחביביןמ

'רזרהאשבהקריבםאקדשבקרובי'אוהואוכןחביבין1פ

'רזרהאשבהקריבםאקדשבקרוביאומרהואוכןחביבים2פ

'רזרהאשבהקריבםאקדשבקרוביא"וכהחביביןא

'רזרהאשבהקריבםאקדשבקרוביא"וכהחביביןש

'רזרהאשבהקריבם'שנאמתוהקרבהעל'אועקיבאד

'רזרהאשבהקריבם'שנמתוהקריבהעל'אומעקיבאמ

'רזרהאשבהקריבם'שנמתוהקרבהעל'אומעקיבא1פ

'רזרהאשבהקריבם'שנאמתוהקרבהעלאומרעקיבא2פ

מתוהקריבהעל'אומיוסיא

מתוהקריבהעל'אומיוסיש
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לפניבקרבתם'שנאמתוהקרבהעל'אומיוסיד

'הלפני'בקרבת'שנמתוהקריבהעל'אומיוסימ

י"ילפניבקרבתם'שנמתוהקריבהעל'אומהגלילייוסי1פ

י"ילפניבקרבתם'שנמתוהקריבהעלאומריוסי2פ

י"יילפניבקרבתם'שנאא

'הלפניבקרבתם'שנאש

לאזרהאשהקריבומשם'א'דמשםואףד

לאזרהאשהקריבומשםאחרדברמשוםואףמ

לאזרהאשהקריבואחרדברמשםואף1פ

לאזרהאשהקריבומשםאחרדברמשםואףוימתו2פ

לאזרהאשהקריבומשםאחרדברמשםואףוימותוא

לאזרהאשהקריבומשםאחרדברמשםואףוימותוש

שחרשלתמידמןולאהערביםביןשלהתמידמןד

שלשחרתמידמןולאהערביםשלביןהתמידמןמ

שחרשלתמידמןולאהערביםביןשלהתמידמן1פ

שחרשלתמידמןולאהערביםביןשלהתמידמן2פ

שחרשלמתמידולאהערביםביןשלהתמידמןא

שחרשלמתמידולאהערביםביןשלהתמידמןש

'רבשםקפראברזרהאש'שנהדיוטותאשאלאד

'רבשםקפראברזרהאש'שנהדיוטותאשאלאמ

'רבשםקפראברזרהאש'שנהדיוטהאשאלא1פ

'רבשםקפראברזרהאש'שנהדיוטותאשאלא2פ

ר"בש'בקזרהאש'שנאהדיוטותאשאלאא

ר"בשקפראברזרהאש'שנאהדיוטאשאלאש

בניומתודברים'דבשביל'אמ'אלעז'ברירמיהד

שלבניומתודברים'דבשביל'אמאלעזרברירמיהמ

בניומתודבריםארבעהבשביל'אמאלעזרברירמיה1פ

בניומתודבריםארבעהבשביל'אמאלעזר'ברירמיה2פ

בנימתודברים'דבשביל'אמאליעזר'ברירמיהא

בנימתודברים'דבשביל'אומאלעזר'ברירמיהש

'וכוזרהועלההקרבהועלהקריבהעלאהרןשלד

'וכוזרהאשועלההקרבהועלהקריבהעלאהרןשלמ

'וכוזרהאשועלההקרבהועלהקריבהעלאהרןשל1פ

'וכולזרהועלהקריבהועלהקרבהעלאהרןשל2פ

'וכוהקרבהעלאהרןא

'וכואהרןש

מותאחרי'בפרשרבהבויקראלמעלה'שכתכמוד

מותאחרי'בפרשרבאבויקראלמעלה'שכתוכמומ

מותאחריבפרשתרבהבויקראלמעלה'שכתכמו1פ

בנישנימותאחריבפרשתרבהבויקראלמעלהשכתובכמו2פ

'וכומותאחריבפרשתרבהבויקראש"כמא

מותאחריבפרשתבויקרא'שכתוכמוש

אימותיהןגביעלשטיחיןונעשומתוסייחיםהרבהעדד

אמותיהןגביעלשטיחיןונעשומתוסייחיםהרבהעדמ

אבותיהןגביעלשטוחיןונעשומתוסייחיםהרבהעל1פ

אמותיהןגביעלשטיחיןונעשומתוסייחיםהרבהעדאהרן2פ

א

ש
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סורחנןומזכיראהרןבנישל'מיתתמזכירהואמקומות'בדד

סורחנןומזכיראהרןשלבנימיתתןמזכירהואמקומותבארבעהמ

סורחנןומזכיראהרןבנישלמיתתןמזכירהואמקומותבארבעה1פ

סורחנםומזכיראהרןבנישלמיתתןמזכירהוא'מקומובארבעה2פ

סרחנןומזכיראהרןבנישלמיתתןמזכירהואמקומות'בדא

סורחנןומזכיראהרןבנישלמיתתןמזכירמקומות'בדש

אלאבידםעוןהיהשלאעדלהודיעךלמהכךוכלד

אלאבידםעוןהיהשלאלהודיעךלמהכךוכלמ

אלאבידםעוןהיהשלאלהודיעךלמהכךכל1פ

אלאבידםעוןהיהשלאלהודיעךלמהכךוכל2פ

אלאבידםעוןשאיןלהודיעךלמהכךוכלא

אלאבידםעוןשאיןלהודיעךלמהכךוכלש

היאכמהוראהצאהמודעיאלעזר'ר'אבלבדזהד

היאכמהוראהצאהמודעיאלעזר'ר'אמבלבדזהמ

כמהוראהצאהמודעיאלעזרר"אזה1פ

היאכמהוראהצאהמודעיאלעזרר"אבלבדזה2פ

היאכמהוראהצאהמודעיאלעזרר"אבלבדזהא

כמהוראהצאהמודעיאלעזרר"אבלבדזהש

שהואמקוםשכל'הבהלפניאדםבנישלמיתתןקשהד

שהואמקוםבכלה"הקבלפניאהרןשלבנימיתתןקשהמ

שהואמקוםשכלה"הקבלפניאהרןבנישלמיתתןקשה1פ

שהואמקוםשכלה"הקבלפניאהרןבנישלמיתתןקשה2פ

שהואמקוםשכלהמקוםלפניאהרןבנישלמיתתןקשהא

מקוםשכלה"הקבלפניאהרןבנישלמיתתןקשהש

שלאכדילמהכךכלסורחנןמזכירמיתתןמזכירד

שלאלמהכךכלסורחנןמזכירמיתתןמזכירמ

שלאכדילמהכךכלסורחנןמזכירהואמיתתןמזכיר1פ

שלאכדיכךכלסורחנםמזכירמיתתןמזכיר2פ

שלאכדילמהכךוכלסרחנןמזכירמיתתןמזכירא

שלאכדילמהכךכלסורחנםמזכירהואמיתתםשמזכירש

'מעשי'או'הבריויהושלאעולםלבאיפהפתחוןיתןד

מעשיםהבריות'אומיהושלאעולםלבאיפהפתחוןליתןמ

מעשים'אומיהושלאעולםלבאיפהפתחוןליתן1פ

מעשיםאומריםהבריותיהיושלאעולםלבאיפהפתחוןיתן2פ

מעשיםאומריםהבריותיהושלאעולםלבאיפהפתחוןליתןא

מעשיםאומריםהבריותיהושלאעולםלבאיפהפתחוןליתןש

וימתמתוכןידישעלבסתרלהםהיה'מקולקליד

מתוכןידישעלבסתרלהםהיהמקולקלים(?)מ

וימתמתוכןידישעלבסתרלהםהיהמקולקלים1פ

וימתמתוכןשעלבסתרלהםהיהמקולקלים2פ

וימתמתוכןשעלבסתרלהםהיהמקולקליםא

וימתמתוכןשעלבסתרלהםהיהמקולקליםש

'יילפניוכייוחנן'ר'א'יילפניואביהואנדבד

'הלפניוכייוחנן'ר'אמ'הלפנימ

י"ילפניוכייוחנןר"אי"ילפניואביהואנדב1פ

י"ילפניוכייוחנן'אמרי"ילפניואביהואנדב2פ

י"יילפניוכייוחנןר"אי"יילפניואביהואנדבא

'הלפניוכייוחנןר"א'הלפניואביהואנדבש
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'הבהלפנישקשהמלמדאלאמתוד

ה"הקבלפנישקשהמלמדאלאמתומ

ה"הקבלפנישקשהמלמדאלאפעמיםשתיי"ילפנימתו1פ

ה"הקבלפנישקשהמלמדאלאמתו2פ

המקוםלפנישקשהמלמדאלאמתוא

ה"הקבלפנישקשהמלמדאלאמתוש

דאביהםבחייהםמסתלקיםצדיקיםשלשבניהםבשעהד

אביהםבחיימסתלקיןשלצדיקיםשבניהםבשעהמ

אביהםבחיימתיםצדיקיםשלשבניהםבשעה1פ

אביהםשלבחייהםמסתלקיןצדיקיםשלשבניהםבשעה2פ

אביהםשלבחייהםהעולםמןמסתלקיןצדיקיםשלשבניהםבשעהא

אביהםשלבחייהםהעולםמןמסתלקיםצדיקיםשלשבניהםבשעהש

קומיבעאדיפויוחנן'ר'יילפניזרהאשבהקריבםד

קומיבעאדיפויוחנן'ר'הלפניזרהאשבהקריבםמ

קומיבעאדיפויוחנן'רי"ילפניזרהאשבהקריבם1פ

קומיבעאדיפויוחנן'רי"ילפניזרהאשבהקריבם2פ

'אמיוחנן'רי"יילפניזרהאשבהקריבםא

'אמיוחנן'ר'הלפניזרהאשבהקריבםש

אמראתהןסימון'רבשםחמאברפנחס'רד

אמראתהןסימון'רבשםחמאברפנחס'רמ

אמראתהןסימון'רבשםחמאברפנחס'ר1פ

אמראתהןסימון'רבשםחמאברפנחס'ר2פ

'אמאתהןא

אמראתהןש

על'אמאתולהלן'פעמי'ב'יילפני'יילפניד

על'אמאתולהלן'פעמשתי'הלפני'הלפנימ

עלאמראתולהלןפעמיםשתיי"ילפניי"ילפני1פ

עלאמראתולהלןפעמיםשתיי"ילפניי"ילפני2פ

עלאומראתולהלןפ"בי"יילפניא

על'אמולהלןפעמיםשני'הלפני'הלפניש

לפניקשהשהיאמלמדאלא'אפעםאביהםאהרןפניד

לפניקשהשהיאמלמדאלאאחתפעםאביהםאהרןפנימ

לפניקשהשהיאמלמדאלאאחתפעםאביהםאהרןפני1פ

לפניקשהשהיאמלמדאלאאחתפעםאביהםאהרןפני2פ

לפניקשהשהיאמלמדאלאאחתפעםאביהםאהרןפניא

לפניקשהשהיאמלמדאלאאחתפעםאביהםאהרןפניש

אלאמתוסיניבמדברוכיסיניבמדברכפליםכפלים'הבהד

אלאמתוסיניבמדברוכיסיניבמדברכאביהםכפליםה"הקבמ

אלאמתוסיניבמדברוכיסיניבמדברכאביהםכפליםה"הקב1פ

אלאמתוסיניבמדברוכיסיניבמדברמאביהםכפליםה"הקב2פ

אלאמתוסיניבמדברוכיסיניבמדברמאביהםכפליםה"הקבא

מתוסיניבמדברוכיסיניבמדברמאביהםכפליםה"הקבש

'ד'ה'הלמיתהשלהםאפופסיןנטלומתוסינישמהרמלמדד

ד"ההשלהםאפופסיןנטלוסינישמהרמלמדמ

ד"ההלמיתהשלהםאיפופסיןנטלוסינישמהרמלמד1פ

היאהדאלמיתהשלהם'אפופוסינטלוסינישמהרמלמד2פ

ד"ההלמיתהשלהםאיפופסיןנטלוסינישמהרמלמדא

ד"ההמיתהשלהםאיפופסיןנטלוסינישמהרש
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'ארידושלחלאישראלבניאציליואלד

'ר'אמידושלחלאישראלבניאציליואלמ

ר"אידושלחלאישראלבניאציליואל1פ

'אמריודשלחלאישראלבניאציליואלדכתיב2פ

ר"אידושלחלאישראלבניאציליואלא

ר"אידושלחלאישראלבניאציליואלש

וכיהושעיא'ארידלהשלחתראוייןשהיומיכןפנחסד

וכיהושעיא'ר'אמידלהשלחתראויןשהיומלמדפנחסמ

וכיהושעיאר"אידלהשלחתראוייןשהיומכאןפנחס1פ

וכיהושעיא'אמרידלהשלחתראוייןשהיומכאןפינחס2פ

וכיאושעיאר"אידלהשתלח[<...>ראו]שהיומכאןפנחסא

וכיאושעיאר"אידלהשלחתראוייןשהיומכאןפנחסש

ויאכלוהאלהיםאתויחזו'דתימ'כמלסיניעמהםעלתהקילוריןד

ויאכלוהאלהיםאתויחזו'דתימכמאלסיניעמהםעלתהקילוריןמ

ויאכלוהאלהיםאתויחזו'דכתכמהלסיניעמהםעלתקולרין1פ

ויאכלוהאלהיםויחזודתימרכמהלסיניעמהםעלתהקילורין2פ

ויאכלוהאליםאתויחזוא"כדלסינילהםעלתהקילוריןא

ויאכלוהאלהיםאתויחזוא"כדלסינילהםעלתהקילוריןש

בחבירושמביטכאדםשכינהכלפיעיניהםשזנומלמדאלאוישתוד

בחברושמביטכאדםשכינהכלפיעיניהםשזנומלמדאלאוישתומ

בחבירושמביטכאדםשכינהכלפישזנומלמדאלאוישתו1פ

בחברושמביטכאדםשכינהכלפיעיניהםשזנומלמדאלאוישתו2פ

בחבירושמביטכאדםהשכינהכלפיעיניהםשזנומלמדאלאוישתוא

בחבירוהמביטכאדםשכינהכלפיעיניהםשזנומלמדאלאוישתוש

באור'דכתודייהאכילה'אומיוחנן'רומשקהמאכלמתוךד

באור'דכתורויהאכילה'אמיוחנן'רומשקהאכילהמתוךמ

באור'דכתורויהאכילה'איוחנן'ורומשקהמאכלמתוך1פ

באורדכתיבודיהאכילה'אמיוחנן'רומשקהמאכלמתוך2פ

באור'דכתיודאי[אכילה]'אמיוחנן'רומשקהמאכלמתוךא

באור'דכתיודייאכילה'אמיוחנן'רומשתהמאכלמתוךש

אתשהגיסועלתנחומא'ארחייםמלךפניד

שהגיסועלתנחומא'ר'אמחייםמלךפנימ

אתשהגיסועלתנחומאר"א'וגחייםמלךפני1פ

אתשהגיסועלתנחומא'אמר'וגוחייםמלךפני2פ

אתשהגיסועלתנחומאר"א'וגוחייםמלךפניא

אתשהגיסועדתנחומאר"א'וגוחייםמלךפניש

יהושע'רהשכינהמןעיניהםוזנורגליהםעלועמדולבןד

יהושע'רהשכינהמןעיניהםוזנורגליהםעלועמדולבםמ

יהושע'רהשכינהמןעיניהםוזנורגליהםעלועמדולבם1פ

יהושע'רהשכינהמןעיניהםוזנורגליהםעלועמדולבן2פ

יהושע'רהשכינהמןעיניהםוזנורגליהםעלועמדולבןא

השכינהמןעיניהםוזנורגליהםעלועמדולבןש

מןעיניוזןלאמשה'אמלוי'רבשםדסכניןד

מןעיניוזןלאמשה'אמלוי'רבשםדסכניןמ

מןעיניוזןלאמשה'אלוי'רבשםדסכנין1פ

מןעיניוזןלאמשה'אמלוי'רבשםדסכנין2פ

מןעיניוזןלאמשה'אמל"בשרדסכניןא

מןעיניוזןלאמשהש
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לאהשכינהמןונהנההשכינהד

לאהשכינהמןונהנההשכינהמ

לאהשכינהמןונהנההשכינה1פ

לאהשכינהמןונהנההשכינה2פ

לאהשכינהמןונהנההשכינהא

השכינהמןונהנה'וגופניומשהויסתר'דכתיהשכינהש

יראכיפניומשהויסתר'דכתיהשכינהמןעיניוזןד

יראכיפניומשהויסתר'דכתהשכינהמןעיניוזןמ

יראכיפניומשהויסתר'דכתהשכינהמןעיניוזן1פ

יראכיפניומשהויסתר'דכתיהשכינהמןעיניוזן2פ

פניומשהויסתר'דכתיהשכינהמןעיניוזןא

ש

ידעלאומשה'דכתהשכינהמןונהנההאלהיםאלמהביטד

ידעלאומשה'דכתהשכינהמןונהנההאלהיםאלמהביטמ

ידעלאומשה'דכתהשכינהמןונהנההאלהיםאלמהביט1פ

ידעלאומשהדכתיבהשכינהמןונהנההאלהיםאלמהביט2פ

ידעלאומשה'דכתיהשכינהמןונהנה'וגומהביטא

ידעלאומשה'דכתיש

וייראויראכיבשכראתובדברופניועורקרןכיד

וייראויראכיבשכראתובדברופניועורקרןכימ

יראכיבשכראתובדברופניועורקרןכי1פ

ויראויראכיבשכראתובדברופניועורקרןכי2פ

ויראויראכיבשכר'וגופניועורקרןכיא

ויראויראכיבשכר'וגופניועורקרןכיש

זנוואביהונדביביטאלהיםותמונהמהביטבשכראליומגשתד

זנוואביהואנדביביט'הותמונתמהביטבשכראליומגשתמ

זנוואביהואנדביביטי"יותמונתמהביטבשכראליומגשת1פ

זנוואביהואנדביביטי"יותמונתמהביטבשכראליומגשת2פ

זנוואביהואנדביביטי"ייותמונתמהביטבשכראליומגשתא

זנוואביהואנדביביט'הותמונתמהביטבשכראליומגשתש

מתולאולמההשכינהמןנהנוולאהשכינהמןעיניהםד

מתולאולמההשכינהמןנהנוולאהשכינהמןעיניהםמ

מתולאולמההשכינהמןנהנוולאהשכינהמןעיניהם1פ

מתולאולמהעיניהםנהנוולאהשכינהמןעיניהם2פ

מתולאולמהנהנוולאהשכינהמןעיניהםא

מתולאולמהנהנוולאהשכינהמןעיניהםש

שושביןונמצאבתואתמשיאשהיהלמלךמשלשעהבאותהד

בשושביןונמצבתואתמשיאשהיהלמלךמשלשעהבאותהמ

בשושבינהונמצאבתומשיאשהיהלמלךמשלשעהבאותה1פ

בשושביןונמצאבתואתמשיאשהיהלמלךמשלשעהבאותה2פ

בשושביןונמצאבתואתמשיאשהיהלמלךמשלשעהבאותהא

בשושביןונמצאבתואתמשיאשהיהלמלךמשלשעהבאותהש

עכשוהרגואניאםהמלך'אמלגומיאשלדברשלהד

עכשיוהורגואניאםהמלך'אמשלטמיאדברשלהמ

עכשוהורגואניעםהמלך'אמלכומיאדברשלה1פ

עכשיואניהורגואםהמלך'אמלמוניאשלדברשלה2פ

עכשיואניהורגואםהמלך'אמלמוניאשלדברשלהא

עכשיוהורגואניאםהמלך'אמלמוניאשלדברשלהש
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ולאבשמחתיומוטבבאהשמחתילמחרבתישמחתמערבבהריניד

ולאבשמחתיומוטבבאהשמחתילמחרבתישמחתמערבבהרינימ

ולאבשמחתיומוטבבאהשמחתילמחרבתישמחתמעכבהריני1פ

ולאבשמחתיומוטבבאהשמחתילמחרבתישמחתמערבבהריני2פ

ולאבשמחתיומוטבבאשמחתילמחרבתישמחתמערבבהריניא

בשמחתיומוטבבאהשמחתילמחרבתישמחתמערבבאניש

הורגואניאם'הקבה'אמכךבתיבשמחתד

הורגאניאםה"הקב'אמכךבתיבשמחתמ

אתהורג(יודע)אניאםה"הקב'אכךבתיבשמחת1פ

הורגאניאםה"הקב'אמכךבתיבשמחת2פ

הורגןאניאםה"הקבאמרכךביתיבשמחתא

ש

באהשמחתילמחרתורהשמחתמערבבהריניעכשוואביהואנדבד

באהשמחתילמחרתורהשמחתמערבבהריניעכשיוואביהואנדבמ

באהשמחתולמחרתורתישמחתמערבבאניעכשיוואביהואנדב1פ

באהשמחתילמחרתורהשמחתמערבבהריניעכשוואביהואנדב2פ

באשמחתילמחרתורתישמחתמערבבעכשיוא

ש

חתנתוביום'ד'ה'התורהבשמחתולאבשמחתימוטבד

חתונתוביוםד"ההתורהבשמחתולאבשמחתימוטבמ

חתונתוביוםד"ההתורהבשמחתולאבמשחתימוטב1פ

חתונתוביוםדכתיבהיאהדאתורהבשמחתולאבשמחתימוטב2פ

חתונתוביוםד"ההתורתיבשמחתולאבשמחתיומוטבא

חתונתוביוםד"ההתורהבשמחתולאש

לבושמחתוביוםסיניזהד

לבושמחתוביוםסיניזהמ

לבושמחתוביוםסיניזה1פ

לבושמחתוביוםסיניזהחתונתוביוםלבושמחתוביום2פ

לבושמחתוביוםסיניזוחתונתוביוםלבושמחתוביוםא

לבושמחתוביוםסיניזהחתונתוביוםלבושמחתוביוםש

מועדאהלזהד

'אוממאיר'רסיניבמדברא"דמועדאהלזהמ

'אמאיר'רסיניבמדברא"דמועדאהלזה1פ

אומרמאיר'רסיניבמדבראחרדברמועדאהלזה2פ

'אוממ"רסיניבמדברא"דמועדאהלזהא

'אוממאיר'רסיניבמדברא"דמועדאהלזהש

ד

נדבוימת'שנמתולכךורביהמפריהעצמןשמנעולפימ

נדבוימת'שנמתולכךורביהמפרייהעצמןשמנעולפי1פ

נדבוימת'שנמתולכךורביהמפריהעצמםשמנעולפי2פ

נדבוימת'שנאמתולכךורביהמפריהעצמןשמנעולפיא

נדבוימת'שנאמתוורביהמפריהעצמםשמנעולפיש

ד

וכיסיניבמדבר'הלפניואביהואמ

וכיסיניבמדברי"ילפניואביהוא1פ

וכיסיניבמדבר'וגוי"ילפניואביהוא2פ

וכיסיניבמדבר'וגוזרהאשבהקריבםואביהואא

וכיסיניבמדבר'וגוזרהאשבהקריבם'הלפניואביהואש
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ד

במדברל"תומהמתוסינישבמדבריודעיןאנואיןמ

במדברל"תמהמתוסינישבמדבריודעיןאנואין1פ

'במדבלומרתלמודומהמתוסינישבמדבריודעיםאנואין2פ

במדברל"ומתמתוסינישבמדבריודעיןאנואיןא

במדברל"ומתמתוסינישבמדבריודעיןאנואיןש

ד

לאתאמרואםפירותמגדלשאינוכמדברעצמןשעשוסינימ

לאתאמרואםפירותמגדלשאינוכמדברעצמןשעשוסיני1פ

לאתאמראםפירותמגדלשאינוכמדברעצמםשעשוסיני2פ

לאת"אפירותמגדלשאינוכמדברעצמםשעשוסיניא

שלאת"אפירותמגדלשאינוכמדברעצמםשעשוסיניש

ד

אלעזרוהלאהיושקטניםנשיםלישאעדיןכדיהיומ

אלעזרוהלאהיושקטניםנשיםלישאעדייןכדאיהיו1פ

אלעזרוהלאהיושקטניםנשיםלישאכדאיעדיןהיו2פ

אלעזרוהלאהיושקטניםנשיםלישא'כדאיעדייןהיוא

אלעזרוהלאהיושקטניםלהנשאכדאיעדיןהיוש

ד

הוימצריםמיוצאיהיהבנוופנחסמהםקטןהיהמ

הוימצריםמיוצאיהיהבנוופנחסמהםקטן1פ

הויהיה'מצרימיוצאיבנוופנחסמהםקטןהיה2פ

הויהיהמצריםמיוצאיבנוופנחסמהםהיהקטןא

הויהיהמצריםמיוצאיבנוופנחסהיהמהםקטןש

ד

היולאובניםד"ההנענשוכןידיעלמ

היולאובניםד"ההנענשוכןידיעל1פ

היולאובניםדכתיבהיאהדאנענשוכןידיעל2פ

היולאובניםד"ההנענשוכןי"עא

היולאובניםד"ההנענשוכןי"עש

לאובניםד

לאובניםמתולאבניםלהםהיואלוהאלהםמ

לאובניםמתולאבניםלהםהיהאלוהאלהם1פ

לאובניםמתולאבניםלהםהיואלוהאלהם2פ

לאובנים(?)מתולאבניםלהםהיהאלוהאלהםא

לאובניםמתולאבניםלהםהיהאילוהאלהםש

בשםאבייבריעקב'ראלעזרויכהןלהםהיוד

בשםאבייבריעקב'רואיתמראלעזרויכהןלהםהיומ

בשםאבייבריעקב'ראלעזרויכהןלהםהיו1פ

בשםאבייבריעקב'ר'וגואלעזרויכהןלהםהיו2פ

ר"בשאבייבריעקב'ר'וגואלעזרויכהןלהןהיוא

ר"בשאבייבריעקב'ר'וגואלעזרויכהןלהםהיוש

שכל'ולאיתמלאלעזרקודמיןבניםלהםהיהאלואחא'רד

שכלולאיתמרלאלעזרקודמיןבניםלהםהיואלואחא'רמ

שכלולאיתמרלאלעזרקודמיןבניםלהםהיהאלואחא'ר1פ

2פ

א

ש
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ויכהןאבותיוכמנהגנוהגשהואובלבדבכבודקודםבנחלההקודםד

ויכהןאבותיוכמנהגנוהגשהואובלבדבכבודקודםבנחלההקודםמ

ויכהןאבותיוכמנהגנוהגובלבדבכבודקודםבנחלההקודם1פ

2פ

א

ש

בחייו'אמיצחק'ר'וגוואיתמראלעזרד

בחייו'אמיצחק'ראביהםאהרןפניעלואיתמראלעזרמ

בחייו'אמיצחק'ראביהםאהרןפניעלואיתמראלעזר1פ

2פ

א

ש

במותו'אמאבאברחייא'רד

במותו'אמאבאברחייא'רמ

במותו'אאבאברחייא'ר1פ

במותו'אמאבאברחייא'ר2פ

להואמרייוחנן'רכמותוא"בחייאא

להואמרייוחנן'רבמותואבאברחייאש

יצחק'דרדעתיהעלד

יצחק'דרדעתיהעלמ

יצחק'דרדעתיהעל1פ

יצחק'דרדעתיהעלבחייו'אמיצחק'ר2פ

יצחק'דרד"עבחייוישמעאלר"בשיצחק'רא

יצחק'דרד"עבחייוישמעאלר"בשיצחק'רש

עללהלן'ונאמפניעלכאן'נאמבחייו'אמדהואד

להלןונאמרפניעלכאןנאמרבחייו'אמדהואמ

עללהלן'ונאפניעלכאן'נאבחייו'דא1פ

עללהלןונאמרפניעלכאןנאמרבחייו'דאמ2פ

עללהלן'ונאמפניעלכאןנאמרבחייו'דאמא

עללהלןונאמרפניעלכאן'נאמבחייו'דאמש

מהאביותרחפניעלהרןוימת'דכתפניד

להלןמהאביותרחפניעלמ

מהאביותרחפניעלהרןוימת'שנפני1פ

מהאביותרחפניעלהרןוימתדכתיבפני2פ

מהאביותרחפניעלהרןוימתדכתיבפניא

מהאביותרחפניעלחרןוימת'דכתיפניש

פניעלאףבחייולהלן'האמופניעלד

פניעלכאןאףבחייופניעלהאמורמ

פניעלאףבחייולהלןהאמורפני1פ

פניעלאףבחייולהלןהאמורפניעל2פ

פניעלאףבחייולהלןהאמורפניעלא

פניעלאףבחייולהלןהאמורפניעלש

אבאברחייא'דרדעתיהעלבחייוכאןהאמורד

אבאברחייא'דרדעתיהעלבחייומ

חייא'דרדעתיהעלבחייוכאןהאמור1פ

אבייבריעקב'דרדעתיהעלבחייוכאןהאמור2פ

אבייבריעקביעקב'דרד"עבחייוכאןהאמורא

אבייבריעקב'דרדעתיהעלבחייוכאןהאמורש
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כאן'נאמבמותו'אמדהואד

כאןנאמרבמותו'אמדהואמ

כאן'נאבמותו'דא1פ

כאןנאמרבמותו'אמדהואאבאברחייא'רבשם2פ

כאןנאמרכמותו'דאמא

כאן'נאמבמותו'דאמש

מעלאברהםויקםפניעללהלן'ונאפניד

מעלאברהםויקםפניעללהלןונאמרפניעלמ

פניעללהלן'ונאפניעל1פ

מעלאברהםויקםדכתיבפניעללהלן'ונאמפניעל2פ

מעלאברהםויקם'דכתיפניעללהלן'ונאמפניעלא

מעלאברהםויקםדכתיבפניעללהלן'ונאמפניעלש

עלאףבמותולהלןהאמורפניעלמהמתופניד

עלאףבמותולהלןהאמורפנימהמתופנימ

עלאףבמותובאברהםהאמורפניעלמהמתו1פ

עלאףבמותולהלןהאמורפניעלמהמתופני2פ

עלאףבמותולהלןהאמורפניעלמהמתופניא

עלאףבמותולהלןהאמורפניעלמהמתופניש

'אמדהואיצחק'דרדעתיהעלבמותוכאןהאמורפניד

'אמדהואיצחק'דרדעתיהעלבמותוכאןהאמורפנימ

'דאיצחק'דרדעתיהעלבמותוכאןהאמורפני1פ

'אמדהואיצחק'דרדעתיהעלבמותוכאןהאמורפני2פ

'אמדהואיצחק'דרד"עבמותוכאןהאמורפניא

'אמדהואיצחק'דרדעתיהעלבמותוכאןהאמורפניש

שימשבאלעזרטומאהאירעהאלעזרשימשבאהרןטומאהאירעהבחייוד

שמשבאלעזרטומאהאירעהאלעזרשמשבאהרןטומאהאירעהבחייומ

שימשבאלעזרטומאהאירעהאלעזרשימשבאהרןטומאהאירעהבחייו1פ

שמשבאלעזרטומאהארעהאלעזרשמשבאהרןטומאהאירעהבחייו2פ

שמשבאלעזרטומאהאירעאלעזרשמשבאהרןטומאהארעאבחייוא

שמשבאלעזרטומאהאירעהאלעזרשמשבאהרןטומאהאירעהבחייוש

הערביהמלךעםלדברשיצאקמחיתבןבשמעוןמעשהאיתמרד

הערבייםמלךעםלדברשיצאקמחיתבןבשמעוןמעשהאיתמרמ

הערבייםמלךעםלדברשרצהקמחיתבןבשמעוןמעשהאיתמר1פ

הערבייםהמלךעםלדברשיצאקמחיתבןבשמעוןמעשהאיתמר2פ

הערביםמלךעםלדברשיצאקמחיתבןבשמעוןמעשהאיתמרא

הערבייםמלךעםלדברשיצאקמחיתבןבשמעוןמעשהאיתמרש

בגדיועלמפיורוקשלצינורהוניתזהד

בגדיועלמפיומרוקצנוראונתזהמ

בגדיועלמפיורוקשלצנורהונתזה1פ

בגדיועלמפיורוקשל(פיואלמרוק)צנורהונתזה2פ

בגדיועלמפיורוקשלצנורהונתזהא

בגדיועלמפיורוקשלצינוראוניתזהש

אותוגדולהבכהונהתחתיוושימשאחיויהודהנכנסוטימאהוד

אותוגדולהבכהונהתחתיוושמשאחיויהודהנכנסוטימאתומ

אותוגדולהבכהונהתחתיוושימשאחיויהודהנכנסוטומאתו1פ

אותוגדולהבכהונהתחתיוושמשאחיויהודהנכנסוטמאהו2פ

אותוגדולהבכהונהתחתיוושמשאחיויהודהנכנסוטמאתוא

אותותחתיוגדולהבכהונהתחתיוושמשאחיויהודהנכנסוטומאתוש
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'ז'חכמיאמרוגדוליםכהניםבניהשניאימןראתההיוםד

שבעהחכמיםאמרוגדוליםכהניםבניהשניאמןראתההיוםמ

שבעה'חכמיאמרוגדוליםכהניםבניהשניאימןראתההיום1פ

שבעהחכמיםאמרוגדוליםכהניםבניהשניאימןראתההיום2פ

'זחכמיםאמרוגדוליםכהניםבניהשניאמןראתההיוםא

שבעה'חכמיאמרוגדולים'כהניבניהשניאמןראתההיוםש

אצלהחכמיםנכנסוגדולהבכהונהשימשווכולןלקמחיתהיובניםד

אצלהחכמיםנכנסוגדולהבכהונהשמשווכולןלקמחיתהיובניםמ

אצלהחכמיםנכנסוגדולהבכהונהשימשווכולןלקמחיתהיובנים1פ

אצלהחכמיםנכנסוגדולהבכהונהשמשווכולןלקמחיתהיובנים2פ

אצלהחכמיםנכנסוגדולהבכהונהשמשווכלםלקמחיתהיובניםא

אצלה'חכמינכנסוגדולהבכהונהשמשווכולןלקמחיתהיובניםש

יעזרולהםאמרהבידךישטוביםמעשיםמהלהאמרוד

יעידולהםאמרהבידךישטוביםמעשיםמהלהאמרומ

יעידולהםאמרהבידךישטוביםמעשיםמהלהאמרו1פ

יעידולהםאמרהבידיךישטוביםמעשיםמהלהאמרו2פ

יעידולהםאמרהבידיךישטוביםמעשיםמהלהאמרוא

יעידולהםאמרהבידיךישטוביםמעשיםמהלהאמרוש

מימיראשישערתביתיקורותראואםעליד

מימיראשישערותביתיקורותראואםעלימ

מימיראשישערותראואםביתיקורותעלי1פ

מימיראשישערותביתיקורותראואםעלי2פ

מימיראשישערותביתיקורותראואםעליא

ראשישערותראואםביתיקורותעליש

וקראוסלתקמחהדקמחיתוקמחהקמחיןקמחיהכלאמריןד

וקראוסלתקמחאדקמחיתוקמחאקמחיןקמחיאכלאמריןמ

וקראוסולתאקמחאדקמחיתוקמחאקמחיןקמחיאכלאמרין1פ

וקראודסולתאקמחאדקמחיתוקמחהקמחיןקמחייהכלאמרין2פ

וקראודסולתאקמחאדקמחיתוקמחאקמחיןקמחיהכלאמרוא

וקראודחטיןדסולתאקמחא'דקמחיוקמחא'קמחיקמחיאכלאמרוש

'וגופנימהמלךבתכבודהכלהזההפסוקעליהד

זהבממשבצותפנימהמלךבתכבודהכלהזההפסוקעליהמ

זהבממשבצותפנימהמלךבתכבודהכלהזההפסוקעליה1פ

זהבממשבצותפנימהמלךבתכבודהכלהזההפסוקאליה2פ

פנימהמלךבתכבודהכלהזההפסוקעליהא

פנימהמלךבתכבודהכלהזההפסוקעליהש

חייא'דרדעתיהועלד

חייא'דרדעתיהועללבושהמ

חייא'דרדעתיהועללבושה1פ

חייא'רבשםאבייבריעקב'דרדעתיועללבושה2פ

אבייבריעקב'דרד"ועא

אבייבריעקב'דרדעתיהועלש

בנואלעזרשימשאהרןכשמתבמותו'אמדהואד

בנואלעזרשמשאהרןמשמתבמותו'אמדהואמ

בנואלעזרשימשאהרןכשמתבמותו'אדהוא1פ

בנו'אלעזשמשאהרןכשמתבמותו'אמדהואאבאבר2פ

בנואלעזרשמשאהרןכשמתבמותו'אמדהואא

בנואלעזרשמשאהרןכשמתבמותו'אמדהואש
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ואיתמראלעזר'נאלכךאיתמרשימשאלעזרכשמתד

ואיתמראלעזרויכהןנאמרלכךאיתמרשמשאלעזרכשמתמ

ואיתמראלעזרויכהןנאמרלכךאיתמרשימשאלעזרכשמת1פ

ואיתמראלעזרויכהןנאמרלכךאיתמר(אלע)שמשאלעזרכשמת2פ

ואיתמראלעזרויכהןנאמרלכךאיתמרשמשאלעזרכשמתא

ואיתמראלעזרויכהןנאמרלכךאיתמרשמשאלעזרכשמתש

אביהםאהרןפניעלד

אביהםאהרןפניעלמ

אביהםאהרןפניעל1פ

אביהםאהרןפניעל2פ

אביהםאהרןפניעלא

אביהםאהרןפניעלש


