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לוימטהאתהקרב'ג'פרשתד

לוימטהאתהקרבלאמרמשהאל'הוידברגפרשתאמ

לוי מטה את הקרב לאמר משה אל י "יוידבר ' גפרשה 1פ

לוימטהאתהקרבלאמרמשהאלי"יוידברגפרשתא2פ

לוימטהאתהקרבמשהאלי"ייוידבר'גפרשתא
לוימטהאתהקרב'גפרשתאש

שתילים'וגויפרחכתמרצדיק'ד'ה'ה'וגוד

שתולים'וגויפרחכתמרצדיקד"ההמ

שתולים ישגא בלבנון כארז יפרח כתמר צדיק ד "הה1פ

שתוליםישגהבלבנוןכארזיפרחכתמרצדיקדכתיבהיאהדא'וגו2פ

שתולים'וכויפרחכתמרצדיקד"ההא
שתולים'וגויפרחכתמרצדיקד"ההש

הזההתמרמהיפרחכתמרצדיק'וגו'ייבביתד

הזההתמרמהיפרחכתמרצדיק'וגומ'הבביתמ

הזה התמר מה יפרח כתמר צדיק י "יבבית 1פ

הזההתמרמהיפרחכתמרצדיקיפריחואלהינובחצרותי"יבבית2פ

זותמרהמה]'וגוי"ייבביתא
'וגו'הבביתש

עדמהםרחוק'צדיקישלשכרןמתןכךרחוקצלהד

עדמהםרחוקשכרןשלצדיקיםמתןכךרחוקצלהמ

עד מהם רחוק צדיקים של שכרן מתן כך רחוק צלה 1פ

עדמהםרחוקצדיקיםשלשכרןמתןכךרחוקצלה2פ

עד מהןרחוק צדיקים של שכרן מתן כך רחוקצלהא
ש

נובלותניקלווסיןרוטבים'תמריעושההזההתמרמההבאלעולםד

נובלותניקטוליןרוטביםתמריםעושההזוהתמרהמהא"דהבאלעולםמ

נובלות ניקלווסין רוטבים תמרים עושה הזו התמרה מה הבא העולם 1פ

נובלותנקלווסיןרוטביםתמריםעושההזההתמרמההבאלעולם2פ

נובלותנקלווסין'רוטביתמריםעושההזההתמרמה[ב"לעהא
נובלותנקלווסיןרטוביםתמריםעושההזההתמרמהש

בהםוישתורהבניבהםישישראלהםכךסוליןועושהד

בהםוישבהםישישראלהםכךסוליןועושהמ

בהן ויש חכמים בהם יש ' ישרהם כך סולין ועושה 1פ

בהםוישתורהבניבהםישישראלהםכךסוליןועושה2פ

בהםוישתורהבניבהםישישראלהםכךסוליןועושהא
בהםוישתורהבניבהםישישראלהםכךסוליןועושהש

בהםישהזוהתמרהמהבוריםבהםוישהארץעמיד

בהןישהזוהתמרהמהא"דבוריןבהןוישהארץעמימ

כורין בהן ויש הארץ עמי 1פ

בהםישהזוהתמרהמהבוריםבהםוישהארץעמי2פ

בהישהזוהתמרהמהבוריםבהםוישהארץעמיא
בהישהזוהתמרהמהבוריםבהםוישהארץעמיש

ישראלכךלאוצרנכנסותוהםתמריםועושהלאוצרנכנסותשאינןנובלותד

ישראלכךלאוצרנכנסותוהןתמריםועושהלאוצרנכנסותשאינןנובלותמ

1פ

ישראלכךלאוצרנכנסותוהםתמריםועושהלאוצרנכנסותשאינןנובלות2פ

ישראלכךלאוצרנכנסותוהםתמריםועושהלאוצרנכנסותשאינןנובלותא
ישראלכךלאוצרנכנסותשהןתמריםועושהלאוצרנכנסותשאינןנובלותש
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מהנכנסולאמהישראללארץנכנסומהםבמדברכשהיוד

מהא"דנכנסולאמהםישראללארץנכנסומהםבמדברכשהיומ

מה 1פ

מהנכנסולאמהםישראללארץנכנסומהםבמדברכשהיו2פ

מהנכנסולאומהםלארץנכנסומהםבמדברכשהיוא
מהנכנסולאומהםישראללארץנכנסומהםבמדברכשהיוש

לגבותמבקששהואמיוכלקוציםועושהתמריםעושההזוהתמרהד

לגנובמבקששהואמיוכלקוציםועושהתמריםעושההתמרהמ

לגנוב מבקש שהוא מי וכל קוצים ועושה פרי עושה הזו התמרה 1פ

לגנובמבקששהואמיוכלקוציםועושהתמריםעושההזוהתמרה2פ

לגנובמבקששהואמיוכלקוציםועושהתמריםעושההזוהתמרהא
לגנובשמבקשמיוכלקוציםועושהתמריםעושההזוהתמרהש

מיכלהצדיקיםהםכךבושולטיןבהשישהקוציםתמריםד

מיכלהצדיקיםהםכךבושולטיןבהשישהקוציםתמריםמ

מי כל הצדיק כך שולטין בה שיש הקוצים תמרים 1פ

מיכלהצדיקיםהםכךבושולטיןבהשישהקוציםתמרים2פ

מיכלהצדיקיםהםכךבושולטיןבהשישהקוציםתמריםא
מיכלהצדיקיםהםכךבושולטיםבהשישהקוציםתמריםש

עקרבעקיצתועקיצתןשועלנשיכתנשיכתןמהםעצמומשמרשאינוד

עקרבעקיצתועקיצתןשועלנשיכתנשיכתןמהןעצמומשמרשאינומ

עקרב עקיצת ועקיצתן שועל נשיכת נשיכתן מהן עצמו משמר שאינו 1פ

עקרבעקיצתועקיצתןשועלנשיכת[נשיכתן]מהםעצמואתמשמרשאינו2פ

'וכושועלנשיכתנשיכתןמהםעצמואתמשמרשאינוא
'וכושועלנשיכתנשיכתןמהםעצמואתמשמרשאינוש

מה'א'דאשכגחליאיבריהםכלאףשרףלחישתולחישתןד

מהא"דאשכגחלידבריהםכלואףשרףלחישתולחישתןמ

מה א "דאש כגחלי דבריהם אף שרף לחישת ולחישתן 1פ

מהאחרדבראשכגחלידבריהםכלאףשרףלחישתולחישתן2פ

מהא"דא
מהא"דש

חריותלהילול'לולבילאכילה'תמריאלאפסולתבהאיןזותמרהד

חוריותלהילולולולביםלאכילהתמריםועושהפסולתבהאיןהזוהתמרהמ

חריות להילול ולולבין לאכילה תמרים אלא פסולת בה אין זו תמרה 1פ

חריותלהילוללולביןלאכילהתמריםאלאפסולתבהאיןהזוהתמרה2פ

חריותלהלוללולביםלאכילהתמריםאלאפסולתבהאיןהזוהתמרהא
חריותלהלוללולביםלאכילהתמריםאלאפסולתבהאיןהזוהתמרהש

הביתאתבהןלקרותקורותשפעתלכברהסנסניםלחבליםשיחיםלסיכוךד

הביתאתבהןלקרותקורותשפעתלכברהסנסניםלחבליםסייחיםלסיכוךמ

הבית את בהן לקרות קורות שפעת לכברה סנסנים לחבלים סיחים לסכוך 1פ

הביתאתבהןלקרותקורותשפעתלכברהסנסניםלחבליםסיחיםלסיכוך2פ

בתיםלקרותקורותשפעתלכברהסנסניםלחבליםסיחיםלסכךא
בתיםלקורותקורותשפעתלכברהסנסניםלחבליםסיחיםלסכוךש

מהםמקראבעלימהםאלאפסולתבהםאיןישראלהםכךד

מהםמקראבעלימהםאלאפסולתבהםאיןישראלהםכךמ

מקרא בעלי מהם אלא פסולת בהם אין ישראל הם כך 1פ

מהםמקראבעלימהםאלאפסולתבהםאיןישראלהםכך2פ

מהםמקראבעלימהםאלאפסולתבהםאיןישראלהםכךא
מהםמקראבעלימהםאלאפסולתבהםאיןישראלכךש



3

במדבר רבה פרשה ג

א, ג

מהםמצותבעלימהםאגדהבעלימהםעניןוכלמשנהבעליד

מהםמצותבעלימהםאגדהבעלימהםמשנהבעלימ

בעלי מצות בעלי מהם הגדה בעלי משנה בעלי 1פ

מהםמצותבעלימהםאגדהבעלימהםעניןוכלמשנהבעלי2פ

מהםמצוותבעלימהםמשנהבעליא
מהםמצותבעלימהםמשנהבעליש

כךלמעלהמכווןלבהזותמרהמה'א'דצדקותבעליד

כךלמעלהמכויןלבההזוהתמרהמהא"דצדקותבעלימ

כך למעלה מכוון לבה זו תמרה מה א "דצדקות 1פ

כךלמעלהמכווןלבההזוהתמרהמהאחרדברצדקותבעלי2פ

כךלמעלהמכווןלבההזוהתמרהמהא"דצדקותבעליא
כךלמעלהמכווןלבההזוהתמרהמהא"דצדקותבעליש

אלתמידעיני'שנשבשמיםלאביהןמכווןלבןישראלד

אלתמידעיני'שנשבשמיםלאביהםמכווןלבןישראלמ

אל תמיד עיני ' שנשבשמים לאביהם מכוון לבם ישראל 1פ

אלתמידעיני'שנשבשמיםלאביהםמכווןלבםישראל2פ

אלתמידעיני'שנאשבשמיםלאביהםלמעלהמכווןלבםישראלהםא
אלתמידעיני'שנאשבשמיםלאביהםמכווןלבםישראלש

'צדיקיכךתאוהלהישזותמרהמה'א'ד'ייד

צדיקיםכךתאוהלהישהזוהתמרהמהא"ד'המ

צדיקים אף תאוה לה יש זו תמרה מה א "די "י1פ

צדיקיםכךתאוהלהישזותמרהמהאחרדברי"י2פ

צדיקיםכךתאוהלהישזותמרהמהא"די"ייא
צדיקיםכךתאוהלהישזותמרהמהא"ד'הש

בלילהאויתיךנפשי'שנ'הבהתאותםמהותאותםלהםישד

בלילהאויתיךנפשי'שנה"הקבתאותםמהותאוהלהןישמ

בלילה אויתיך נפשי ' שנה "הקבתאותם מהו תאוה להם יש 1פ

אויתיךנפשי'שנה"הקבתאותןהואמהתאוהלהםיש2פ

בלילהתיך[י]או'שנאה"הקבתאותןמהותאוהלהםישא
בלילהאויתיך'שנאה"הקבתאותןמהותאוהלהםישש

שהיתהאחתבתמרהמעשהתנחומא'אר'וגוד

שהיתהאחתבתמרהמעשהתנחומא'ר'אממ

שהיתה אחת בתמרה מעשה תנחומא ר "אאשחרך בקרבי רוחי אף 1פ

שהיתהאחתבתמרהמעשהתנחומא'ר'אמאשחרךבקרבירוחיאף2פ

שהיתהבתמרהמעשהתנחומאר"א'וגוא
שהיתהאחדבתמרהמעשהתנחומאר"א'וגוש

ולאאותהמרכיביןוהיופירותעושההיתהולאבעמדהעומדתד

ולאאותהמרכיביןוהיופירותעושההיתהולאבעמתןעומדתמ

ולא אותה מרכיבין והיו פירות עושה היתה ולא בעמתו עומדת 1פ

ולאאותהמרכיביןוהיופירות'עושהיתהולאבעומתועומדת2פ

ולאאותהמרכיביןוהיופירותעושההיתהולאבעומתוא
היתהולאאותהמרכיביןוהיופירותעושההיתהולאבעירנוש

והיאמריחורואההיאתמרהדקלילהםאמרפירותעשתד

והיארואההיאתמרהאחדדקלילהם'אמפירותעשתמ

והיא מיריחו רואה היא תמרה אחד דקלי להם ' אפיסת עשת 1פ

והיאמריחורואההיאתמרהאחדדקלילהם'אמפירותעשת2פ

והיאמיריחורואההיאתמרה'אדקלילהם'אמפירותעשתהא
והיאמיריחורואההיאתמרהאחדדקלילהם'אמפירותעושהש
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כךפירותעשתהמידאותהוהרכיבוממנהוהביאובלבםלהמתאוהד

כךפירותעשתמידאותהוהרכיבוממנהוהביאובלבהלהמתאוהמ

כך פירות עשתה מיד אותה והרכיבו ממנה והביאו בלבה לה מתאוה 1פ

כךפירותעשתהמידאותהוהרכיבוממנהוהביאובלבהלהמתאוה2פ

כךפירותעשתהמידאותהוהרכיבוממנהוהביאובלבהלהמתאוהא
כךפירותעשתהמידאותהוהרכיבוממנהוהביאובלבהלהמתאוהש

מההוא'הבה'צדיקישלוציפוייןתאותןכלד

מהא"דהואה"הקבשלצדיקיםוציפוייןתאותןכלמ

מה ה "הקבאל וצפויין צדיקים של תאותן כל 1פ

מההואה"הקבצדיקיםשלוצפוייןתאותןכל2פ

מההואה"הקבצדיקיםשלוצפוייןתאותןכלא
מההואה"הקבצדיקיםשלוציפוייןתאוותןכלש

ישראלאיןכךאנבוניןמשלשהפירותעושהאינהזוהתמרהד

ישראלאיןכךאנבוניןמשלשהפחותעושהאינההזוהתמרהמ

ישראל אין כך אנבונין משלשה פחות עושה אינה זו תמרה 1פ

ישראלאיןכךאנבוניןמשלשהפחותעושהאינההזוהתמרה2פ

ישראלכךאנבוגין'מג[פחות]פירותעושהאינהזותמרהא
ישראלכךאנבוגין'מגפחותעושהאינההזוהתמרהש

חנניהויעקביצחקכאברהםבעולם'צדיקי'מגחסריםד

חנניהויעקביצחקכאברהםבעולםצדיקים'מגחסריןאינןמ

חנניה ויעקב יצחק כאברהם בעולם צדיקים משלשה חסרין 1פ

חנניהויעקביצחקכאברהםבעולםצדיקיםמשלשהחסרים2פ

כחנניהאוויעקביצחקכאברהםבעולםצדיקים'מג'פחותיחסריםאינןא
כחנניהאוויעקביצחקכאברהםבעולםצדיקים'מגפחותחסריםאינםש

בסנסיניואחזהבתמראעלהאמרתי'אוהואוכן'ועזרימישאלד

א"דבסנסיניואחזהבתמראעלהאמרתיאומרהואוכןועזריהמישאלמ

בסנסניו אחזה בתמר אעלה ' אומהוא וכן ועזריה מישאל 1פ

בסנסניואחזהבתמראעלהאומרהואוכןועזריהמישאל2פ

בסנסיניואחזהבתמראעלהא"וכהועזריהמישאלא
בסנסיניואוחזהבתמראעלהאמרתיא"וכהועזריהמישאלש

'אפילטובהוחריותלהלללולביןבהישזותמרהמהד

'אפילסוכהוחריותלהלללולביןבהישהזוהתמרהמהמ

אפלו לסוכה וחריות להלל הרבה לולבין בה יש זו תמרה מה 1פ

אפלולסוכהוחריותלהלללולביןבהישזותמרהמה2פ

'אפילסוכהוחריותלהלללולביןבהישזותמרהמהא
'אפילסוכהוחריותלהללן-לולבבהישהזוהתמרהמהש

'צדיקיכשישראלכךלהדליקועצהלחיזוקהולךשלההסיבד

צדיקיםכשישראלכךלהדליקועצהלחיזוקהולךשלההסיבמ

צדיקים ' כשישרכך להדליק ועציה לחזק הולך שלה הסיב 1פ

צדיקיםכשישראלכךלהדליקועצהלחיזוקהולךשלההסיב2פ

צדיקיםבישראלכךלהדליקועצהלחזוקהולךשלההסיבא
צדיקיםישריםישבישראלכךלהדליקועצהלחזוקהולךשלההסיבש

מהאיאינוןחסדגומליוריהן?כ?'אפיתורהבניחסידים'ישריד

מהא"דאינוןחסדיםגומליבוריהן'אפיתורהבניישריםחסידיםמ

אימה נינהו חסד גומלי בוריהן אפלו תורה בני חסידים ישרים 1פ

מהאיאינוןחסדגומליבוריהםאפלותורהבניחסידיםישרים2פ

מהאיאינוןחסדגומליבדיהם'אפיתורהבניחסידיםישריםא
מהאיאינוןחסדגומליבידיהם'אפיתורהבני'חסידיותמימיםש
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כארז'הצדיקיכךכלוםממנהעושיןאיןהתמרהד

כארזל"תהצדיקיםכךכליםממנהעושיןאיןזוהתמרהמ

כארז ל "תהצדיקים כך כלים ממנה עושין אין זו תמרה 1פ

כארזלומרתלמודהצדיקיםכךכליםממנהעושיןאיןהתמרה2פ

כארזל"תהצדיקיםכךכליםממנהעושיןאיןתמרהא
כארזל"תהצדיקיםכךכליםממנה'עושיאיןזותמרהש

היינו'ואמהונא'לראותהשאלתי'תנחומ'ארישגא'בלבנוד

היינו'ואמכהנאלרבאותהשאלתיתנחומא'ר'אמישגאבלבנוןמ

היינו ' ואכהנא ' לראותה שאלתי תנחומא ר "אישגא בלבנון 1פ

היינו'ואמהונא'לראותהשאלתיתנחומא'אמרישגאבלבנון2פ

היינו'ואמהונא'לראותהשאלתיתנחומאר"אישגאבלבנוןא
היינו'ואמהונא'לראותהשאלתיתנחוםר"אישגאבלבנוןש

איןהזההארזמהאיומנורותשולחנותכליםממנהועושיןבבבלד

איןהזההארזמהאיומנורותשולחנותכליםממנהועושיןבבבלמ

אין זה ארז מה אי מנורות שולחנות כלים ממנה עושין בבבל 1פ

איןהזההארזמהאיומנורותשולחנותכליםממנהועושיןבבבל2פ

איןהזההארזמהאיומנורותשלחנותכליםממנהשעושיןבבבלא
איןהזההארזמהאיומנורותשולחנותכליםממנהשעושיןבבבלש

כתמרצדיק'ל'תפירותעושיןאין'הצדיקיכךפירותעושהד

כתמרצדיקל"תפירותעושיןאיןהצדיקיםכךפירותעושהמ

כתמר צדיק ל "תפירות עושין אין הצדיקים כך פירות עושה 1פ

כתמרצדיקלומרתלמודפירותעושיןאיןהצדיקיםכךפירותעושה2פ

כתמרצדיקל"תפירותעושיןאיןהצדיקיםכךפירותעושהא
כתמרצדיקל"תפירותעושיןאיןהצדיקיםכךפירותעושהש

פירותעושיםהצדיקיםכךפירותעושההתמרהמהיפרחד

פירותעושיםהצדיקיםכךפירותעושההזוהתמרהמהא"דיפרחמ

פירות עושין הצדיקים כך פירות עושה הזו התמרה מה יפרח 1פ

פירותעושיםהצדיקיםכךפירותעושההזוהתמרהמהיפרח2פ

פירותעושיןהצדיקיםכךפירותעושההזאתהתמרהמהיפרחא
פירותעושיןהצדיקיםכךפירותעושההזאתהתמרהמהיפרחש

מהיאכלומעלליהםפריכיטובכיצדיקאמרו'שנד

מהא"דיאכלומעלליהםפריכיטובכיצדיקאמרו'שנמ

מה יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו 1פ

מהיאכלומעלליהםפריטובכיצדיקאמרו'שנ2פ

מהיאכלומעלליהםפריכיטובכיצדיקאמרו'שנאא
מהיאכלומעלליהםפריכיטובכיצדיקאמרו'שנאמש

עצמואתמשמרואינולראשםעולהשהואמיכלוארזתמרהד

עצמואתמשמרואינולראשםעושהשהואמיכלוארזתמרהמ

עצמו את משמר ואינו לראשם עולה שהוא כל וארז תמרה 1פ

משמרואינולראשםעולהשהואמיכלוארזתמרה2פ

[עצמו]משמרואינולראשםשעולהמיכלוארזתמרהא
משמרואינולראשםשעולהמיכלוארזתמרהש

סוףלישראלומזדווגבאשהואמיכלכךומתנופלהואד

סוףלישראלומזדווגבאשהואמיכלכךומתנופלהואמ

סוף ' לישרומזויג בא שהוא מי כל כך ומת נפל הוא 1פ

סוףלישראללהזדוגבאשהואמיכלכךומתנופלהוא2פ

סוףלישראללהזדווגבאשהואמיכלכךומתנופלהואא
סוףלישראללהזדווגבאשהואמיכלכךומתנופלהואש
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לךתדעידיהםמתחתשלואתנוטלשהואד

כןשהואלךתדעידיהםמתחתשלואתנוטלשהואמ

כן שהוא לך תדע ידיהם מתחת שלו את נוטל שהוא 1פ

כןשהואלךתדעידיהםמתחתשלואתנוטלשהוא2פ

כןשהואלךתדעידיהםמתחתשלואתנוטלבאשהואא
כןשהואלךתדעידיהםמתחתשלואתנוטלשהואש

וביתוהואלקה'אלילהפרעהשמשכהידיעלשרהשכןד

וביתוהואלקהאחתלילהפרעהשמשכהידיעלשרהשכןמ

וביתו הוא לקה אחת לילה פרעה שמשכה ידי על שרה 1פ

וביתוהיאלקהאחתלילהפרעהשמשכהידיעלשרהשכן2פ

וביתוהואלקהאחתלילהפרעהשמשכהי"עשרהא
וביתוהואלקהאחתלילהפרעהשמשכהידיעלשרהש

תמרהמה'וגופרעהאת'ייוינגע'שנאבנגעיםד

התמרהמהא"ד'וגומפרעהאת'הוינגע'שנבנגעיםמ

תמרה מה ' וגנגעים פרעה את י "יוינגע ' שנבנגעים 1פ

תמרהמה'וגונגעיםפרעהאתי"יוינגע'שנבנגעים2פ

תמרהמה'וגופרעהאתי"ייוינגע'שנאבנגעיםא
תמרהמה'וגופרעהאת'הוינגע'שנאבנגעיםש

מכל'גדוליישראלכךהאילנותמכלגדוליםוארזד

מכלגבוהיםישראלהםכךאילנותמכלגדוליםוארזמ

מכל גדילין כשהן ישראל כך האילנות מכל גדילין וארז 1פ

ישראל)מכלגדוליםישראלהםכךאילנותמכלגדוליםוארז2פ

מכלגדוליםישראלהםכךאילנותמכלגדוליםוארזא
מכלגדוליםישראלהםכךאילנותמכלגדוליםוארזש

הלוךדודוילך'וגומרדכיגדולכי'שנהאומותד

הלוךוילךהמלךבביתמרדכיגדולכי'שנהאומותמ

הולך דוד וילך ' וגומרדכי גדול כי האומות 1פ

הלוךדודוילך'וגומרדכיגדולכי'שנהאומות('שנ2פ

הולךדודוילך'וגומרדכיגדולכי'שנאהאומותא
הולךדודוילך'וגומרדכיגדולכי'שנאהאומותש

'חילופילהאין'נעקראםתמרהמהוגדלד

חליפיןלהםאיןנעקריםאםוארזהתמרהמהא"דוגדולמ

חילופים להם אין נעקרים אם וארז תמרה מה וגדול 1פ

חלופיןלהאין'עוקריאםוארזתמרהמה'וגווגדל2פ

חלופיןלהםאיןנעקריןאםוארזתמרהמהוגדולא
'חילופילהםאיןנעקריםאםוארזתמרהמהוגדולש

מאיןוהחכמה'שנאמשמתיםבשעה'חילופילהםאין'הצדיקיהםכךד

מאיןוהחכמה'שנשמתיםבשעהחליפיןלהםאיןהצדיקיםהםכךמ

מאין והחכמה ' שנשמתים בשעה חליפים להם אין הצדיקים כך 1פ

מאיןוהחכמה'שנשמתיםבשעהחלופיןלהןאיןהצדיקיםהםכך2פ

מאיןוהחכמה'שנאשמתיםבשעהחלופיםלהםאיןהצדיקיםהםכךא
מאיןוהחכמה'שנאמשמתיםבשעהחליפיןלהםאיןהצדיקיםכךש

'וגוכתמרצדיק'א'דבינהמקוםזהואיתמצאד

'וגומיפרחכתמרצדיקא"ד'וגומתמצאמ

יפרח כתמר צדיק א "דבינה מקום ואיזה תמצא 1פ

'וגויפרחכתמרצדיקאחרדברבינהמקוםזהואיתמצא2פ

'וגויפרחכתמרצדיקא"דתמצאא
'וגויפרחכתמרצדיקא"דתמצאש
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שעשובעתטובים'מעשיוהפריחו'צדיקישהיולוישלבשבטומדברד

שעשובעתטוביםמעשיםוהפריחוצדיקיםשהיושללויבשבטומדברמ

שעשו בעת טובים מעשים והפריחו צדיקים שהיו לוי של בשבטו מדבר 1פ

שעשובעתטוביםמעשיםוהפריחוצדיקיםשהיולוישלבשבטומדבר2פ

שעשובעתטוביםמעשיםוהפריחו'צדיקישהיולוישלבשבטומדברא
שעשובעתט"מעוהפריחוצדיקיםשהיולוישלבשבטומדברש

'לפילויבניכלאליוויאספו'שנהעגלישראלד

לפיכךלויבניכלאליו(ב)ויאספו'שנהעגלישראלמ

לפיכך לוי בני כל אליו ויאספו ' שנהעגל ' ישר1פ

לפיכךלויבניכלאליוויאספו'שנהעגלאת'יש2פ

'לפילויבניכלאליוויאספו'שנאהעגלאתישראלא
'לפילויבניכלאליוויאספו'שנאהעגלאתישראלש

משארבלבנוןוגדולגבוהשהואהזהכארזבישראל'הקבהגידלםד

משארוגדולגבוהשהואהזוכארזבישראלה"הקבגידלםמ

משאר בלבנון וגדול גבוה שהוא הזה בעולם ' בישרה "הקבגדלם 1פ

משארבלבנוןוגדולגבוהשהואהזהכארזבישראלה"הקבמשלן2פ

משארבלבנוןבאילןוגדלגבוהשהואהזהבארזה"הקבמשלםא
משארבלבנוןכאילןוגדלגבוהשהואהזהכארזה"הקבמשלםש

בכלבחרשלא'ישראמכל'גדוליהםכךהאילנותד

בכלבחרשלאישראלמכלגדוליםהםכךהאילנותמ

המקום אחר בא שלא ישראל מכל גדולים הם כך אילנות 1פ

בכלבחרשלאישראלמכלגדוליםהםכךאילנות2פ

בכלבחרשלאישראלמכלגדוליםהםכךאילנותא
בכלבחרשלאישראלמכלגדוליםהםכךאילנותש

'ד'ה'הבלבדלויבניאלאבשימושולעמוד'השבטיד

ד"ההבלבדלויבניאלאבשימושולעמודהשבטיםמ

ד "ההבלבד לוי של שבטו אלא לשמשו 1פ

דכתיבהיאהדאבלבדלויבניאלאבשמושולעמדהשבטים2פ

ד"ההבלבדלויבניאלאבשמושולעמודהשבטיםא
ד"ההבלבדלויבניאלאבשמושולעמוד'השבטיש

'שתולישהםעדפזיבןחנן'ר'א'ייבביתשתוליםד

שתוליםשהםעדפזיברחנן'ר'אמ'הבביתשתוליםמ

שתולים שהם עד פזי בר חנין ר "אי "יבבית שתולים 1פ

שתוליםשהםעדפזיבןחניןר"אי"יבביתשתולים2פ

שתוליםשהםעדפזיבןחניןר"אי"ייבביתשתוליםא
שתוליםשהםעדפזיברחניןר"א'הבביתשתוליםש

בבית'שתולי'א'דהספרבביתשהם'התינוקובביתהםד

בביתשתוליםא"דהספרבביתשהםהתינוקות'הבביתהםמ

בבית שתולים א "דהספר בבית שהם התינוקות י "יבבית הם 1פ

בביתשתוליםאחרדברהספרבביתשהםהתינוקותי"יבביתהם2פ

בביתשתוליםא"דהספרבביתשהםהתינוקותי"ייבביתהםא
בביתשתוליםא"דהספרבביתשהםכתינוקות'הבביתהםש

יפריחואלהינובחצרותלעולםהמקדשמביתזזיםהיושלא'ייד

יפריחואלהינובחצרותלעולםהמקדשמביתזזיםהיושלא'המ

יפריחו אלהינו בית בחצרות לעולם המקדש מן זזים היו שלא י "י1פ

יפריחואלהינובחצרותלעולם'המקדמביתזזיםהיושלאי"י2פ

יפריחואלהינובחצרותלעולםה"מבזזיםהיושלאי"ייא
יפריחואלהינובחצרותלעולםה"מבזזיםהיושלא'הש
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לוימטהאתהקרב'שנכןשהואלךתדעהשירותאלוד

לוימטהאתהקרב'שנכןשהואלךתדעהשירותאלומ

לוי מטה את הקרב ' שנכן שהוא לך תדע השורות אלו 1פ

לוימטהאתהקרב'שנאכןשהואלךתדעהשירותאלו2פ

לוימטהאתהקרב'שנאכןשהואלךתדעהשירותאלוא
לוימטהאתהקרב'שנאמכןשהואלךתדעהשירותאלוש

'וגומשמרתיאתושמרו'וגוד

'וגוממשמרתיאתושמרו'וגוממ

וג משמרתו ושמרו אותו ושרתו אהרן לפני אותו והעמדת 1פ

'וגומשמרתיאתושמרואותוושרתוהכהןאהרןלפניאותווהעמדת2פ

'וגומשמרתיושמרואותוושרתואהרןלפניאותווהעמדתא
'וגומשמרתיושמרואותוושרתואהרןלפניאותווהעמדתש

תבחראשרי'ד'ה'ה'וגולוימטהאתהקרב'א'דד

תבחראשריד"הה'וגומלוימטהאתהקרבא"דמ

תבחר אשרי ד "ההלוי מטה את הקרב 1פ

תבחראשרידכתיבהיאהדאלוימטהאתהקרב2פ

תבחראשריד"ההלוימטהאתהקרבא
תבחראשריד"ההלוימטהאתהקרבש

שלא'אעפי'הקבהשבחרומיאשריותקרבד

שלאפ"אעה"הקבשבחרומיאשרי'וגומחציריךישכוןותקרבמ

שלא פ "אעה "הקבשבחרו אשרי ' וגחציריך לשכן ותקרב 1פ

שלאפיע"אה"הקבשבחרומיאשרי'וגוחציריךישכוןותקרב2פ

שלאפ"אעה"הקבשבחרומיאשרי'וגוותקרבא
שלאפ"אעה"הקבשבחרומיאשרי'וגוותקרבש

זהואיבחרושלא'אעפשקרבואישואשריהקריבוד

זהואיבחרושלאפ"ואעשקרבואישואשריהקריבומ

ואיזה בחרו שלא פ "אעשהקריבו מי ואשרי הקריבו 1פ

זהואיבחרושלאפיעלאףשקרבואישואשריהקריבו2פ

ואיזהבחרושלאפ"אעשקרבואישואשריהקריבוא
זהואיבחרושלאפ"אעשקרבואישואשריהקריבוש

'ייהואאתה'שנאאברהםזהשבחרוזהד

'ההואאתה'שנאברהםזהשבחרוזהמ

הוא אתה  (יעקבכי )' שנאברהם זה שבחרו 1פ

י"יהואאתה'שנאברהםזהשבחרוזהזה2פ

י"ייהואאתה'שנאאברהםזהשבחרוא
הואאתה'שנאאברהםזהשבחרוזהש

אתקירבהואאלאקירבולאאבלבאברםבחרתאשרהאלהיםד

קרבהואאלאקרבולאאבלבאברםבחרתאשרהאלהיםמ

קירב שהוא קירבו לא אבל באברם בחרת אשר האלהים 1פ

קרבהואאלאקרבולאאבלבאברםבחרתאשרהאלהים2פ

קרבהואאלאקרבולאאבלבאברהםבחרתאשרהאלהיםא
קרבהואאלאקרבולאאבלבאברםבחרתאשרהאלהיםש

וכןיהלובחריעקבכי'שנ'הבהבחרויעקבעצמוד

וכןיהלובחריעקבכי'שנה"הקבבחרויעקבמעצמומ

וכן יה לו בחר יעקב כי ' שנה "הקבבחרו יעקב מעצמו 1פ

וכןיהלובחריעקבכי'שנה"הקבבחרויעקבמעצמו2פ

א"וכהיהלובחריעקבכי'שנאה"הקבבחרויעקבמעצמוא
א"וכהיהלובחריעקבכי'שנאה"הקבבחרויעקבמעצמוש
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ב, ג

קירבהואאלאקירבולאאבלבחרתיךאשריעקב'אוהואד

קרבהואאלאקרבולאאבלבחרתיךאשריעקב'אומהואמ

קירב הוא אלא קירבו לא אבל בחרתי אשר יעקב ' אוהוא 1פ

קרבהואאלאקרבולאאבלבחרתיךאשריעקבאומרהוא2פ

קרבהואאלאקרבולאאבלבחרתיךאשריעקבא
קרבהואאלאקרבולאאבלבחרתיךאשריעקבש

בחרומשהאהליםיושבתםאישויעקב'שנעצמואתד

בחרומשהאהליםיושבתםאישויעקב'שנעצמואתמ

בחרו משה אהלים יושב תם איש ויעקב ' שנעצמו 1פ

ה"הקבבחרומשהאהליםיושבתםאישויעקב'שנמעצמו2פ

ה"הקבבחרומשה'וגותםאישויעקב'שנאמעצמוא
ה"הקבבחרומשה'וגותםאישויעקב'שנאממעצמוש

'הקבהשבחרםאלואשריהםקירבולאאבלבחירומשהלולי'שנד

ה"הקבשבחרםאלואשריהםקירבולאאבלבחירומשהלולי'שנמ

ה "הקבשבחרם אלו אשריהם קירבו לא אבל בחירו משה לולי ' שנ1פ

ה"הקבשבחרםאלואשריהםקרבולאאבלבחירומשהלולי'שנ2פ

שבחרםאלואשריהםקרבולאאבלבחירומשהלולי'שנאא
שבחרםאלואשריהםקרבולאאבלבחירומשהלולא'שנאש

אבל'הקבהקירבויתרווראהבאקירבםשלא'אעפיד

אבלה"הקבקירבויתרווראהבאקירבםשלאפ"אעמ

אבל ה "הקבקרבו יתרו וראה בא קירבם שלא פ "אע1פ

אבלה"הקבקרבויתרווראהבאקרבםשלאפיעלאף2פ

אבלה"הקבקרבויתרווראהבאהקריבםשלאפ"אעא
אבלה"הקבקרבויתרווראהבואהקריבםשלאפ"אעש

אלואשריהםבחרהלאאבלקרבההזונהרחבבחרולאד

אלואשריהםבחרהלאאבלקירבההזונהרחבבחרולאמ

אלו אשריהם בחרה לא אבל קרבה הזונה רחב בחרו לא 1פ

'שקראלואשריהםבחרהולאקרבההזונהרחבבחרולא2פ

אלואשריהםבחרהולאקרבההזונהרחבבחרולאא
אלואשריהםבחרהולאקרבההזונהרחבבחרולאש

יוסי'לרשאלהמטרונהבחרושלא'אעפשקירבןד

יוסי'לרשאלהמטרונהבחרןפ"אעשקירבםמ

יוסי ' לרשאלה מטרונה בחרן שלא פ "אעשקרבן 1פ

יוסי'לרשאלהמטרונהבחרןשלאפיעלאףשקריבן2פ

יוסי'לרשאלהאחתמטרונהבחרןשלאפ"אעשקרבםא
יוסי'לרשאלהאחתמטרונהבחרןשלאפ"אעשקרבןש

שלכלכלהלפניההביאמקריבבעיהואמאןאלהכוןליהאמרהד

שלתאניםכלכלהלפניההביאמקריבבעימאןאלהכוןאמרהמ

של כלכלה לפניה הביא מקריב בעי הוא מאן אלהכון ליה אמרה 1פ

שלכלכלהלפניההביאמקריבבעיהואמאןאלהכוןליהאמרה2פ

שלכלכלהלפניההביאמקריב[בעי]דהוהמאןאלהכוןליהאמרהא
שלכלכלהלפניההביאמקריבבעידהואמאןאלהכוןליהאמרהש

יודעתאתלה'אמואכלתהובוררתהיפהבוררתוהיתהתאניםד

יודעתאתלה'אמואכלתהוביררתהיפהיפהבוחרתוהיתהמ

יודעת את ליה ' אואכלתה וביררתה יפה יפה בוחרת והיתה תאנים 1פ

יודעתאתלה'אמואכלתהובוררתהיפהיפהבוררתוהיתהתאנים2פ

יודעתאתלה'אמואכלתיהובוררתיהיפהיפהבוררתוהיתהתאניםא
יודעתאתלה'אמואכלתהובוררתהיפהיפהבוררתוהיתהתאניםש
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ב, ג

עובדויחמידהואמאןלברוריודעאינו'והקבהלברורד

עובדויחמידהואמאןאתמהאלברוריודעאינוה"והקבלברורמ

עובדוי חמי דהוא מאן לברור יודע ה "הקבואין לברור 1פ

עובדויחמידהואמאןלברוריודעאינוה"והקבלברור2פ

עובדויחמידהוהמאןלברוריודעאינוה"והקבלברורא
עובדויחמידהואמאןלברוריודעאינוה"והקבלברורש

'רבשםנחמיה'רליהומקריבביהבחרהואטביןד

'רבשםנחמיה'רליהומקריבביהבחרהואטביןמ

' רבשם נחמיה ' רליה ומקריב ביה בחר הוא טבין 1פ

'רבשםנחמיה'רליהומקריבביהבחרהואטבין2פ

ר"בשנחמיה'רליהומקריבביהבחרהוא(הוא)טביןא
ש"בשרנחמיה'רליהומקריבביהבחרהואטביןש

הרחוקכלולאקרובהקרובכללאיצחקרבברשמואלד

הרחוקכלולאקרובהקרובכללאיצחקרביברשמואלמ

הרחוק כל ולא קרוב הקרוב כל לא יצחק רב בר ' שמו1פ

הרחוקכלולאקרובהקרובכללאיצחקרבברשמואל2פ

הרחוקכלולאקרובהקרובכללאא"בשמעוןא
הרחוקכלולאקרובהקרובכללאבריהש

ולאונדחהנבחרישונתקרבונדחהנבחרישרחוקד

ולאונדחהנבחרישונתקרבונדחהנבחרישרחוקמ

ולא ונדחה נבחר יש ונתקרב ונדחה נבחר יש רחוק 1פ

ולאונדחהנבחרישונתקרב[נבחר]ישונדחהנבחרישרחוק2פ

ולאונדחהנבחרישונתקרבונדחהנבחרישרחוקא
ולאונדחהנבחרישונתקרבונדחהנבחרישרחוקש

ישראלשבטימכלאותוובחורנבחראהרןנתקרבד

ישראלשבטימכלאותוובחורנבחראהרןנתקרבמ

' ישרשבטי מכל אותו ובחור נבחר אהרן נתקרב1פ

'ישרשבטימכלהואובחורנבחראהרן[ונתקרבנבחריש]נתקרב2פ

ישראלשבטימכלאותוובחורנבחראהרןנתקרבא
ישראלשבטימכלאותוובחורנבחראהרןנתקרבש

'ייהתאנףובאהרןונדחהלכהןליד

הקרבואתה'שנונתקרב'ההתאנףובאהרן'שנונדחהלכהןלימ

הקרב ואתה ונתקרב י "יהתאנף ובאהרן ונדחה לכהן לי 1פ

הקרבואתהונתקרבי"יהתאנףובאהרןונדחהלכהןלי2פ

הקרבואתהונתקרבי"ייהתאנףובאהרןונדחהלכהןלוא
הקרבואתהונתקרב'ההתאנףובאהרןונדחהלכהןליש

בחרבוכיהראיתםנבחרשאולד

בחראשרהראיתם'שננבחרשאולאחיךאהרןאתאליךמ

בחר אשר הראיתם ' שננבחר שאול אחיך אהרן את אליך 1פ

בחרכיהראיתםנבחרשאולאחיךאהרןאתאליך2פ

בחראשרהראיתםנבחרשאול'וגואליךא
בחראשרהראיתםנבחרשאול'וגואליךש

'וגושאולאתהמלכתיכינחמתיונדחה'ייד

שאולאתהמלכתיכינחמתי'שנונדחה'הבומ

' וגולמלך שאול את המלכתי כי נחמתי ונדחה י "יבי 1פ

'וגושאולאתהמלכתיכינחמתיונדחהי"יבו2פ

למלךשאולאתהמלכתיכינחמתיונדחהי"ייבוא
למלךשאולאתהמלכתיכינחמתיונדחה'הבוש
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ב, ג

נבחרדודישראלעלממלךמאסתיוואנינתקרבולאד

נבחרדודישראלעלממלךמאסתיוואני'שננתקרבולאמ

נבחר דוד ישראל על ממלוך מאסתיו ואני נתקרב ולא 1פ

ונדחהנבחרדודישראלעלממלוךמאסתיוואנינתקרבולא2פ

ונדחהנבחרדודישראלעלממלוךמאסתיוואנינתקרבולאא
ונדחהנבחרדודישראלעלממלוךמאסתיוואנינתקרבולאש

וכלהמלךויצאונדחהעבדובדודויבחרנבחרונתקרבד

וכלהמלךויצא'שנונדחהעבדובדודויבחר'שננבחרונתקרבמ

וכל המלך ויצא ונדחה עבדו בדוד ויבחר 1פ

וכלהמלךויצאונדחהעבדובדודויבחרנבחרונתקרב2פ

וכלהמלךויצאונדחהעבדובדודויבחרנבחרונתקרבא
וכלהמלךויצאונדחהעבדובדודויבחרונתקרבש

בןיהושע'רהמרחקביתויעמדוברגליוביתוד

בןיהושע'רהמרחקביתמהוהמרחקביתויעמדוברגליוביתומ

בן יהושע ' רהמרחק בית מהו המרחק בית ויעמדו ברגליו ביתו 1פ

בןיהושע'רהמרחקביתמהוהמרחקביתויעמדוברגליוהעם2פ

ל"ריבהמרחקביתמהוהמרחקביתויעמדוברגליוהעםא
ל"ריבהמרחקביתמהוהמרחקביתויעמדוברגליוהעםש

'ד'ה'הנדוייועליוקיבלכן'אעפינידוהו'אמלויד

ד"ההנדויעליוקיבלכ"אעפנדוהו'אמלוימ

ד "ההנדוי עליו קבל פ "אענדוהו ' אמלוי 1פ

דכתיבהיאהדאנדויועליוקבלכןפי"אע[נדוהו]'אמלוי2פ

ד"ההנדויועליוקבלכ"אעפנדהו'אומא
ד"ההנדויועליוקבלכןפ"אענדוהו'אמש

חפוילווראשובוכהעולההזתיםבמעלהעולהודודד

חפוילווראשובוכהעולההזתיםבמעלהעולהודודמ

חפוילו וראש ובוכה עולה הזתים במעלה עולה ודוד 1פ

הולךוהואחפוילווראשובוכהעולההזתיםבמעלהעולהודוד2פ

הולךוהואחפוילווראשובוכהעולההזתיםבמעלהעולהודודא
הולךוהואחפוילווראשובוכהעולההזתיםבמעלהעולהודודש

דודשלרבוהיאיריעיראיודן'ר'אונתקרבד

שלדודרבוהיההיאיריעיראיודן'ר'אמונתקרבמ

דוד של רבו היאירי עירא יודן ר "אונתקרב 1פ

דודשלרבוהיאריעיראיודןר"אונתקרביחף2פ

דודשלרבוהיאיריעיראיודןר"אונתקרביחףא
דודשלרבוהיאיריעיראיודןר"אונתקרביחףש

'כתייודעועדותיךויודעייריאיךליישובו'אושדודהואקירבוד

'כתיודעועידותיךויודעייריאיךליישובו'אומשדודמ

' כתיודעו עדותיך ויודעי יראיך לי ישובו דוד ' שאקירבו 1פ

כתיביודעועדותיךויודעייראיךליישובו'אמשדודהואקרבו2פ

'כתייודעועדותיךויודעייריאיךליישובואומרשדודהואקרבוא
'כתייודעועדותיךויודעייריאיךליישובו'אומשדודהואקרבוש

לוי'רבשם'דסכנייהושע'רוקירבורבוהיההיאיריעיראד

לוי'רבשםדסכניןיהושע'רוקרבורבוהיההיאיריעיראמ

לוי ' רבשם דסכנין יהושע ' רוקרבו רבו היה היאירי עירא 1פ

לוי'רבשםדסכניןיהושע'רוקרבורבוהיההיאריעירא2פ

לויר"בשדסכניןיהושע'רוקרבורבוהיההיאיריעיראא
ל"בשרדסכניןיהושע'רוקרבורבוהיההיאיריעיראש
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ב, ג

ירושליםדודביתמלכותישראללויהכהונהשנבחרוהםששה'אמד

ירושלםדודביתמלכותישראללוויהכהונהשנבחרוהםששה'אממ

ירושלים דוד בית מלכות ' ישרלויה כהונה שנבחרו הם ששה ' א1פ

ירושליםדודביתמלכותישראללויהכהונהשנבחרוהםששה'אמ2פ

ירושליםדודביתמלכותוישראללוייהכהונהשנבחרוהםששה'אמא
ירושלםדודביתמלכותוישראללוייהכהונהשנבחרוהםששה'אמש

ליישראלשבטימכלאותוובחור'דכתמניןכהונההמקדשביתד

ליישראלשבטימכלאותוובחור'דכתמניןכהונההמקדשביתמ

לי ישראל שבטי מכל אותו ובחר מנין כהונה המקדש בית 1פ

ליישראלשבטימכלאותוובחורדכתיבמניןכהונההמקדשבית2פ

ישראלשבטימכלאותוובחורדכתיבמניןכהונהה"בא
ליישראלשבטימכלאותוובחורדכתיבמניןכהונהה"בש

אלהיך'ייבחרבוכי'שנאמניןלויהלכהןד

שבטיךמכלאלהיך'הבחרבוכי'שנמנייןלוייהלכהןמ

' וגואלהיך י "יבחר בו כי מנין לויה לכהן 1פ

אלהיךי"יבחרבוכידכתיבמניןלויהלכהן2פ

אלהיךי"ייבחרבוכי'דכתימניןלוייהלכהןא
אלהיך'הבחרבוכידכתיבמניןלוייהלכהןש

מניןדודביתמלכותאלהיך'ייבחרובך'שנמניןישראלד

מניןדודביתמלכותאלהיך'הבחרובך'שנמניןישראלמ

מנין דוד בית מלכות אלהיך י "יבחר ובך מנין ישראל 1פ

מניןדודביתמלכותאלהיךי"יבחרובךדכתיבמניןישראל2פ

מניןדודי"ייבחרובך'דכתימניןישראלא
מניןדוד'הבחרובךדכתיבמניןישראלש

בהבחרתאשרהעיר'שנמניןירושלםעבדובדודויבחר'שנד

בהבחרתאשרהעיר'שנמניןירושלםעבדובדודויבחר'שנמ

בה בחרת אשר והעיר מנין ירושלים עבדו בדוד ויבחר 1פ

בהבחרתאשרהעירדכתיבמניןירושליםעבדובדודויבחרדכתיב2פ

בהבחרתיאשרוהעיר'דכתיוירושלםבדודויבחר'דכתיא
בהבחרתיאשרוהעירדכתיבוירושלםבדודויבחרדכתיבש

'אמהזההביתאתוהקדשתיבחרתי'דכתמניןהמקדשביתד

'אמהזההביתאתוהקדשתיבחרתיועתה'דכתמניןהמקדשביתמ

' אמהזה הבית את והקדשתי בחרתי ועתה מנין המקדש בית 1פ

'אמהזההביתאתוהקדשתיבחרתיועתהדכתיבמניןהמקדשבית2פ

'אמהזההביתאתוהקדשתיבחרתיועתהדכתיבה"בא
'אמהזההביתאתוהקדשתיבחרתיועתה'דכתיה"בש

ואישקירבוהואמיואשריבובחר'שהבהמיאשרידודד

ואישקרבומיואשריבובוחרה"שהקבמיאשרידודמ

ואיזהו שקרבו מי ואשרי בו בוחר ה "שהקבמי אשרי דוד 1פ

מיאשרידוד2פ

שמקריבומיהואואשרי בו בוחר ה"שהבהאיש]אשרידודא
מיאשרידודש

זהואיוקירבובובחר'שהבהמיבכפליםאשריזהוד

זהואיוקרבובובחרה"שהקבמיבכפליםאשריזהומ

זה ואיזה וקירבו בוחר ה "שהקבמי בכפלים אשרי 1פ

זהואיוקרבובובחרה"שהקב2פ

זהואיוהקריבוה"הקבבושבחרמי[בכפליםואשריא
זהואיוהקריבוה"הקבבושבחרש
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ב, ג

שבטימכלאותוובחר'שנ'מניאהרןולויאהרןזהזהד

שבטימכלאותוובחור'שנמניןאהרןולויאהרןזהמ

שבטי מכל אותו ובחור ' שנמנין אהרן ולוי אהרן זה 1פ

שבטימכלאותוובחור'שנאמניןאהרןולויאהרןזהזה2פ

שבטימכלאותוובחור'שנאאהרןולויאהרןזהא
שבטימכלאותוובחור'שנאמאהרןולויאהרןזהזהש

אהרןאתאליךהקרבואתה'שנשהקריבוומניןלכהןליישראלד

אהרןאתאליךהקרבואתה'שנשקרבוומניןלכהןליישראלמ

אהרן את אליך הקרב ואתה ' שנשהקריבו ומנין לכהן לי ' ישר1פ

אהרןאתאליךהקרבואתה'שנשהקריבוומניןלכהןליישראל2פ

'וגואליךהקרבואתה'שנאשהקריבוומניןישראלא
'וגואליךהקרבואתהשנאמרשהקריבוומניןישראלש

אלהיך'ייבחרבוכי'שנ'הבהבובחרלויאחיךד

אלהיך'הבחרבוכי'שנה"הקבבובחרלויאחיךמ

אלהיך י "יבחר בו כי ' שנה "הקבבו בחר לוי אחיך 1פ

אלהיךי"יבחרבוכי'שנה"הקבבובחרלויאחיך2פ

'וגוי"ייבחרבוכי'שנאה"הקבבובחרלויא
'וגו'הבחרבוכי'שנאה"הקבבובחרלויש

והעםלוימטהאתהקרב'שנאשהקריבוומניןד

לוימטהאתהקרב'שנשקרבוומניןמ

לוי מטה את הקרב ' שנשהקריבו ומנין 1פ

והעמדתלוימטהאתהקרב'שנשהקריבוומניןישראלשבטימכל2פ

'וגולוימטהאתהקרב'שנאשהקריבוומניןא
'וגולוימטהאתהקרב'שנאשהקריבוומניןש

ותקרבתבחראשרי'אוהכתובועליהםד

ותקרבתבחראשרי'אומ'הכתוועליהםמ

ותקרב תבחר אשרי ' אומ' הכתועליהם 1פ

ותקרבתבחראשריאומרהכתובועליהם'וגוהכהןאהרןלפניאותו2פ

ותקרבתבחראשרי'אומ'הכתוועליהםא
ותקרבתבחראשרי'אומהכתובועליהםש

משמרתואתושמרו'דתיכמהחצריךלשכןד

משמרתואתושמרודתימרכמהחציריךישכוןמ

משמרתו את ושמרו ' דכתכמה חציריך לשכן 1פ

משמרתיאתושמרודתימרכמהחצריךישכן'וגוחצריךישכן2פ

משמרתיאתושמרוא"כמדחציריךישכוןא
משמרתיאתושמרוא"כדחצריךישכון'וגוש

'וגוהעדהכלמשמרתואתד

'וגוממועדאהללפניהעדהכלמשמרתואתמ

מועד אהל לפני העדה כל משמרת ואת 1פ

המשכןעבודתאתלעבודמועדאהללפניהעדהכלמשמרתואת2פ

'וגועבודתאתלעבודמועדאהללפניהעדהכלמשמרתואתא
'וגועבודתאתלעבודמועדאהללפניהעדהכלמשמרתואתש

לביתמביאיםשהיוהמעשרותמןאוכליםשהיוביתיךבטובנשבעהד

לביתמביאיםשהיוהמעשרותמןאוכליןשהיוביתךבטובנשבעהמ

לבית מביאים שהיו המעשרות מן אוכלין שהיו ביתיך בטוב נשבעה 1פ

לביתמביאיםשהיוהמעשרותמןאוכליםשהיוביתיךבטובנשבעה'וגו2פ

ה"לבמביאיןשהיוהמעשרותמןאוכליןשהיוביתיךבטובנשבעהא
ה"לבמביאיןשהיוהמעשרותמןאוכליןשהיוביתךבטובנשבעהש
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ג, ג- ב , ג

בישראלמעשרכלנתתיהנהלויולבני'דתימ'כמד

בישראלמעשרכלנתתיהנהלויולבני'דתימ'כממ

' בישרמעשר כל את נתתי הנה לוי ולבני ' דכתכמה 1פ

בישראלמעשרכלאתנתתיהנהלויולבנידתימרכמההמקדש2פ

בישראלמעשרכלאתנתתיהנהלויולבניא"כדא
בישראלמעשרכלאתנתתיהנהלויולבניא"כדש

והעמדת'וגולנחלהד

והעמדת'וגומלנחלהמ

והעמדת מועד אהל עבודת את עבדים הם אשר עבודתם חלף לנחלה 1פ

והעמדתמועדאהלעבודתאתעובדיםהםאשרעבודתםחלףלנחלה2פ

והעמדת'וגועובדיםהםאשרעבודתםחלףלנחלהא
והעמדת'וגועובדיםהםאשרעבודתםחלףלנחלהש

גזבריןמהםוימנהבעבודתוישרתוהואותוושרתוהכהןאהרןלפניאותוד

גזבריןמהםוימנהבעבודתןישרתוהואותוושרתוהכהןאהרןלפניאותומ

גזברין מהם וימנה בעבודתם ישרתוהו אותו ושרתו הכהן אהרן לפני אותו 1פ

גזבריןמהםוימנהבעבודתםישרתוהואותוושרתוהכהןאהרןלפניאותו2פ

גזבריןמהםוימנההכהןאהרןלפניאותוא
גזבריםמהםוימנה'וגוהכהןאהרןלפניאותוש

לשבתארץבנאמניעיני'או'הכתועליהםאותוושרתוואמרכליןד

לשבתארץבנאמניעיני'אומ'הכתועליהםאותוושרתוואמרכליןמ

לשבת ארץ בנאמני עיני ' הכת' אעליהם אתו ושרתו ואמרכלין 1פ

לשבתארץבנאמניעיניאומר'הכתועליהםאותוושרתוואמרכלין2פ

לשבתארץבנאמניעיני'אומהכתובעליהםאותוושרתוואמרכליןא
לשבתארץבנאמניעיניא"העליהםאותוושרתוואמרכליןש

משמרתיאתושמרו'וגוישרתניהואתמיםבדרךהולךעמדיד

משמרתואתושמרועמדימ

משמרתי את ושמרו ישרתני הוא תמים בארץ הולך עמדי 1פ

משמרתואתושמרו'וגוישרתניישראלהואתמיםהולךעמדי2פ

משמרתיאתושמרו'וגועמדיא
משמרתיאתושמרו'וגועמדיש

חוניםשהיו'וגומועדאהלכליכלאתושמרו'וגוד

חוניםשהיומועדאהלכליכלאתושמרו'וגוממ

חונים שהיו מועד אהל כלי כל את ושמרו ' וגו1פ

חוניםשהיו'וגומועדאהלכליכלאתושמרו'וגו2פ

חוניםשהיומועדאהלכליכלאתושמרו'וגומשמרתיא
חוניןשהיומועדאהלכליכלאתושמרו'וגוש

הלויםאתונתתאותםוטועניןכליונושאיןהיווהםלמשכןסביבד

הלויםאתונתתהאותםוטועניןכליונושאיםהיווהםלמשכןסביבמ

הלוים את ונתת אותם וטוענין כלים נושאין היו והם למשכן סביב 1פ

הלויםאתונתתהאותםוטועניםכליונושאיםהיווהםלמשכןסביב2פ

הלוייםאתונתתאותםוטועניןכליונושאיןהיווהםלמשכןסביבא
הלוייםאתונתתאותםוטועניןכליונושאיןהיווהםלמשכןסביבש

ישרתוהויכול'וגולאהרןד

ישרתוהויכוללוהמהנתוניםנתוניםבניו[ל]ולאהרןמ

ישרתוהו יכול ישראל בני מאת לי המה נתונים נתונים ולבניו לאהרן 1פ

ישרתוהויכוללוהמהנתוניםנתוניםולבניולאהרן2פ

ישרתוהויכול'וגוולבניולאהרןא
ישרתוהויכול'וגוולבניולאהרןש
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ד, ג- ג , ג

הלויםאתלקחתיהנהואנילומרתלמודמלאכתולושיעשובעבודתוד

הלויםאתלקחתיהנהואניל"תמלאכתולושיעשובעבודתומ

הלוים את לקחתי הנה ואני ל "תמלאכתו לו שיעשו בעבודתן 1פ

הלויםאתלקחתיהנהואנילומרתלמודמלאכתולושיעשובעבודתו2פ

הלוייםאתתי[ח]לקהנהואניל"תמלאכתולושיעשובעבודתוא
הלוייםאתנתתיהנהואניל"תמלאכתולושיעשובעבודתוש

מסוריםהםלשם'ליינתוניםד

מסוריםהםלשם'להנתוניםמתנהלכםישראלבנימתוךמ

מסורים הם לשם י "לינתונים 1פ

מסוריןהםלשםי"לינתונים2פ

מסוריןהםלשםליהמהנתוניםא
מסוריםהםלשםליהמהנתוניםש

כליכלושומריןומשורריםשועריםשהיומלאכתולעשותולאלכהניםד

כליכלושומריםומשורריםשועריםשהיומלאכתןלעשותולאלכהניםמ

כלי כל ושומרים ומשוררים שוערים שהיו מלאכתו לעשות ולא לכהנים 1פ

כליכלושומריםומשורריםשועריםשהיומלאכתולעשותולאלכהנים2פ

כליכלאתושומריםומשורריםשועריםשיהיומלאכתולעשותולאלכהניםא
כליכלאתושומריםומשורריםשועריםשיהיומלאכתולעשותולאלכהניםש

תפקדבניוואתאהרןואתאותם'וטועניאותםונושאיןמועדאהלד

תפקדבניוואתאהרןואתאותםוטועניםאותןונושאיןמועדאהלמ

תפקד בניו ואת אהרן ואת אותם וטוענין אותם ונושאין מועד אהל 1פ

תפקודבניוואתאהרןואתאותםוטועניםאותםונושאיםמועדאהל2פ

תפקודבניוואתאהרןואתאותםוטועניןאותםונושאיםמועדאהלא
תפקודבניוואתאהרןואתאותםוטועניןאותםונושאיןמועדאהלש

עבודתםעלהכהניםנצטווכןהלויםשנצטווכשם'וגוד

עבודתןעלהכהניםנצטווכךהלויםשנצטווכשםכהונתםאתושמרומ

עבודתם על הכהנים נצטוו כן הלוים שנצטוו כשם כהונתם את ושמרו 1פ

עבודתםעלהכהניםנצטווכןהלויםשנצטווכשםכהונתםאתושמרו2פ

עבודתםעלהכהניםנצטווכןהלוייםשנצטווכשםכהונתםאתושמרוא
עבודתםעלהכהניםנצטווכןהלוייםשנצטווכשםכהונתםאתושמרוש

וידברעונשזההרייומתהקרבוהזרמשהידיעלוכולםד

וידברעונשזההרייומתהקרבוהזרמשהידעלוכולןמ

וידבר עונש זה הרי יומת הקרב והזר משה ידי על וכולם 1פ

וידברענשזההרייומתהקרבוהזרמשהידיעלוכולם2פ

וידברעונשזההרייומתהקרבוהזרמשהי"עוכולםא
וידברעונשזההרייומתהקרבוהזרמשהידיעלוכולםש

'וגולקחתהנהואנילאמרמשהאל'ייד

הלויםאתלקחתיהנהואנילאמרמשהאל'המ

' וגוהלוים את לקחתי הנה ואני משה אל י "י1פ

'וגוהלויםאתלקחתיהנהואני'וגולאמרמשהאלי"י2פ

'וגולקחתיהנהואנילאמרמשהאלי"ייא
'וגולקחתיהנהואנילאמרמשהאל'הש

אמרוישמעאל'רדבריברצוןהנהבשמחהואניד

אמרוישמעאל'רדבריברצוןהנהבשמחהואנימ

אמרו ישמעאל ' רדברי ברצוי הנה בשמחה הנה לקחתי הנה ואני 1פ

אמרוישמעאל'רדבריברצוןהנהבשמחהואני2פ

ל"אישמעאל'רדבריברצוןהנהבשמחהואניא
ל"אישמעאל'רדבריברצוןהנהבשמחהואניש
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ד, ג

המבולאתמביאהנניואני'אושהואלפירבינולתלמידיולוד

המבולאתמביאהנניואני'אומשהואלפירבנותלמידיולומ

המבול את מביא הנני ואני ' אומשהוא לפי רבינו תלמידיו לו 1פ

המבולאתמביאהנניואני'אומשהואלפירבנותלמידיולו2פ

המבולאתמביאהנניואני'אומשהואלפי'רביתלמידיוא
המבולאתמביאהנניואני'אומשהואלפירבינותלמידיוש

ישלהם'אמהמקוםלפנישמחהישאנישומעמיםד

ישלהם'אמהמקוםלפנישמחהישאנישומעמיםמ

יש להם ' אה "הקבלפני שמחה שיש אני שומע 1פ

ישלהם'אמ'אמהמקוםלפנישמחהישאנישומעמים2פ

ישלהם'אמהמקוםלפנישמחהישאנישומע'וגוא
ישלהם'אמהמקוםלפנישמחהישאנישומע'וגוש

בטוב'אומהואוכןמכעיסיוכשיאבדוהמקוםלפנישמחהד

בטוב'אומהואוכןהעולםמןמכעיסיןכשיאבדוהמקוםלפנישמחהמ

בטוב ' אומהוא כן העולם מן מכעיסיו כשיאבדו המקום לפני שמחה 1פ

בטוב'אוהואוכןהעולםמןמכעיסיוכשיאבדוהמקוםלפנישמחה2פ

בטובא"וכההעולםמןמכעיסיוכשיאבדוהמקוםלפנישמחהא
בטובא"וכההעולםמןמכעיסיוכשיאבדוהמקוםלפנישמחהש

'לייואו'וגושברתרשעיםשני'ואומ'וגוקריהתעלוזצדיקד

'לה'ואומשברתרשעיםשיני'ואומ'וגומקריהתעלץצדיקיםמ

י "לי' ואושברת רשעים שיני ' ואומקריה תעלוז צדיקים 1פ

י"לי'ואומ'וגושברתרשעיםשיניואומר'וגו'קר'תעצדיקים2פ

י"ליי'ואומשברתרשעיםשיני'ואומקריהתעלוזצדיקיםא
'לה'ואומשברתרשעיםשיני'ואומקריהתעלוזצדיקיםש

'ואו'וגואבדוועדעולםמלך'יי'ואו'וגוהישועהד

'ואוממארצוגויםאבדוועדעולםמלך'ה'ואומהישועהמ

' ואוממארצו גוים אבדו ועד עולם מלך י "י' ואומ' וגוהישועה 1פ

ואומר'וגוגויםאבדומלךי"י'ואומ'וגו'הישוע2פ

'ואומ'וגוועדעולםמלךי"יי'ואומהישועהא
'ואומ'וגוועדעולםמלך'ה'ואומהישועהש

'וגוחטאיםיתמוד

הארץמןחטאיםיתמומ

אינם עוד ורשעים הארץ מן חטאים יתמו 1פ

י"יאתנפשיברכיאינםעודורשעיםהארץמןחטאיםיתמו2פ

'וגוהארץמןחטאיםיתמוא
'וגוהארץמןחטאיםיתמוש

אנימוסיףואני'אונתן'ררנהרשעיםובאבד'ואוד

מוסיףואני'אומנתן'ררנהרשעיםובאבוד'ואוממ

מוסיף ואני ' אומנתן ' ררנה רשעים ובאבוד ' ואומ1פ

מוסיףואני'אונתן'ררנהרשעיםובאבודואומרהללויה2פ

מוסיףואני'אומנתן'ררנהרשעיםובאבודא
מוסיףואני'אומנתן'ררנהרשעיםובאבודואומרש

הואהנהוגם'אוהואוכובשמחההנהחבתןעלד

הואהנהוגםאומרהואוכןבשמחההנהחבתןעלמ

הוא הנה וגם ' אומהוא וכן בשמחה הנה חבתן על 1פ

הואוגםאומרהואוכןבשמחההנהחיבתןעל2פ

הואגםוהנהא"וכהבשמחההנהחבתןעלא
הואגםוהנה'אומהואוכןבשמחההנהחיבתםעלש
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בו'שנמקוםכל'אמורבניןבלבוושמחוראךלקראתךיוצאד

בו'שנמקוםכלאמריורבניןבלבוושמחוראךלקראתךיוצאמ

בו ' שנמקום כל אמרין ורבנן בלבו ושמח וראך לקראתך יוצא 1פ

שנאמרמקוםכלאמריןורבניןבלבוושמחוראךלקראתךיוצא2פ

'שנאמקוםכלאמרירבנין'וגולקראתךיוצאא
שנאמרמקוםכלאמרירבנין'וגולקראתךיוצאש

עליךדבר'ויישבכולםאבלובניןדינוובית'הבהכביכולואניד

עליךדבר'והשבכלםאבובניןדינווביתה"הקבכביכולאנימ

עליך דבר י "וישבכולם אב ובנין דינו ובית ה "הקבכביכול ואני 1פ

עליךדברי"וישבכולםאבובניןדינווביתה"הקבכביכולואני2פ

עליךדברוייישבכלםאבובניןד"ובהואבכיכולואניא
עליךדבר'והשבכלםאבובניןד"ובהואכביכולואניש

עבודההיתהבתחלהישראלבבנירחםפטרבכורכלתחתרעהד

עבודההיתהבתחלהישראלבבנירחםפטרבכורכלתחתרעהמ

עבודה היתה בתחלה ישראל בבני בכור כל תחת רעה 1פ

עבדההיתהבתחלהישראלבבנירחםפטרבכורכלתחתרעה2פ

עבודההיתהבתחלהישראלבבנירחםפטרבכורכלתחתרעהא
עבודההיתהבתחלהישראלבבנירחםפטרבכורכלתחתרעהש

ליכנסבעגלטעושלאעללויםזכובעגלשקלקלוולפיבבכורותד

ליכנסבעגלטעושלאעללויםזכובעגלשקלקלוולפיבבכורותמ

ליכנס בו טעו שלא לוים זכו בעגל שקלקלו ולפי בבבכורות 1פ

ליכנסבעגלטעושלאעדלוייםזכובעגלשקלקלוולפיבבכורות2פ

ליכנסבעגלטעושלאעללוייםזכובעגלשקלקלוולפיבבכורותא
ליכנסבעגלטעושלאעללוייםזכובעגלשקלקלוולפיבבכורותש

תחתיהםד

הלויםהואלעולםלי'שנמקוםכלהלויםליוהיותחתיהםמ

לוים הוא לעולם לי ' שנמקום כל הלוים לי והיו תחתיהם 1פ

הלויםהואלעולםלי'שנא'מקוכלהלויםליוהיותחתיהם2פ

הלוייםהואלעולםלי'שנאמקוםכלהלוייםליוהיהתחתיהםא
הלוייםהואלעולםלי'שנאממקוםכלליוהיותחתיהםש

בכורכלליכיד

בכורכלליכיעומדיםהםבקדושתןלעולםליכהן'שנמ

בכור כל לי כי עומדין הן בקדושתן לעולם לי בהן ' שנ1פ

בכורכלליכיעומדיםהםבקדושתםלעולםליבהםשנאמר2פ

בכורכלליכי'עומדיהםבקדושתןלעולםליבהם'שנאא
בכורכלליכיעומדיםהםבקדושתםלעולםליבהם'שנאמש

'וגוד

'וגומבכורכלהכותיביוםמ

' וגבכור כל לי הקדשתי בכור כל הכותי ביום 1פ

'וגובכורכלליהקדשתימצריםבארץבכורכלהכותיביום2פ

בכורכלליהקדשתיהכותיביוםא
בכורכלליהקדשתיהכותיביוםש

'וגובכורכלליקדש'אוהואוכן'דתי'כמד

'וגומפטרבכורכלליקדש'אומהואוכןמ

פטר בכור כל לי קדש ' אומהוא וכן 1פ

פטרבכורכלליקדשאומרהואוכןדתימרכמה2פ

ב"כלי קדש 'אומהואוכן]א
ש
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אנייהיוליד

אנייהיוליהואלי'וגומישראלבבנירחםכלמ

אני יהיו לי הוא לי ובבהמה באדם ישראל בבני רחם 1פ

אנייהיוליהואלי'ובבהמבאדםישראלבבנירחםכל2פ

א
ש

בנימתוךהלויםאתלקחתיהנהואני'אומשהואלפי'ייד

הלויםאתלקחתיהנהואני'אומשהואלפי'המ

הלוים את לקחתי הנה ואני ' אומשהוא לפי י "י1פ

בנימתוךהלויםאתלקחתיהנהואניאומרשהואלפיי"י2פ

הלוים את לקחתי ואני ' אומשהוא לפי א
ש

יהיולאואילךההואמיוםאנישומעבכורכלתחתישראלד

יהיולאואילךההואמיוםאנישומעבכורכלתחתמ

יהיו לא ואילך ההוא מיום אני שומע בכור כל תחת 1פ

יהיולאואילךההואמיוםאנישומעבכורכלתחתישראל2פ

יהיולאואילךההואמיוםאנישומע [בכורכל תחת א
יהיולאואילךההואמיוםאנישומעש

מלמדיהיו'ל'תקדושיםהבכורותד

שהןמלמד'האנייהיוליל"תקדושיםהבכורותמ

מלמד יהיו לי ל "אקדושין הבכורות 1פ

מלמדיהיולילומרתלמודקדושיןהבכורות2פ

מלמדיהיוליל"ת'קדושי'קדושיהבכורותא
מלמדיהיוליל"ת'קדושיהבכורותש

לאמרסיניבמדברפדיוןצריכיןשהםד

פקדלאמרסיניבמדברמשהאל'הוידברפדיוןצריכיןשהןמ

לאמר סיני במדבר משה אל י "יוידבר פדיון צריכין שהן 1פ

סיניבמדברמשהאלי"יוידברפדיוןצריכןשהין2פ

סיניבמדברמשהאלי"ייוידברפדיוםשצריכיןא
"סיניבמדברמשהאל'הוידברפדיוןשצריכיןש

ביתהיחידיםמושיבאלהים'ד'ה'הד

ביתהיחידיםמושיבאלהיםד"ההלויבניאתמ

ביתה יחידים מושיב אלים ד "הה1פ

מוציאביתהיחידיםמושיבדכתיבהואהדא2פ

מוציאביתהיחידיםמושיבד"ההא
מוציאביתהיחידיםמושיבד"ההש

בעולםאדםשבני'אעפי'הקבה'אמד

בעולםאדםשבניפ"אעה"הקב'אממ

בעולם אדם שבני פ "אעה "הקב' א1פ

בעולםאדםשבניפיעלאףה"הקב'אמ'וגובכושרות'אסירי2פ

ז"בעהאדםשבניפ"אעה"הקב'אמ'וגואסיריםא
בעולםאדםשבניפ"אעה"הקבאמר'וגואסיריםש

שישבובתיםועשיתיםאותןוהרביתיאותןהפריתיאלאיחידיםהיוהזהד

שישבובתיםועשיתיםאותןוהרביתיאותןהפריתיאלאיחידיםהיוהזהמ

שישבו בתים ועשיתים אותם והרביתי אותם הפריתי יחידים היו הזה 1פ

שישבובתיםועשיתיםאותןוהרבתיהפרתיאלאיחידיםהיוהזה2פ

שישבובתיםועשיתיםאותםוהרביתישהפריתיאנייחידיםהיוא
שישבובתיםועשיתיםאותםוהרביתישהפריתיאלאיחידיםהיוהזהש
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'שנביתאותוועשיתייחידיהיהדודכיצדהזהבעולםבהןד

ביתאותוועשיתייחידיהיהדודכיצדהזהבעולםבהןמ

' שנבית אותו ועשת יחידי היה דוד כיצד הזה בעולם בו 1פ

'שנאביתאותוועשיתייחידיהיהדודכיצדבעולםבהם2פ

'שנאביתאותוועשיתייחידיהיהדודכיצדלעולםבהםא
'שנאמביתאותוועשיתייחידיהיהדודכיצדבעולםבהםש

ביתאותוועשיתייחידיהיהואהרן'ייאמרכהדודביתד

מ

בית אותו ועשיתי יחידי היה ואהרן י "יאמר כה דוד בית 1פ

ביתאותוועשיתייחידיהיהואהרןי"י'אמכהדודבית2פ

ביתאותוועשיתייחידהיהואהרןי"יי'אמכהדודביתא
ביתאותוועשיתייחידיהיהואהרן'האמרכהדודביתש

'ייאתברכואהרןבית'ייאתברכוהלויבית'שנאד

'האתברכואהרןבית'שנמ

י "יאת ברכו אהרן בית י "יאת ברכו הלוי בית 1פ

י"יאתברכואהרןבית'שנא2פ

י"ייאתברכואהרןבית'שנאא
'האתברכואהרןבית'שנאמש

גויכישראלכעמךומי'שנהיויחידיםישראלואףד

גויכישראלכעמךמי'שנהיויחידיםישראלואףמ

גוי כישראל כעמך מי ' שנהיו יחידים ישראל ואף 1פ

גויכישראלכעמךמי'שניחידיםישראלהיוואף2פ

גויכישראלכעמךומי'שנאיחידיםהיוישראלואףא
גויכישראלכעמךמי'שנאמיחידיםהיוישראלואףש

אתכםהרבהאלהיכם'יי'שנ'האלהיאותןוהרבה'וגובארץאחדד

אתכםהרבהאלהיכם'ה'שנהאלהיםאותןוהרבהבארץאחדמ

אתכם הרבה אלהיכם י "י' שנהאלהים אותם והרבה בארץ אחד 1פ

אתכםהרבהאלהיכםי"י'שנהאלהיםאותםוהרבה'וגובארץאחד2פ

אתכםהרבהאלהיכםי"יי'שנאהאלהיםאותםוהרבהאחדא
אתכםהרבהאלהיכם'ה'שנאמהאלהיםאותםוהרבה'וגואחדש

ביתה'יחידימושיב'אוהוי'וגוד

ביתהיחידיםמושיב'אומהוימ

ביתה יחידים מושיב אלהים ' אומהוי 1פ

ביתהיחידיםמושיבהוילרבהשמיםככוכביהיוםוהנכם2פ

ביתהיחידיםמושיבהוי'וגוהיוםוהנכםא
ביתהיחידיםמושיבהוי'וגוהיוםוהנכםש

יוסי'לר'אמטרונהשאלה'וגומושיבאלהים'א'דד

יוסי'לראחתמטרונהשאלהביתהיחידיםמושיבאלהיםא"דמ

יוסי ' לראחת מטרונה שאלה ביתה יחידים מושיב אלהים א "ד1פ

יוסי'לראחתמטרונהשאלהביתהיחידיםמושיבאלהיםאחרדבר2פ

יוסי'לרמטרונהשאלהא
יוסי'לרמטרונהשאלהש

אתאלהיםבראימיםשבששתמודיםהכללואמרה'חלפתבןד

אתה"הקבבראימיםשבששהמודיםהכללואמרהחלפתאבןמ

את ה "הקבברא ימים שבששת מודים הכל לו אמרה חלפתא ' בר1פ

אתאלהיםבראימיםשבששתמודיםהכללואמרחלפתאבן2פ

אתאלהיםבראימיםשבששתמודיםהכללואמרהחלפתאבןא
אתאלהיםבראימיםשבששתמודיםהכללואמרהחלפתאבןש
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ומורידסולמותמעלהלה'אמעושהמהוולכאןמששההעולםד

ומורידסולמותמעלהלה'אמעושהמהוולכאןמששההעולםמ

ומוריד סולמות מעלה לה ' אמעושה מהו ולהלן מששה העולם 1פ

ומורידסולמותמעלהלה'אמעושההואמהולכאןמששההעולם2פ

ומורידסולמותמעלה'אמעושהמהוולכאןמששההעולםא
ומורידסולמותמעלהלהאמרעושהמהוולכאןמששההעולםש

'יי'שניעשירענישהיהופלנייעניעשירשהיהפלניסולמותד

'ה'שניעשירענישהיהפלונייעניעשירשהיהפלוניסולמותמ

יעשיר עני שהיה ופלני יעני עשיר שהיה פלני סולמות 1פ

י"י'שניעשירענישהיהופלונייעניעשירשהיהפלוניסולמות2פ

י"יי'שנאיעשירענישהיהופלונייעניעשירשהיהפלוניסולמותא
'ה'שנאמיעשירענישהיהופלונייעניעשירשהיהפלוניסולמותש

כךאלאכןהשיבהלא'אוברכיה'ר'וגוומעשירמורישד

כךאלאכןהשיבהלא'אמברכיה'ר'וגומומעשירמורישמ

כך אלא כן משיבה לא ' אברכיה ' ר1פ

כךאלאכןהשיבהלא'אמברכיה'ר'וגוומעשירמוריש2פ

כךאלאכךהשיבהלא'אמברכיה'רומעשירמורישא
כךאלאכךהשיבהלא'אמברכיה'רומעשירמורישש

ופלניפלניתישאפלני'ואומזיווגיםבעולמומזווגלה'אמד

ופלוניפלניתישאפלוני'ואומזיווגיםבעולמומזווגלה'אממ

ופלנית פלנית ישא פלני ' ואומבעולם זוגים מזויג 1פ

ופלוניתפלוניתישאפלוניואומרזיווגיןבעולמומזויגלהאמר2פ

'ופלוניפלוניתישאפלוני'ואומזווגיןמזווגלהאמרא
ופלוניתפלוניתישאפלוניואומרזווגיןמזווגלהאמרש

אלףלזווגאנייכולהלואמרהבבתיהןומושיבןלפלניתנשאד

אלףלזווגאנייכולהלואמרהבבתיהםומושיבןלפלוניתתשאמ

אלף מזוג שתאמר היא יכולה לו אמרה בבתיהם ומושיבן פלני תשא 1פ

אלףלזויגאנייכולהלואמרהבבתיהםומושיבןלפלוניתנשא2פ

אלףלזווגאנייכולהלואמרהבבתיהםומושיבןלפלוניתנשאא
אלףלזווגאנייכולהלואמרהבבתיהםומושיבןלפלוניתשאש

הביאהעשתהמהלווהלךיוסי'רשתקאחדביוםד

הביאהעשתהמהלווהלךיוסי'רשתקאחדביוםמ

לו הביאה עשתה מה לו והלך יוסי ' רשתק אחד ביום 1פ

הביאהעשתהמהלווהלךיוסי'רשתקאחדביום2פ

הביאהעשתמהלווהלךיוסי'רשתק'אביוםא
הביאהעשתמהלווהלךיוסי'רשתקאחדביוםש

ישאפלנילהםאמרהלזהזהוזיווגןשפחותואלףעבדיםאלףד

ישאפלונילהןאמרהלזהזהוזיווגןשפחותואלףעבדיםאלףמ

ישא פלני להם אמרה לזה זה וזוגן שפחות ואלף עבדים אלף 1פ

[ישא]פלונילהםאמרהלזוזהוזיוגתןשפחותואלףעבדיםאלף2פ

ישאפלוניתלהםאמרהלזוזהוזווגתןשפחותואלףעבדיםאלףא
ישאפלונילהםאמרהלזוזווזווגתןשפחותואלףעבדיםאלףש

ביניהןקטטהנפלהבלילה'עמהשנכנסוכיוןלפלניתנשאופלניתפלניתד

ביניהןקטטהנפלהבלילהעמהןשנכנסוכיוןלפלוניתתנשאופלוניפלונימ

ביניהם קטטה נפלה בלילה עמהם שנכנסו כיון לפלני תנשא ופלנית פלנית 1פ

ביניהםקטטהנפלהבלילהעמהםשנכנסוכיוןלפלוניתנשאופלוניתפלונית2פ

ביניהםקטטהנפלהבלילהעמהםשנכנסוכיוןלפלוניתשאופלוניפלוניא
ביניהםקטטהנפלהבלילהעמהםשנכנסוכיוןלפלוניתנשאופלוניתפלוניתש
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פצוערישיהדיןאצלההלכולבקראלואתאלווהכוועמדוד

פציערישיהדיןאצלהבאולבוקראלואתאלווהכוועמדומ

פציע רישיה דין אצלה באו לבקר אלו את אלו והכו ועמדו 1פ

פצוערישיהדיןאצלהבאולבקראלואתאלווהכוועמדו2פ

פציערישיהדיןאצלהבאולבקראלואתאלווהכוועמדוא
פציערישיהדיןאצלהבאולבקראלואתאלווהכוועמדוש

המעשהלווספרהיוסי'רבשבילשלחהפצועידיהודיןד

המעשהלווסיפרהיוסי'רבשבילשלחהפציעידיהודיןמ

המעשה כל לו וספרה יוסי ' רבשביל שלחה פציע ידיה דין 1פ

המעשהלווסיפרהיוסי'רבשבילשלחהפצועידיהודין2פ

המעשהלווספרהיוסי'רבשבילשלחהפציעידיהודיןא
המעשהלופרה[י]וסיוסי'רבשבילשלחהפציעידיהודיןש

קשהבעיניךהואקלהזההדבראםלה'אמד

הואקשהבעיניךקלהזההדבראםלה'אממ

הוא קשה בעיניך הוא קל הזה הדבר אם לה ' א1פ

הואקשהבעיניךהואקלהזההדבראםלה'אמ2פ

הואקשההואבעיניךקלהזההדבראםלה'אמא
הואקשהבעיניךהואקלהזההדבראםלהאמרש

ביתהיחידיםמושיב'אלהי'ד'ה'הסוףיםכקריעתהמקוםלפניד

ביתהיחידיםמושיבאלהיםד"ההסוףיםכקריעתהמקוםלפנימ

ביתה יחידים מושיב אלהים ד "ההסוף ים כקריעת המקום לפני 1פ

ביתהיחידיםמושיבאלהיםהיאהדאסוףיםכקריעת2פ

'וגויחידיםמושיבד"ההסוףיםכקריעתא
'וגויחידיםמושיבאלהיםד"ההסוףיםכקריעתש

יושב'הבהיחדיםמושיבאלהיםמהו'וגוד

יושבה"הקבביתהיחידיםמושיבאלהיםמהובכושרותאסיריםכמוציאמ

יושב ה "הקביחידים מושיב אלהים מהו בכושרות אסירים מוציא 1פ

יושבה"הקבביתהיחידיםמושיבאלהיםבכושרותמהובכושרותאסיריםמוציא2פ

יושבה"הקביחידיםמושיבאלהיםמהוא
יושבה"הקבביתהיחידיםמושיבאלהיםמהוש

ומושיבן'אממקוםוזה'אממקוםזהומביאאותםודןד

ומושיבןאחרממקוםוזהאחרזהומביאאותםודןמ

ומושיבן אחר ממקום וזה אחד ממקום זה ומביא אותם ודן 1פ

ומושיבםאחרממקוםוזהאחדממקוםזהומביאאותםודן2פ

ומושיבםאחרממקוםוזהאחרממקוםלזהזהומביאאותםודןא
ומושיבםאחרממקוםוזהאחרממקוםלזהזהומביאאותםודןש

כרחםבעלאסוריםמבתיהםמוציאןשהואבכושרותאסיריםמוציאאחדבביתד

כרחןבעלאסוריםמבתיהםשמוציאןבכושרותאסיריםמוציאאחדבביתמ

כרחן בעל אסורין מבתיהן מוציאן שהוא בכושרות אסירים מוציא אחד בבית 1פ

כרחםבעלאסוריםמבתיהםמוציאןשהואבכושרותאסיריםמוציאאחדבבית2פ

כרחןבעלאסוריםמבתיהםמוציאןשהואבכושרותאסיריםמוציאאחתבביתא
כ"בעאסוריםמבתיהםמוציאןשהואבכושרותאסיריםמוציאאחדבביתש

'א'דמשורריןזכוואםבוכיםזוכיןאינןאםבכושרותומזווגןד

א"דמשורריןזוכיןואםבוכיןזוכיןאיןואםבכושרותומזווגןמ

א "דמשוררים זכו ואם בוכים זוכים אינם ואם בכושרות ומזוגן 1פ

אחרדברמשורריםזכוואםבוכיםזוכיםאינםאםבכושרותומזוגם2פ

א"דשכמותן'וא'אלכלומזווגןא
א"דשכמותןואחדאחדלכלומזווגםש
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'א'דכמותן'וא'אלכלמזווגשהואביתה'יחידימושיבאלהיםד

א"דשכמותןואחדאחדלכלמזווגשהואביתהיחידיםמושיבאלהיםמ

א "דכמותו ואחד אחד לכל מזוג שהוא ביתה יחידים מושיב 1פ

דברשכמותןואחדאחדלכלמזויגשהואביתהיחידיםמושיב2פ

א"דשכמותןואחד'אלכלמזווגשהואביתהיחידיםמושיבא
א"דשכמותןואחדאחדלכלמזווגשהואביתהיחידיםמושיבש

לוהגונהאשהנושאשהואמימושיבאלהיםד

הגונהאשהנושאשהואמיביתהיחידיםמושיבאלהיםמ

לו הגונה אשה נושא שהוא מי ביתה יחידים מושיב אלהים 1פ

לוהגונהאשהנושאשהואמיביתהיחידיםמושיבאלהיםאחר2פ

לוהגונהנושאשהואמיביתהיחידיםמושיבאלהיםא
לוהגונהאשהנושאשהואמיביתהיחידיםמושיבאלהיםש

'דתי'כמגדולהלשוןאלאיחידואיןבתיםאותןעושה'הבהד

'דתימכמאגדולהלשוןאלאיחידואיןבתיםאותןעושהה"הקבמ

דתימר כמה גדולה לשון אלא יחיד ואין בתים אותן עושה ה "הקב1פ

דתימרכמהגדולהלשוןאלאיחידואיןבתיםאותםעושהה"הקב2פ

א"כדגדולהלשוןאלאיחידואיןבתיםאותןעושהה"הקבא
א"כדגדולהלשוןאלאיחידואיןבתיםאותםעושהה"הקבש

בארץאחדגויכישראלכעמךומי'ואוהאםאחדשכבכמעטד

בארץאחדגויכישראלכעמךומי'ואומהעםאחדשכבכמעטמ

בארץ אחד גוי ' כישרכעמך מי ' ואומהעם אחד שכב כמעט 1פ

בארץאחדגויכישראלכעמךמי'ואומהעםאחדשכבכמעט2פ

'וגואחדגויכישראלכעמךומי'ואומהעםאחדשכבכמעטא
'וגואחדגויכישראלכעמךמיואומרהעםאחדשכבכמעטש

'אסירימוציאהוי'ומכשיריאוסריםתורהבעלי'בנימהמוציאוהואד

אסיריםמוציאהויומכשיריםאוסריםתורהבעלימהםמוציאוהואמ

מוציא הוי ומכשירים אוסרים תורה בעלי בנים מהם מוציא והוא 1פ

אסיריםמוציאהויומכשיריםאוסריםתורהבעליבניםמהםמוציאוהוא2פ

אסיריםמוציאהוי'ומכשרי'אוסרי[בעלי]מהםמוציאוהואא
אסיריםמוציאהויומכשירין'אוסרית"בעמהםמוציאוהואש

לוהגונהאשהנושאשאינומיאבלסורריםאף'בכושרוד

לוהגונהשאינהאשהשנושאמיאבלסורריםאךבכושרותמ

לו ההגונה נושא שאינו מי אבל סוררים אך בכושרות 1פ

לוהגונהאשהנושאשאינומיאבלסורריםאףבכושרות2פ

לוהגונהאשהנושאשאינומיאבלסורריםאףבכושרותא
לוהגונהאשהנושאשאינומיאבלסורריםאףבכושרותש

ואיןצחיחהשכנו'ד'ה'ההארץעמיבניםמהםיוצאיןד

ואיןצחיחהשכנוד"הההארץעמיבניםמהםיוצאיןמ

ואין צחיחה שכנו ד "ההארץ עמי בנים מהם יוצאין 1פ

ואיןצחיחהשכנודכתיבהיאהדאהארץעמיבניםמהםיוצאים2פ

ואיןצחיחהשכנוד"הההארץעמיבניםמהםיוצאיםא
ואיןצחיחהשכנוד"הההארץעמיבנימהםיוצאיןש

'הכת'שאמומהצמאצחה'דתימ'כמצמאלשוןאלאצחיחהד

'הכתו'שאמומהוצמאצחה'דתימכמאצמאלשוןאלאצחיחאמ

' הכת' שאומהו וצמא סיחדתימר כמה צמא לשון אלא צחיחה 1פ

הכתוב'שאמומהצמהצחהדתימרכמהצמאלשוןאלאצחיחה2פ

'הכתוש"ומצמאצחהא"כדצמאאלאצחיחהא
הכתובש"ומצמאצחהא"כדצמאאלאצחיחהש
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ללחםרעבלא'דתי'הכמתורהבלאצמאיםשהןצחיחהד

ללחםרעבלא'דתימכמאהאתורהבלאצמאיםשהןצחיחהמ

ללחם רעב לא ' דכתכמה תורה בלא צמאים שהם צחיחה 1פ

ללחםרעבלאדתימרכמהתורהבלאצמאיםשהםצחיחה2פ

ללחםרעבלאא"כדתורהבלא'צמאישהםצחיחהא
ללחםרעבלאא"כדתורהבלאצמאיםשהםצחיחהש

'יידבראתלשמועאםכילמיםצמאולאד

הוי'ונאמ'הדבריאתלשמועאםכילמיםצמאולאמ

י "ידבר את לשמע אם כי למים צמא ולא 1פ

'וגוי"ידברלשמעאםכילמיםצמאולא2פ

'וגולמיםצמאולאא
'וגולמיםצמאולאש

מימושיבאלהים'א'דד

מיביתהיחידיםמושיבאלהיםא"דלמיםלכוצמאכלמ

מי ביתה יחידים מושיב אלהים א "ד1פ

מיביתהיחידיםמושיבאלהיםאחרדבר2פ

מיביתהיחידיםמושיבא"דא
מיביתהיחידיםמושיבאלהיםא"דש

אלובכושרותאסיריםלהוציאבזכותויוכבדעמרםזההיהד

אלובכושרותאסיריםלהוציאבזכותויוכבדעמרםהיהזוהיהמ

אלו אסירים להוציא בזכות ויוכבד עמרם זה היה 1פ

אלובכושרותאסיריםלהוציאבזכותויוכבדעמרםהיהזהזההיה2פ

אלובכושרותאסיריםלהוציאבזכותויוכבדעמרםזהזההיהא
אלובכושרותאסיריםלהוציאבזכותויוכבדעמרםזהזההיה(ש)ש

כדילעמרםיוכבדזיוג'הקבהעשהמהבמצריםמשועבדיםשהיוישראלד

כדילעמרםיוכבדזיווגה"הקבעשהמהבמצריםמשועבדיםשהיוישראלמ

כדי לעמרם יוכבד זוג ה "הקבעשה מה במצרים משועבדים כשהיו ' ישר1פ

כדילעמרםיוכבדזיוגה"הקבעשהמהבמצריםמשועבדיםשהיוישראל2פ

כדילעמרםיוכבדזווגה"הקבעשהמהבמצרים'משועבדישהיוישראלא
כדילעמרםיוכבדזווגה"הקבעשהמהבמצריםמשועבדיםשהיוישראלש

מושיבאלהים'א'דישראלויגאלגואלמהםשיעמודד

מושיבאלהיםא"דישראלאתויגאלמהםגואלשיעמודמ

מושיב אלהים א "ד' ישרויגאל מהםגואל שיעמד1פ

מושיבאלהיםאחרדברישראלויגאלגואל[עליהם]שיעמד2פ

מושיבאלהיםא"דישראלויגאלגואלמהםשיעמודא
מושיבאלהיםא"דישראלויגאלגואלמהםשיעמודש

'הקבהועשאןנפשבשבעים'למצרי'יחידישירדוישראלאלויחידיםד

ה"הקבועשאןנפשבשבעיםלמצריםיחידיםשירדוישראלאלוביתהיחידיםמ

ה "הקבועשאן נפש בשבעים למצרים יחידים שירדו השבטים אלו ביתה יחידים 1פ

ה"הקבועשאןנפשבשבעיםלמצריםיחידיםשירדוישראלאלוביתהיחידים2פ

ה"הקבועשאםנפש'בעלמצריםיחידיםשירדוישראלאלוביתהיחידיםא
ה"הקבועשאםנפשבשבעיםלמצריםיחידיםשירדוישראלאלוביתהיחידיםש

עלבכושרותאסיריםמוציא'וגווישרצופרוישראלובני'שנאבתיםד

עלבכושרותאסיריםמוציא'וגומוישרצופרו'שנבתיםמ

מפני בכושרות ' אסירימוציא וישרצו פרו ישראל ובני ' שנבתים 1פ

עלבכושרותאסיריםמוציא'וגווישרצופרוישראלובני'שנבתים2פ

עלבכושרותאסיריםמוציא'וגווישרצופרוישראלובני'שנאבתיםא
עלבכושרותאסיריםמוציא'וגופרוישראלובני'שנאמבתיםש
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גן'אומשלמהוכןממצריםהוציאןהזנותמןעצמןשהרחיקוד

גן'אומשלמהוכןממצריםהוציאןהזנותמןעצמןשהרחיקומ

גן שלמה ' אוכן ממצרים הוציאן הזנות מן עצמן ששמרו 1פ

גןאומרשלמהוכןממצריםהוציאםהזנותמןעצמןשהרחיקו2פ

גן'אומשלמהוכןממצריםהוציאןהזנותמןעצמןשהרחיקוא
גןאומרשלמהוכןממצריםהוציאןהזנותמןעצמןשהרחיקוש

הבתולותאלונעולגןכלהאחותינעולד

הבתולותאלוכלהאחותינעולמ

הבתולות אלו נעול גן כלה אחותי נעול 1פ

הבתולותאלונעולגןחתוםמעיןנעולגלכלהאחותינעול2פ

הבתולותאלונעולגל'וגוכלהאחותינעולא
'וגוכלהאחותינעולש

מעין'האנשינשיאלונעולגןד

מעיןהאנשיםנשיאלונעולגלמ

מעין האנשים נשי אלו נעול גל 1פ

מעיןהאנשיםנשי(א)אלונעולגל2פ

מעיןהאנשיםנשיאלונעולגןא
מעיןהבתולותאלונעולגלהאנשיםנשיאלונעולגןש

בניאתגואלאניבזכותם'הבהלהם'אמהפנויותאלוחתוםד

בניאתגואלאניבזכותכןה"הקבלהן'אמהפנויותאלוחתוםמ

בני גואל אני בזכותם ה "הקב' אהפנויות אלו חתום 1פ

בניאתגואלאניבזכותםה"הקבלהם'אמהפנויותאלוחתום2פ

בניאתגואלאניבזכותכםה"הקב'אמהפנויותאלוחתוםא
בניאתגואלאניבזכותכםה"הקבלהם'אמהפנויותאלוחתוםש

ויהישלחיךכןבזכותרמוניםפרדסשלחיךאחריו'ד'ה'הד

ויהישלחייךבזכותכןרימוניםפרדסשלחייךאחריוד"ההמ

ויהי שלחיך בזכותן רמונים פרדס שלחיך ד "הה1פ

ויהישלחיךכןבזכותרמוניםפרדסשלחיךבתריהדכתיבהיאהדא2פ

ויהישלחיךבזכותכםרמוניםפרדסשלחיךד"ההא
ויהישלחיךבזכותכםרמוניםפרדסשלחיךבתריהד"ההש

ישראליצאוכשירותהנשיםבזכותהויפרעהבשלחד

ישראליצאוכשרותנשיםבזכותהויהעםאתפרעהבשלחמ

' ישריצאו כשרות הנשים בזכות הוי העם את פרעה בשלח 1פ

ישראליצאוכשרותהנשיםבזכותהויהעםאתפרעהבשלח2פ

ישראליצאוכשרותנשיםבזכותהוי'וגוהעםאתפרעהבשלחא
ישראליצאוכשרותנשיםבזכותהוי'וגופרעהבשלחש

בכושרותאסיריםמוציא'א'דאסיריםמוציא'נאלכךממצריםד

בכושרותאסיריםמוציאא"דבכושרותאסיריםמוציאנאמרלכךממצריםמ

בכושרות אסירים מוציא ' נאלכך ממצרים 1פ

בכושרותאסיריםמוציאאחרדברבכושרותאסירים'נאמלכךממצרים2פ

בכושרותאסיריםמוציאא"דבכושרותאסיריםמוציאנאמרלכךממצריםא
בכושרותאסיריםמוציאא"דבכשרותאסיריםמוציאנאמרלכךממצריםש

בכושרותאלאיצאולאממצריםישראלשיצאוכיוןאלאככושרותמהד

מ

בכושרות אלא יצאו לא מצרים ' ישרשיצאו כיון אלא בכושרות מהו 1פ

בכושרותאלאיצאולאממצריםישראלשיצאוכיוןאלאבכושרותמהו2פ

בכושרותאלאיצאולאממצריםישראלשיצאוכיוןאלאבכושרותמהוא
בכושרותאלאיצאולאממצריםישראלשיצאוכיוןאלאבכושרותמהוש
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לאלצאתכשרבחדשאלאהוציאןלא'עקיב'ארד

לאלצאתהכשרבחדשאלאה"הקבהוציאןלאמ

לא לצאת הכשר בחדש אלא ה "הקבהוציאן לא עקיבא ר "א1פ

לאלצאתהכשרבחדשאלאה"הקבהוציאןלאעקיבא'אמר2פ

לאהכשרבחדשאלאה"הקבהוציאןלאעקיבאר"אא
לאהכשרבחדשאלאה"הקבהוציאןלאעקיבא'ר'אמש

כשרשהואבניסןאלאהצנהמפניבטבתולאהשרבמפניבתמוזד

הכשרשהואבניסןאלאהצנהמפניבטבתולאהשרבמפניבתמוזמ

כשר שהוא בניסן אלא הצנה מפני בטבת ולא החורב מפני בתמוז 1פ

כשרשהואבניסןאלאהצנהמפניבטבתולאהשרבמפניבתמוז2פ

כשרשהואבניסןאלאהצנהמפניבטבתולאהשרבמפניבתמוזא
כשרשהואבניסןאלאהצנהמפניבטבתולאהשרבמפניבתמוזש

'תאמואםקשהצנהולאקשהחמהלאלדרךבולצאתד

תאמרואםצנהולאקשהחמהלאלדרךבולצאתמ

תאמר ואם קשה צנה ולא קשה חמה לא לדרך בו לצאת 1פ

תאמרואםקשהצינהולאקשהבחמהלאלדרךבולצאת2פ

ת"ואקשהצנהולאקשהחמהלאלדרךלצאתא
ת"ואקשהצנהולאקשהחמהלאלדרךבולצאתש

'א'דבכושרותהוי'גשמיעונתבוישהריתשריד

א"דבכושרותהויגשמיםעונתבוישהריתשרימ

א "דבכושרות הוי גשמים עונת בו יש הוא הרי תשרי 1פ

אחרדברבכושרות[הוי]גשמיםעונתבוישהריתשרי2פ

א"דבכושרותהויגשמיםעונתבוישהריתשריא
א"דבכושרותהויגשמיםעונתבוישהריתשריש

ישראלאלובוכיןשהיואותןבכושרותאלעזר'ארבכושרותד

ישראלאלובוכיןשהיואותןבכושרותאלעזר'ר'אמבכושרותמ

' ישראלו בוכין שהיו אותן בכושרות אלעזר ר "אבכושרות 1פ

ישראלאלובוכים[בכושרות]שהיואותםאלעזר'אמרבכושרות2פ

ישראלאלובוכיםשהיואותםאלעזרר"אא
'ישראלובוכיםשהיואותםאלעזרר"אש

'וגוישראלבניויאנחווכןבוכהנערהנהד

ויזעקוהעבודהמןישראלבניויאנחווכןבכהנערוהנה'שנמ

ויצעקו העבודה מן ישראל בני ויאנחו וכן בוכה נער והנה ' שנ1פ

ויצעקוהעבודהמןישראלויאנחווכןבוכהנערהנה'שנא2פ

העבודהמןישראלבניויאנחווכןבוכהנערוהנה'שנאא
'וגוהעבודהמןישראלבניויאנחווכןבוכהנערוהנה'שנאש

ישראלובנימשהישיראז'שנעכשיומשורריןהםהריד

ישראלובנימשהישיראז'שנעכשיורין[ר]משוהןהרי'וגוממ

ישראל ובני משה ישיר אז עכשיו משוררין הן הרי ' וג1פ

ישראלובנימשהישיראז'שנעכשומשורריםהםהרי'וגו2פ

'ישרישיראזעכשיומשורריםהםהריא
ישראלישיראזעכשיומשורריםהםהריש

'אלעז'ר'אבכושרות'א'דבכושרותהויד

אלעזר'ר'אמבכושרותא"דבכושרותהוימ

אלעזר ר "אא "דבכושרות הוי 1פ

אלעזר'אמרבכושרותאחרדבר'בכושרוהוי'וגו2פ

אלעזרר"אבכושרותאסיריםמוציאא"דבכושרותהוי'וגוא
אלעזרר"אבכושרותאסיריםמוציאא"דבכושרותהוי'וגוש
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כאןישושירהבכייהעזריהבןד

כאןישושירהבכיהעזריהבןמ

כאן יש ושירה בכייה עזריה בן 1פ

משורריםהיווישראלבוכים'המצריכאןישושירהבכיהעזריהבן2פ

כאןישושירהבכיהעזריהבןא
כאןישושירהבכיהע"בש

וינצלו'שנבתיהםורקנוישראלשבזזוםבזוזיםשהיומפניבוכיםהמצרייםד

וינצלו'שנבתיהםוריקנוישראלשבזזוםבזוזיםשהיומפניבוכיןהמצרייםמ

וינצלו ' שנבתיהם ונוקינו ' ישרשבזזום בזוזים שהיו מפני בוכין המצרים 1פ

וינצלו'שנבתיהםוריקנוישראלשבזזוםבזוזיםשהיומפניבוכיםהמצרים2פ

וינצלו'שנאבתיהםורקנוישראלשבזזוםבזוייםשהיומפניבוכיםהמצרייםא
וינצלו'שנאבתיהםוריקנוישראלשבזזוםבזוייםשהיומפניבוכיםהמצריםש

בכושרותהוי'שונאהביזת'טעונישהיו'משורריהיווישראלמצריםאתד

בכושרותהוישונאיהםבזתטעוניםשהיומשורריןהיווישראלמצריםאתמ

בכושרות הוי השונאים מבזת טעונין שהיו משוררים היו ' וישרמצרים את 1פ

בכושרותהוישונאיהםביזתטעוניםשהיומשורריםהיווישראלמצריםאת2פ

בכושרותהוישונאיהםביזתטועניןשהיומשורריםהיווישראלמצריםאתא
בכושרותהוישונאיהםביזת'טוענישהיומשורריםהיווישראלמצריםאתש

לפניועבדושברחבוכהעבדשלאדנו'א'דד

לפניועבדושברחבוכהשלעבדאדונובכושרותא"דמ

לפניו עבדו שברח מפני בוכה עבד של אדונו א "ד1פ

לפניועבדושברחבוכהעבדשלאדונואחרדבר2פ

מלפניועבדושברחבוכהעבדשלאדוניוא"דא
מלפניועבדושברחבוכהעבדשלאדוניוא"דש

'שנישראלשברחובוכיןהמצרייםכךהשעבודמןשנפנהמשוררועבדד

'שנישראלשברחובוכיםהמצרייםכךהשעבודמןשנפנהמשוררועבדמ

' שנשברחו בוכים המצריים כך השעבוד מן שנפנהמשורר ועבד 1פ

'שנישראלשברחובוכיםהמצרייםכךהשעבודמןשנפנהמשוררועובד2פ

'שנאישראלשברחובוכיםמצריםכךהשעבודמןשנפנהמשוררועבדא
'שנא'ישרשברחובוכיםמצרייםכךהשעבודמןשנפנהמשוררועבדש

'אווישראלהעםברחכימצריםלמלךויגדד

אומריןוישראלהעםברחכימצריםלמלךויוגדמ

' אווישראל פרעה לבב ויהפך העם ברח כי מצרים למלך ויוגד 1פ

'אומריוישראל'וגוהעםברחכימצריםלמלךויוגד2פ

אומריםוישראל'וגוהעםברחכימצריםלמלךויוגדא
'אומריוישראל'וגוהעםברחכימצריםלמלךויוגדש

זובאי'א'דבכושרותהויהשעבודמןשנפנושירהד

זובאיבכושרותא"דבכושרותהויהשעבודמןשנפנושירהמ

באיזו א "דבכושרות הוי השעבוד מן שנפנו שירה 1פ

זובאיאחרדברבכושרותהויהשעבודמןשנפנושירה2פ

באיזודאבכושרותהויהשעבודמןשנפנושירהא
זובאיא"ד'בכושרוהוי'המשועבדימןשנפנושירהש

'שניעקבבזכותחלפיי'ארממצריםישראליצאוזכותד

'שניעקבבזכותבזכותחלפאי'ר'אמממצריםישראליצאוזכותמ

' שניעקב בזכות חלפיי ר "אממצרים ' ישריצאו זכות 1פ

'שניעקבבזכותחילפא'אמרממצריםישראליצאוזכות2פ

'שנאיעקבבזכותחלפויר"אממצריםישראליצאוזכותא
'שנאיעקב'בזכוחילפויר"א'ממצרי'ישריצאוזכותש



27

במדבר רבה פרשה ג

ו, ג

ויתחנןבכהויוכלמלאךאלוישר'אומהואשכןבכושרותד

ויתחנןבכהויוכלמלאךאליישר'אומהואשכןבכושרותמ

ויתחנן בכה ויוכל מלאך אל וישר ' אומהוא שכן בכושרות 1פ

ויתחנןבכה'וגוויוכלמלאךאלוישראומרהואשכןבכושרות2פ

ויתחנןבכהויוכלמלאךאלוישרא"שכהבכושרותא
ויתחנןבכהויוכלמלאךאלוישרא"שכהבכושרותש

'שנהכשרותהאמהותהנשיםבזכות'אומ'רבותיבכושרות'א'דלוד

'שנהכשרותהאמהותהנשיםבזכות'אמרבניןבכושרותא"דלומ

' שננשים בזכות אמרורבותינו בכושרות א "דלו 1פ

'שנהכשרותהאמהותהנשיםבזכותאומריםרבותינובכושרותאחרדברלו2פ

<..><......>נשים <.....><..>אמל "ז?ח?]בכושרותא"דלוא
'בכושרוא"דלוש

וכשרותביפותבכושרותאלאכאןכתובאיןבכושריןבכושרותד

שבהןוכשירותביפותבכושרותאלאכאן'כתואיןבכושריןבכושרותמ

שהיו וכשרות ביפות בכושרות אלא כאן ' כתאין בכושרים בכושרות 1פ

שהיו(שבהן)ובכשרותביפותבכושרותאלאכאןכתובאיןבכושריןבכושרות2פ

שהיוובכושרותביפותבכושרותאלאכאןכתיבאיןבכושרין[<.>בכושרוא
שהיוובכשרותביפות'בכושרואלאכאן'כתיאיןבכושריןש

היוומייצאובהםשהיוהכשריםבזכותבכושרות'א'דד

היוומייצאובהןשהיוהכשריםבזכותבכושרותא"דמ

בהן שהיו הכשרים בזכות בכושרות א "דבהן 1פ

היוומייצאובהםשהיוהכשריםבזכות'בכושרואחרדברבהן2פ

היוומייצאובהםשהיוהכשריםבזכותבכושרותא"דבהןא
היוומייצאובהםשהיו'הכשרי'בזכובכושרותא"דבהןש

'שאעפלוישלשבטוזהאלאבהםשהיוהכשריםד

פ"שאעשללוישבטוזהאלאבהםשהיוהכשריםמ

פ "שאעלוי של שבטו וזהו 1פ

פיעלשאףלוישלשבטוזהאלאבהםשהיוהכשרים2פ

פ"שאעלוישלשבטוזההכשריםא
פ"שאעלוישלשבטוזהאלאבהםשהיוהכשריםש

היולוישלשבטו'במצרי'עזעובדיישראלשהיוד

היושללוישבטואלאבמצריםז"עעובדיישראלשהיומ

היו לוי של שבטו במצרים ז "עעובדי ' ישרשהיו 1פ

היולוישלשבטובמצריםזרהעבודהעובדיישראלשהיו2פ

היולוישלשבטובמצריםז"עעובדיישראלשהיוא
היולוישלשבטובמצריםפסיליםעובדי'ישרשהיוש

כי'שנמיתתובסוףמקלסןמשהלפיכךעצמןומלין'להקבהעובדיןד

כי'שנמיתתובסוףמקלסןמשהלפיכךעצמןומליןה"להקבעובדיןמ

כי ' שנמקלסן משה לפיכך עצמן ומלין ה "הקבעובדים 1פ

כישנמיתתובסוףמקלסןמשהלפיכךעצמןומליןה"הקבעובדין2פ

כי'שנאמיתתובסוףמקלסןמשה'לפיעצמןומליןה"להקבעובדיןא
כי'שנאמיתתובסוףמקלסןמשה'לפיעצמןומליןה"הקב'עובדיש

ממצריםישראליצאושבהםהכשריםבזכותהויינצרוובריתךאמרתךשמרוד

ממצריםישראליצאושבהםהכשריםבזכותהויינצורוובריתךאמרתךשמרומ

ממצרים ' ישריצאו הכשרים בזכות הוי ינצרו ובריתך אמרתך שמרו 1פ

ממצריםישראליצאושבהםהכשריםבזכותהויינצרוובריתךאמרתךשמרו2פ

ממצריםישראליצאושבהםהכשריםבזכותהוי'וגואמרתךשמרוא
'ממצריישראליצאושבהם'הכשרי'בזכוהוי'וגואמרתךשמרוש
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יהושע'ר'אממצריםישראליצאומהבזכותבכושרות'א'דד

יהושע'ר'אמממצריםישראליצאומהבזכותבכושרותא"דמ

יהושע ר "אבכושרות א "ד1פ

יהושע'אמרממצריםישראליצאומהבזכותבכושרותאחרדבר2פ

ל"אריבא
ל"אריבש

'שנאמשכןלולעשותעתידיןשהם'הבהשצפהמפנילויבןד

'שנמשכןלולעשותשעתידיןה"הקבשצפהמפנילויבןמ

' שנמשכן לו לעשות עתידים שהם ה "הקבשצפה מפני לוי בן 1פ

'שנמשכןלולעשותעתידיםשהםה"הקבשצפהמפנילויבן2פ

'שנאמשכןלולעשותעתידיןשהםה"הקבשצפהמפניא
'שנאמשכןלולעשות'עתידישהםה"הקבשצפהמפניש

על'מצרימארץאותםהוצאתיאשראלהיהם'ייאניכיוידעוד

עלמצריםמארץאתכםהוצאתיאשראלהיהם'האניכיוידעומ

על מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר אלהיהם י "יאני כי וידעו 1פ

עלמצריםמארץאותםהוצאתיאשראלהיהםי"ייאניכיוידעו2פ

מ"עמצריםמארץאותםהוצאתיאשראלהיהםי"ייאניכיוידעוא
מ"עמצריםמארץאותםהוצאתיאשראלהיהם'האניכיוידעוש

המשכןבזכותאלאממצריםישראליצאולאהויבתוכםלשכנימנתד

המשכןבזכותאלאממצריםישראליצאולאהויבתוככםלשכנימנתמ

משכן בזכות אלא ממצרים ישראל יצאו לא הוי בתוכם לשכני מנת 1פ

המשכןבזכותאלאממצריםישראליצאולאהויבתוכםלשכנימנת2פ

המשכןבזכותאלאממצריםישראליצאולאהויבתוכםלשכניא
המשכןבזכותאלאממצריםישראליצאולאהויבתוכםלשכניש

יצאומועדאהלבזכותשמאיצאומהבזכותלוישלושבטוד

יצאומועדאהלבזכותשמאיצאומהבזכותשללויושבטומ

יצאו מועד אהל בזכות שמא יצאו מה בזכות לוי של ושבטו 1פ

יצאומעודאוהל[בזכות]שמאיצאומהבזכותלוישלושבטו2פ

יצאמועדאהלבזכותשמאיצאומהבזכותלוישלושבטוא
יצאומועדאהלבזכותשמאיצאומהבזכותלוישלושבטוש

עצמןבזכותאלאלאלויבןיהושע'ארהםאףד

עצמןבזכותאלאלויבןיהושע'ר'אמהםאףמ

עצמן בזכות לא לוי בן יהושע ר "אהם אף 1פ

עצמןבזכותאלאלויבןיהושער"אהםאף2פ

עצמןבזכותאלאל"אריבהםאףא
עצמןבזכותאלאל"אריבהםאףש

הואהספרבראשישראלאתלמנותןבאשהואכיון'לפיכיצאוד

הואהספרבראשישראלאתלמנותןבאשהואכיוןלפיכךיצאומ

הוא הספר בראש ' ישראת למנות בא שהוא כיון לפיכך יצאו 1פ

הואהספרבראשישראלאתלמנותםבאשהואכיוןלפיכךיצאו2פ

הואהספרבראשישראלאתלמנותבאשהואכין'לפייצאוא
הואהספרבראשישראלאתלמנותבאשהואכיון'לפייצאוש

במדברמשהאל'ייוידבר'שנמצריםויציאתמועדאהלמזכירד

במדברמשהאל'הוידבר'שנמצריםויציאתמועדאהלמזכירמ

במדבר משה אל י "יוידבר ' שנמצרים ויציאת מועד אהל מזכיר 1פ

במדברמשהאלי"יוידבר'שנמצריםויציאתמועדאהלמזכיר2פ

במדברמשהאלי"ייוידבר'שנאמצריםויציאתמועדאהלמזכירא
במדברמשהאל'הוידבר'שנאממצריםויציאתמועדאהלמזכירש
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יצאושלאלהודיעךמצריםמארץלצאתםמידומזכירמועדבאהלסיניד

יצאושלאלהודיעךמצריםמארץלצאתםמידומזכירמועדבאהלסינימ

יצאו שלא להודיעך לצאתם מועד באהל סיני 1פ

יצאושלאלהודיעךמצריםמארץלצאתםמידומזכירמועדבאהלסיני2פ

יצאושלאלהודיעךמצריםמארץלצאתםמידומזכירמועדבאהלסיניא
יצאושלאלהודיעךמצריםמארץלצאתםמידומזכירמועדבאהלסיניש

בזכותשיצאולויבניאבלמועדאהל'בזכואלא'ממצריישראלד

בזכותשיצאולויבניאבלמועדאהלבזכותאלאממצריםמ

בזכות שיצאו לוי בני אבל מועד אהל בזכות אלא ממצרים ' ישר1פ

בזכותשיצאולויבניאבלמועדאהלבזכותאלאממצרים2פ

בזכותשיצאולויבניאבלמועדאהלבזכותאלאישראלא
בזכותשיצאולויבניאבלמועדאהלבזכותאלאממצריםש

מועדאהללאבפרשתןמזכיראינולמנותםבאשהואכיוןעצמןד

מועדאהללאבפרשתןמזכיראינולמנותןבאשהואכיוןעצמןמ

מועד אהל לא בפרשתן מזכיר אינו למנות בא שהוא כיון עצמן 1פ

מועדאהללאבפרשתםמזכיראינולמנותםבאשהואכאןעצמן2פ

מועדאהללאבפרשתםמזכיראינולמנותםבאשהואכיוןעצמןא
מועדאהללאבפרשתםמזכיראינולמנותםבאשהואכיוןעצמןש

במדברמשהאל'ייוידבר'ד'ה'המצריםיציאתולאד

במדברמשהאל'הוידברד"ההמצריםיציאתולאמ

במדבר משה אל י "יוידבר ד "ההמצרים יציאת ולא 1פ

במדברמשהאלי"יוידברדכתיבהיאהדאמצריםיציאתולא2פ

במדברמשהאלי"ייוידברד"ההמצריםיציאתולאא
במדברמשהאל'הוידברד"ההמצריםיציאתולאש

אתאך'אוהואלהלןלויבניאתפקודלאמרסיניד

אתאך'אומהואלהלןלויבניאתפקודסינימ

את אך ' אומהוא להלן לוי בני את פקד לאמר סיני 1פ

אתאך'אומהואלהלןלויבניאתפקודלאמרסיני2פ

אתאך'אומהואלהלןלויבניאתפקודלאמרסיניא
אתאךא"הלהלןלויבניאתפקודלאמרסיניש

מטהאתפקוד'אוהואוכאן'וגולוימטהד

בניאתפקוד'אומהואוכאןתפקודלאלוימטהמ

בני את פקד ' אומהוא וכאן ' וגותפקד לא לוי מטה 1פ

בניאתפקוד'אומהואוכאן'וגותפקדלאלוימטה2פ

בניאתפקוד'אומהואוכאןתפקודלאלוימטהא
בניאתפקוד'אומהואוכאןתפקודלאלוימטהש

לאלויבנישללטובתןשלום'בר'יהוד'ר'אלויד

לאלוישלבנילטובתןשלום'בריהודה'ר'אמלוימ

לא לוי בני של לטובתן שלום ' בריהודה ר "אלוי 1פ

לאלויבנישללטובתןשלוםבריהודה'אמרלוי2פ

לאלויבנישללטובתןש"ביהודהר"אלויא
לאלויבנישללטובתןס"ביהודהר"אלויש

לאממצריםשיצאושישראלמוצאשאתישראלעםנמנוד

לאממצריםשיצאואותןשישראלמוצאשאתישראלעםנמנומ

לא ממצרים שיצאו שאותן מוצא שאת ' ישרעם נמנו 1פ

לאממצריםשיצאו(יום)אותםשישראלמוצאשאתישראלעםנמנו2פ

לאממצריםשיצאואותםשישראלמוצאשאתישראלעםנמנוא
לא'ממצרישיצאואותם'שישרמוצאשאתישראלעםנמנוש
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נמנהואילו'וגופגריכםיפלוהזהבמדבר'שנאלארץנכנסוד

נמנואלופגריכםיפלוהזהבמדבר'שנלארץנכנסומ

נמנו ואלו פגריכם יפלו הזה במדבר ' שנישראל לארץ נכנסו 1פ

נמנואלו'וגופגריכםיפלוהזהבמדבר'שנלארץנכנסו2פ

נמנואלופגריכםיפלוהזהבמדבר'שנאלארץנכנסוא
נמנואילופגריכםיפלוהזהבמדבר'שנאלארץנכנסוש

לכלפקודיכםוכל'הבהאמרשכךבגזירההיועמהםלוישבטד

ולכלפקודיכםלכלה"הקב'אמשכךבגזרההיועמהםלוישבטמ

לכל פקודיכם לכל ה "הקב' אמשכך מגזירה היו עמהם לוי שבט 1פ

לכלפקודיכםלכלה"הקבאמרשכךבגזירההיועמהםלוישבט2פ

לכלפקודיכםלכלה"הקב'אמשכןבגזירההיועמהםלוישבטא
לכלפקודיכםלכלה"הקב'אמשכןבגזירההיועמהםלוישבטש

עמהןנמנולאאבל'וגועשריםמבןמספרכםד

עמהםנמנולאאבל'וגומשנהעשריםמבןמספריכםמ

עמהם נמנו לא אבל מספרכם 1פ

שבטעמהםנמנולאאבל'וגוומעלהשנהעשריםמבןמספרכם2פ

שבטעמהםנמנולאאבל'וגומספרכםא
שבטעמהםנמנולאאבל'וגומספרכםש

לפילארץכולןשנכנסוזכוולמהלארץונכנסוד

כשםלפילארץכולןשנכנסוזכוולמהלארץכולןונכנסומ

שכשם לפי לארץ כולן שנכנסו זכו ולמה לארץ כולן ונכנסו 1פ

לפילארץכולםשנכנסוזכוולמהלארץכולםונכנסולוי2פ

לפילארץכלםשנכנסוזכוולמהלארץכולםונכנסולויא
לפילארץכלםשנכנסוזכוולמהלארץכלםונכנסולויש

נפשםונתנובמדברצדיקיםהיוכך'במצרי'צדיקישכשהיוד

נפשםונתנובמדברצדיקיםהיוכךמצריםבארץצדיקיםשהיומ

עצמם ונתנו במדבר צדיקים היו במצרים צדיקים ישראל שהיו 1פ

נפשםונתנובמדברצדיקיםהיוכךבמצריםצדיקיםשכשהיו2פ

נפשיהםונתנובמדברצדיקיםהיווכךבמצרים'צדיקישהיוא
נפשםונתנובמדבר'צדיקיהיווכךבמצריםצדיקיםשהיוש

מהמעשהאותוישראלשעשובשעהכןעשוואימתי'הבהעלד

מהמעשהאותוישראלבשעהכןעשוואמתיה"הקבעלמ

מה מעשה אותו ישראל שעשו בשעה כן עשו ואימתי ה "הקבעל 1פ

מהמעשהאותוישראלשעשובשעהכןעשוואימתיה"הקבעל2פ

מהמעשהאותוישראלשעשובשעהכןעשוואימתיה"הקבעלא
מהמעשהאותוישראלשעשובשעהכןעשוואימתיה"הקבעלש

בימישעמדווכשםהמחנהבשערמשהויעמד'כתיד

בימיבמימיהםשעמדווכשם'וגומהמחנהבשערמשהויעמד'כתמ

בימי במימיהן שעמדו וכשם ' וגוהמחנה בשער משה ויעמד ' כת1פ

בימי'במימיהשעמדווכשםהמחנהבשערמשהויעמדכתוב2פ

בימישעמדווכשםהמחנהבשערמשהויעמד'כתי'כתיא
בימישעמדווכשםהמחנהבשערמשהויעמד'כתיש

ישראל'מלמדיהיויהושעבימיישראלבארץכךמשהד

ישראלאתמלמדיםהיויהושעבימיישראל[בארץ]היוכךמשהמ

ישראל את מלמדים היו יהושע בימי ישראל בארץ היו כך משה 1פ

ישראלאתמלמדיןוהיויהושעבימיישראלהיוכךמשה2פ

ישראלאתמלמדיםוהיויהושעבימיהיוכךמשהא
ישראלאתמלמדיןוהיויהושעבימיהיוכךמשהש
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ימיכלישראלאלהי'ייאתויעבדו'שנ'להבהשיעבדוד

ימיכל'האתהעםויעבדו'שנה"להקבשיעבדומ

ימי כל י "יאת ' ישרויעבדו ' שנה "הקבשיעבדו 1פ

ימיכלי"יאתויעבדו'שנה"להקבשיעבדו2פ

ימיכלי"ייאתויעבדו'שנאה"להקבשיעבדוא
ימיכל'האתויעבדו'שנאה"להקבשיעבדוש

היומי'וגויהושעד

היומייהושעאחריימיםהאריכואשרהזקניםימיוכליהושעמ

היו מי ' וגוהזקנים ימי וכל יהושע 1פ

היומי'וגוהזקניםימיוכליהושע2פ

היומי'וגוהזקניםימיוכליהושעא
היומי'וגוהזקניםימיוכליהושעש

'אמ'רבותיבשםהלוי'יהוד'רהללוהזקניםד

'רבותיבשם'אמשלום'ברהלוייהודה'רהללוהזקניםמ

רבותינו בשם ' אמשלום ' ברהלוי יהודה ' רהללו הזקנים 1פ

'אמרבותינובשםהלוייהודה'רהללוהזקנים2פ

'אמרבובשםהלוי'יהוד'רהללוהזקניםא
'אמ'רבותיבשםהלוייהודה'רהללוהזקניםש

אבאבשםחלבו'ברברכיה'רלויבניהיואלוד

אבאבשםחלבו'רבשםברכיה'רלויבניהיואלומ

אבא בשם חלבו ' רבשם ברכיה ' רלוי בני היו אלו 1פ

אבאבשםחלבוברברכיה'רלויבניהיואלו2פ

ברכיה'רלויבניהיואלוא
ברכיה'רלויבניהיואלוש

אחרימיםשהאריכו'אונמצאתהיוומידדאלדדידסמוקד

אחרימיםשהאריכו'אומנמצאתומידדאלדדסמוקידמ

אחר ימים שהאריכו ' אומנמצאת ומידד אלדד סמוק 1פ

אחרימיםשהאריכואומרנמצאתומידדאלדדסמוקיד2פ

אחרימיםשהאריכו'אומנמצאתומידדאלדד'אמא
אחרימיםשהאריכו'אומנמצאתומידדאלדד'אמש

אמרכה'שנאישראללארץלוישבטשנכנסומניןיהושעד

'אמכה'שנישראללארץלוישבטשנכנסומניןיהושעמ

אמר כה ' שנלארץ לוי של שבטו שנכנסו ומנין יהושע 1פ

אמרכי'שנישראללארץלוישבטשנכנסומניןיהושע2פ

'אמכה'שנאישראללארץלוישבטשנכנסוומניןיהושעא
'אמכה'שנאמישראללארץלוישבטשנכנסומניןיהושעש

מהםנותרולאישראלהיואלובמדברימותומותלהם'ייד

מהםנותרולאישראלהיואלובמדברימותומותלהם'המ

מהם נותר ולא ישראל היו אלו במדבר ימותו מות להם י "י1פ

מהםנותרולאישראלאלובמדברימותומותלהםי"י2פ

מהםנותרולאישראלאלובמדברימותומותלהםי"ייא
מהםנותרולאישראלאלובמדברימותומותלהם'הש

המשמעמןנוןבןויהושעיפנהבןכלבאםכיאישד

המשמעמןנוןבןויהושעיפונהבןכלבאםכיאישמ

המשמע מן נון בן ויהושע יפונה בן כלב אם כי איש 1פ

המשמעמןנוןבןויהושעיפנהבןכלבאםכיאיש2פ

המשמעמןיפונהבןכלבאםכיאישא
המשמעותמןיפונהבןכלבאםכיאישש
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מישראלאדםנשתיירשלאשומעאתהמקראשלד

לוימשבטבןמישראלאדםנשתיירשלאשומעאתשלמקראמ

לוי משבט בין ' מישראדם נשתייר שלא שומע את מקרא של 1פ

לוימשבטביןמישראלאדםנשתיירשלאשומעאתהמקראשל2פ

לוימשבטביןמישראלאדםנשתיירשלאשומעאתההמקראשלא
לוימשבטביןמישראלאדםנשתיירשלאשומעאתההמקראשלש

ויהושעיפנהבןכלבאםכיד

נוןבןויהושעיפונהבןכלבאםכיישראלמשבטביןמ

ויהושע יפונה בן כלב אם כי ' מישרבין 1פ

נוןבןויהושעיפונהבןכלבאםכיישראלמשבטיבין2פ

נוןבןויהושעיפונהבןכלבאםכיישראלמשבטביןא
נוןבןויהושעיפונהבןכלבאםכיישראלמשבטביןש

אהרןבןאלעזרשנכנסומוצאקוראאתהאלאכןאינוד

אהרןבןאלעזרשנכנסומוצאקוראאתאלאכןקוראואינומ

אהרן בן אלעזר שנכנס ומוצא קורא שאת אלא כן ואינו 1פ

אהרןבןאלעזרשנכנסומוצאקוראאתהאלאכןאינו2פ

אהרןבןאלעזרשנכנסומוצאקוראאתאלאכןאינוא
א"באלעזרשנכנסומוצאקוראאתהאלאכןאינוש

אותןשלמבניהןושבטשבטלכלהארץנתחלקהידיוועלהכהןד

שלאותןמבניהןושבטשבטלכלהארץנתחלקהידיוועלהכהןמ

ושבט שבט לכל הארץ נתחלקה ידיו ועל 1פ

אותםשלמבניהםושבטשבטלכלהארץנתחלקהידיוועלהכהן2פ

אותםשלמבניהםושבטשבטלכלהארץנתחלקהידוועלהכהןא
אותםשלמבניהםושבטשבטלכלהארץנתחלקהידוועלהכהןש

בןויהושעהכהןאלעזרנחלואשרהנחלותאלה'שנממצריםשיצאוד

בןויהושעהכהןאלעזרנחלואשרהנחלותאלה'שנממצריםשיצאומ

' וגוהכהן אלעזר נחלו אשר הנחלות אלה ' שנ1פ

בןויהושעהכהןאלעזרנחלואשרהנחלותאלה'שנממצריםשיצאו2פ

בןויהושעהכהןאלעזרנחלואשרהנחלותאלה'שנאממצריםשיצאוא
בןויהושעהכהןאלעזרנחלואשרהנחלותאלה'שנאממצריםשיצאוש

כיאישמהםנותרולא'שאמשכיוןכןמהו'וגונוןד

כיאישמהםנותרולא'שאמכיון[מ]כןמהונוןמ

' וגנותר ולא ' שנמכיון כן ומהו 1פ

כימהםנותרולא'שאממכיוןכןמהו'וגונון2פ

כיאישמהםנותרולא'שאממכיוןכןמהונוןא
כיאישמהםנותרולא'שאממכיוןכןמהונוןש

אלאאלעזרשנשתיירמוצאואת'וגוכלבאםד

אלאאלעזרשנשתיירמוצאואת'וגומיפונהבןכלבאםמ

אלא אלעזר שנשתייר מוצא ואת 1פ

אלאאלעזר(ישר)שנשתירמוצאואת'וגוכלבאם2פ

אלאאלעזרשנשתיירמוצאאת'וגואםא
אלאאלעזרשנשתיירמוצאאת'וגואםש

נכנסוכןהואשנכנסכשםשבטועלללמד'אלעזבאד

נכנסוכךהואשנכנסכשםשבטועלללמדאלעזרבאמ

נכנסו כך נכנס שהוא כשם שבטו על ללמד אלעזר בא 1פ

נכנסוכןהואשנכנסכשםשבטועלללמדאלעזרבא2פ

נכנסוכןהואשנכנסכשםשבטועלללמדאלעזרבאא
נכנסוכןהואשנכנסכשםשבטועלללמדאלעזרבאש
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ז, ג

ללמדהכללמןויצאבכללשהיהדברכלדתנינןכההיאהםד

ללמדהכללמןויצאבכללשהיהדברכלדתנינןכההיאהםמ

' וכוהכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר כל דתנינן הם 1פ

ללמדהכללמןויצאבכללשהיהדברכלדתנינןכההיאהם2פ

ללמדהכללמןויצאבכללשהיהדברכלדתניאכההיאהםא
ללמדהכללמןויצאבכללשהיהדברכלדתניאכההיאהםש

יצאכולוהכללעלללמדאלאיצאעצמועלללמדלאד

יצאכולוהכללעלללמדאלאיצאעצמועלללמדלאמ

1פ

יצאכולוהכללעלללמדאלאיצאעצמועלללמדלא2פ

יצאכולוהכללעלללמדאלאיצאעצמועלללמדלאא
יצאכולוהכללעלללמדאלאיצאעצמועלללמדלאש

במדבריומתומות'שנבגזירהישראלשלבכללןהיהאלעזרואףד

במדברימותומות'שנבגזרהשלישראלבכללןהיהאלעזרואףמ

במדבר ימותו מות ' שנבגזרה ישראל של בכללן היה אלעזר ואף 1פ

במדברימותומות'שנבגזירהישראלשלבכללןהיהאלעזרואף2פ

תו[ו]ימ[כמדבר](מות)'שנאישראלשלבכללןהיהאלעזרואףא
'וגוימותומות'שנאמישראלשלבכללןהיהאלעזרואףש

יצאעצמועלללמדלאללמדישראלשלמכללןויצאד

יצאעצמועלללמדלאללמדשלישראלמכללןיצא'וגוממ

יצא עצמו על ללמד לא ללמד ישראל של מכללן יצא ' וגו1פ

יצאעצמועלללמדלאללמדישראלשלמכללןיצא2פ

יצאעצמועלללמדלאללמדישראלשלמכללןיצאא
יצאעצמועלללמדלאללמדישראלשלמכללןיצאש

שלא'אואתהאםהשבטעלללמדאלאד

שלא'אומאתהאםהשבטכלעלללמדאלאמ

יצא כלו השבט על ללמד אלא 1פ

שלאאומראתהאםהשבטכלעלללמדאלא2פ

שלא'אומאתהאםהשבטכלעלללמדאלאא
שלאאומראתהאםהשבטכלעלללמדאלאש

שנכנסאת'אוואםנכנסלאאלעזראףהשבטכלנכנסד

שנכנס'אומאתואםנכנסלאאלעזרואףהשבטכלנכנסמ

1פ

שנכנסאתה'אומואםנכנסלאאלעזרואףהשבטכלנכנס2פ

שנכנס'אומ'אתואםנכנסלאאלעזראףהשבטכלנכנסא
שנכנסאומראתהואםנכנסלאאלעזראףהשבטכלנכנסש

שאלתיאניאבא'בר'תנחומ'ר'אנכנסהשבטכלאףד

שאלתיאניאבאברתנחומא'ר'אמנכנסהשבטכלאףמ

שאלתי אני אבא בר תנחומא ר "א1פ

שאלתיאניאבאברתנחומא'אמרנכנסהשבטכלאף2פ

שאלתיאניא"בתנחומאר"אנכנסיןהשבטכלאףא
שאלתיאניא"בתנחוםר"אנכנסהשבטכלאףש

לוואמרתיאבון'ברהכהןהונאאבא'רלפניאותהולמדתיד

לוואמרתיאבוןבןהכהןהונאאבא'רלפניאותהולמדתימ

לו ואמרתי אבון בר הכהן הונא אבא ' רלפני אותה ולמדתי 1פ

לוואמרתיאבוןברהכהןהונאאבא'רלפניאותהולמדתי2פ

לוואמרתיהונא'רלפניאותהולמדתיא
לוואמרתיהונא'רלפניאותהולמדתיש
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ז, ג

מןלוואמרתיישראללארץלוישבטכלשנכנסולךתדעד

מןלוואמרתיישראללארץלוישבטכלשנכנסולךתדעמ

מן לו ואמרתי לארץ לוי שבט כל שנכנסו לך תדע 1פ

מןלוואמרתיישראללארץלוישבטכלשנכנסולךתדע2פ

מןלוואמרתילארץלוישבטכלשנכנסולךתדעא
מןלוואמרתיישראללארץלוישבטכלשנכנסולךתדעש

לי'ואמ'וגוהכהןאלעזרנחלואשרהנחלותאלה'המקרד

לי'ואמ'וגומהכהןאלעזרנחלואשרהנחלותאלההמקראמ

לי ' ואמ' וגואלעזר נחלו אשר הנחלות אלה המקרא 1פ

ליואמר'וגוהכהןאלעזרנחלואשרהנחלותאלההזההמקרא2פ

ליואמר'וגוהכהןאלעזרנחלואשרהנחלותאלההזההמקראא
לי'ואמ'וגוהכהןאלעזרנחלואשרהנחלותאלההזההמקראש

'אומנמצאתשנהעשריםבניעלאלאהגזירהנגזרהכלוםד

'אומנמצאתשנהעשריםבניעלאלאגזרהנגזרהכלוםמ

אומר אתה נמצאת עשרים בני על אלא גזירה נגזרה כלום 1פ

אומרנמצאתשנהעשריםבניעלאלאהגזרהנגזרהכלום2פ

'אומנמצאתשנה'כבניעלאלאגזירהנגזרהכלוםא
'אומנמצאתשנה'כבניעלאלאהגזרהנגזרהכלוםש

פחותאלעזרשהיהאמורנכנסשנהעשריםמבןפחותשהיהמיד

פחותאלעזרשהיהאמורנכנסעשריםמבןפחותשהיהמימ

פחות אלעזר שהיה אמור נכנס שנה עשרים מבן פחות שהיה מי 1פ

פחותאלעזרשהיהאמורנכנסשנהעשריםמבןפחותשהיהמי2פ

פחותאלעזרשהיהאמורנכנסשנה'כמבןפחותשהיהמיא
פחותאלעזרשהיהאמורנכנסשנה'כמבןפחותשהיהמיש

אשהנשוישהיהמוצאיםאנוהרילוואמרתיעשריםמבןד

אשהנשוישהיהמוצאיםאנוהרילוואמרתישנהעשריםמבןמ

אשה נשוי שהיה מוצאים אנו הרי לו ואמרתי עשרים מבן 1פ

אשהנשואי[שהיה]מוצאיםאנוהרילוואמרתיעשריםמבן2פ

אשהנשוישהיהמוצאיםאנוהרילוואמרתישנה'כמבןא
אשהנשוישהואמוצאיןאנוהרילוואמרתישנהעשריםמבןש

מבנותלולקחאהרןבןואלעזר'שנבמצריםשהואעדד

מבנותלולקחאהרןבןואלעזר'שנבמצריםשהואעדמ

מבנות לו לקח אהרן בן ואלעזר ' שנבמצרים שהוא עד 1פ

מבנותלולקח(הכהן)אהרןבןואלעזר'שנבמצרים[יה]שהעד2פ

'וגולולקחאהרןבןואלעזר'שנאבמצריםשהואעדא
'וגולולקחאהרןבןואלעזר'שנאמבמצריםשהואעדש

בןשהיהאני'אומהונא'רלי'ואמלאשהלופוטיאלד

בןשהיהאני'אומהונא'רלי'ואמ'וגומפוטיאלמ

בן שהיה אני ' אומהונא ' רלי ' א' וגופוטיאל 1פ

בןשהיהאניאומרהונא'רלי'ואמלאשהלופוטיאל2פ

בןשהיהאני'אומלו'ואמא
בןשהיהאני'אומלי'ואמש

ואמרתיעשריםבןאלאהגזירההיתהכלוםשנים'יד

ואמרתיעשריםבןעלאלאהגזרההיתהכלוםשניםעשרמ

ואמרתי עשרים בן על אלא הגזירה היתה כלום שנים עשר 1פ

ואמרתישנהעשריםבןעלאלאהגזירההיתהכלוםשניםעשר2פ

ואמרתי'כבןעלאלאהגזרההיתהכלוםשנים[י](כ)א
ואמרתי'כבןעלאלאהגזרההיתהכלוםשניםעשרהש
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ז, ג

באהלמשמשגזירהנגזירהשלאעדהיהוהרילוד

באהל(גדולהבכהונה)משמשהגזרהנגזרהשלאעדהיהוהרילומ

באהל משמש גזירה נגזרה שלא על היה והרי לו 1פ

באהלמשמשהגזירהנגזרהשלאעדהיההרילו2פ

באהלמשמשהגזרהנגזרהשלאעדהיההרילוא
באהלמשמשהגזרהנגזרהשלאעדהיההרילוש

מצינו'וגוהכהןאהרןבןאלעזרופקדת'שנמועדד

ומצינו'וגומשמן(2)אהרןבן(3)הכהןאלעזרופקודת'שנמועדמ

מועד 1פ

מצאנו'וגוהמאורשמןהכהןאהרןבןאלעזרופקודת'שנמועד2פ

מצאנוהמאורשמןהכהןא"באלעזרופקודת'שנאמועדא
מצאנוהמאורשמןהכהןא"ב'אלעזופקודת'שנאמועדש

אלאמועדבאהלולשמשליכנס'הכהנימן'לא'רשוהיהשלאד

אלאמועדבאהלולשמשליכנסהכהניםמןלאחדרשותהיהשלאמ

אלא 1פ

אלאמועדבאהלולשמשליכנסהכהניםמןלאחדרשותהיהשלא2פ

אלאמועדבאהללשמשליכנסהכהניםמן'לארשותהיהשלאא
אלאמועדבאהלולשמשליכנסהכהניםמן'לארשותהיהשלאש

שנה'שלשימבן'שנשנה'לבןלוהיהכןאםד

שנהשלשיםבןלוהיהכןאםמ

שנה שלשים מבן ' שנשנה שלשים בן לו היה כן אם 1פ

שנהשלשיםבן'שנשנהשלשיםלוהיהכןאם2פ

שנה'למבן'שנאשנה'ללוהיוכ"אא
שנהשלשיםמבן'שנאשנה'שלשילוהיוכ"אש

אלעזרשהיהלמדיםנמצאנוהוי'וגושנהחמשיםבןועדומעלהד

אלעזרשהיהלמדיםנמצינוהוי'וגומשנהחמשיםבןועדומעלהמ

אלעזר שהיה למדים מצינו הרי ' וגושנה חמשים בן ועד ומעלה 1פ

אלעזרשהיהלמדיםנמצאנוהרישנהחמשיםבןועדומעלה2פ

שהיהלמדיםנמצאנוהרישנה'נבןעד'ומעא
שהיה'למדינמצאנוהרישנהחמשיםבןועדומעלהש

הודהמידיתראושנהשלשיםבןהגזירהנגזרהשלאעדד

הודהמידיותראושנהשלשיםבןהגזרהנגזרהשלאעדמ

הורה מיד שנה שלשים בן הגזרה נגזרה שלא עד 1פ

הודהמידיתראושנהשלשיםבןהגזרהנגזרהשלאעד2פ

הודהמידיותראושנה'לבןהגזירהנגזרהשלאעדא
הודהמידיותראושנהשלשיםבןהגזירהנגזרהשלאעדש

לוישבטכלשנכנסו'יהוד'לרהונא'רלוד

לוישבטכלשנכנסוהונא'רמ

לוי שבט כל שנכנסו הונא ' ר1פ

לוישבטכלשנכנסויהודה'לרחייא'ר2פ

לוישבטכלשנכנסו[תנחומ]('?יהוד?)'לר[הונא](?חייא?)'רא
לוישבטכלשנכנסויהודה'לרחייא'רש

נכנסיןאיןשישראלהואיללמשה'הקבהלו'אמ'לפיכלארץד

נכנסין(נמצא)אינןשישראלהואיללמשהה"הקב'אמלפיכךלארץמ

נכנסין אינן ' שישרהואיל למשה ה "הקב' אלפיכך לארץ 1פ

נכנסיןאיןשישראלהואיללמשהה"הקבלו'אמלפיכךלארץ2פ

נכנסיןאיןוישראלהואיללמשהה"הקבל"א'לפילארץא
נכנסיןאיןוישראלהואיללמשהה"הקבל"א'לפילארץש
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ח, ג- ז , ג

ישראלביןהפרשעשהלמנותןכשתבואנכנסיןלוישלושבטוד

ישראללביןביניהןהפרשעשהלמנותןכשתבאנכנסיןשללויושבטומ

ביניהם הפרש עשה למנותן כשתבא נכנסין לוי של ושבטו 1פ

ישראלביןהפרשעשהלמנותםכשתבאנכנסיןלוישלושבטו2פ

ישראלביןהפרשעשהלמנותםכשתבואנכנסיןלוישלושבטוא
ישראלביןהפרשעשהלמנותםכשתבאנכנסיןלוישלושבטוש

'וגותפקודלאלוימטהאתאך'ד'ה'הלביניהםד

'וגומתפקודלאלוימטהאתאךד"ההמ

ואת תפקד לא לוי מטה את אך ד "הה1פ

ואתתפקודלאהלוימטהאתאךדכתיבהיאהדאלביניהם2פ

'וגותפקודלאלוימטהאתאךד"ההלביניהםא
'וגותפקודלאלוימטהאתאךד"ההלביניהםש

אתהאיד

אתהאיישראלבניבתוךישראלבניבתוךמ

אתה אי ישראל בני בתוך ' ישרבני בתוך תשא לא ראשם 1פ

אתאיישראלבניבתוךישראלבניבתוךתשאלאראשם2פ

אתאיישראלבניבתוךא
אתהאיישראלבניבתוךש

'ד'ה'הלעצמןאותןמונהאתהאבלישראלעםאותםמונהד

ד"ההלעצמםאותםמונהאתאבלאותםמונהמ

ד "ההלעצמם מונה את אבל אותם מונה 1פ

היאהדאלעצמםאותםמונהאתאבלאותםמונה2פ

ד"ההלעצמםאותםמונהאתאבלאותןמונהא
ד"ההלעצמםאותםמונהאתאבלאותםמונהש

כל'וגולויבניאתפקודד

כללמשפחותםאבותםלביתלויבניאתפקודמ

למשפחותם לוי בני את פקד 1פ

כללמשפחותםאבותםלביתלוי(ישראל)בניאתפקדדכתיב2פ

'וגולמשפחותםלויבניאתפקודא
'וגולמשפחותםאבותםלביתלויבניאתפקדש

מפנינקבהכל'מזכיואינוזכרכללמהזכרד

מפנינקבהכלמזכירואינוזכרכללמהזכרמ

מפני נקבה כל מזכיר ואינו ואינו זכר כל מזכיר למה 1פ

זכר2פ

מפני נקבה כל מזכירואינוזכרכללמה]א
ש

הנהדוד'אמזכרכלהזכריםמןעולה'הבהשלשכבודוד

הנהדוד'אמזכרכלהזכריםמןעולהה"שלהקבשכבודומ

הנה דוד ' אזכר כל הזכרים מן עולה ה "הקבשל שכבודו 1פ

הנהדוד'אמ2פ

הנהדוד'אמ [הזכריםמן עולה ה"הבשלשקלוסו א
הנהדוד'אמש

בנים'יינחלתהנההבטןפרישכרבנים'יינחלתד

בנים'הנחלתהנההבטןפרישכרבנים'הנחלתמ

בנים י "ינחלת 1פ

שכרבנים'יינחלתהנה]הבטןפרישכרבניםי"ינחלת2פ

נחלתהנה'וגובניםי"יינחלתא
בנים'הנחלתנה-'וגובנים'הנחלתש
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שכרהןאףהנקבותבאוואםהזכריםאלוד

שכרהןאףהנקבותבאוואםהזכריםאלומ

שכר הן אף הנקבות באו ואם הזכרים אלו 1פ

שכרהןאףהנקבותבאוואםהזכריםאלו[הבטןפרי2פ

פרי]שכרהםאףהנקבותבאוואםהזכריםאלוא
שכרהםאףהנקבותבאוואם'הזכריאלוש

מבןוכיומעלהחדשמבןלמהתפקדםומעלהחדשמבןד

מבןוכיומעלהחדשמבןלמהתפקדםומעלהחדשמבןמ

וכי חדש מבן למה תפקדם ומעלה חדש מבן 1פ

מבןוכיומעלהחדשמבןלמהתפקדםומעלהחדשמבן2פ

מבןוכיומעלהחדשמבןלמהתפקדםומעלהחדשמבן[הבטןא
מבןוכיומעלהחדשמבןלמהתפקדםומעלהחדשמבןש

שישמרנולמימבקשעצמוהואהרימועדאהללשמוריכוליםחדשד

שישמרנולמימבקשעצמוהואהרימועדאהללשמוריכוליםחדשמ

שימננו למי עצמו הוא הרי מועד אהל לשמר יכולין חדש 1פ

שישמרנולמימבקשעצמו[הוא]הרימועדאהללשמריכוליםחדש2פ

שישמרנולמימבקשעצמוהואהרימועדאהללשמוריכוליןחדשא
שישמרנולמימבקשעצמוהואהרימועדאהללשמוריכוליןחדשש

בשםהכהןהונא'ארחדשמבן'מונהואולמהד

משוםהכהןהונא'ר'אמחדשמבןאותןמונההואולמהמ

בשם הכהן הונא ר "אחדש מבן אותו מונה הוא למה 1פ

'אמרהכהןחוניא'אמרחדשמבןאותומונההואולמה2פ

ש"ארהכהןהונאר"אחדשמבןאותןמונההואולמהא
ש"ארהכהןהונאר"אחדשמבןאותומונההואלמהש

מוצאשאתהלמהשכרלהםלכפולבשביל'זעירברשמואל'רד

זעירברשמואל'רמ

מוצא שאת למה שכר להם לכפול בשביל זערי ' בר' שמו' ר1פ

מוצאשאתהלמהשכרלהםלכפולבשבילזעירברשמואל2פ

מוצאכשאתהלמהשכרלהםלכפולבשבילזעיריבןא
מוצאשאתה-למשכרלהםלכפולבשבילזעירא'ברש

אותןמונההואולמהשנהשלשיםמבןאלאלשרתקריביםשאינןד

מ

מונה הוא ולמה שלשים מבן אלא לשרת קריבין שאינם 1פ

אותומונההואולמהשנהשלשיםמבןאלאלשרתקרביםשאינם2פ

אותומונההואולמהשנהשלשיםמבןאלאלשרתקרביןשאינןא
אותומונההואולמהשנהשלשיםמבןאלאלשרתקרביםשאינםש

חדשמבןשהםעדובאיםשכר'מקבלישיהיואלאחדשמבןד

מ

חדש מבן שהם עד ובאין שכר מקבלין שיהיו אלא חדש מבן 1פ

חדשמבןשהםעדובאיםשכרמקבליםשיהיואלאחדשמבן2פ

חדשמבןשהםעדובאיםשכרמקבליןשיהיואלאחדשמבןא
חדשמבןשהםעדובאיםשכרמקבליםשיהיואלאחדשמבןש

כתובמוצאאתזעירברשמואל'ר'אהכהןהונא'ר'אמד

כתובמוצאאתמ

' כתזעיר בר ' שמור "אהכהן הונא ר "א1פ

כתובמוצאאתזעירברשמואל'אמרהכהןחוניא'אמר2פ

כתובמוצאאתזעיראר"אהונאר"אא
'כתומוצאאתזעיראר"אהונאר"אש
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ימיכלוכיחייוימיכלישראלאתשמואלוישפטבשמואלד

ימיכלוכיחייוימיכלישראלאתשמואלוישפטבשמואלמ

חייו ימי כל ישראל את שמואל וישפט בשמואל 1פ

ימיכלוכיחייוימיכל'ישראתשמואלוישפטבשמואל2פ

ימיכלוכיחייוימיכלישראלאתוישפוטבשמואלא
ימיכלוכיחייוימיכלישראלאתוישפטבשמואלש

לאחייוימיכלוהריישראלאתשמואלשפטחייוד

לאחייוימיכלוהריישראלאתשפטחייומ

לא חייו והרי 1פ

לאחייוימיכלוהריישראלאת(בר)שמואלשפטחייו2פ

לאחייוימיכלוהריישראלאתשמואלשפטחייוא
לאחייוימיכלוהריישראלאתשמואלשפטחייוש

יונקשהיהשתיםמוצאואתהשנק'ב'נאלאהיוד

יונקשהיהשניםמוצאואתשנהושתיםחמשיםאלאהיומ

יונק והיה שנה ב "נאלא היו 1פ

יונקשהיהשתיםמוצאואתהשנהושתיםחמשיםאלאהיוהיו2פ

יונקשהיה'במוצאואתשנהב"נאלאהיוא
יונקשהיהשניםמוצאואתהשנהב"נאלאהיוש

לאבהםושופטקייםעלישהיהשנהוארבעיםד

לאבהםושפטקייםעליהיהשנהוארבעיםמ

לא ישראל את ושפט קיים עלי שהיה שנה ' ומשנים שתי 1פ

לאבהםושופטקיםעלישהיהשנהוארבעים2פ

לאבהםאתושופטקייםעלישהיהשנה'ומא
לאבהםושופטקייםעלישהיהוארבעיםש

הרישאולשמלךשניםושתירבולפנילשפוטיכולשמואלהיהד

הרישאולשמלךשניםושתירבולפנילשפוטיכולשמואלהיהמ

הרי שאול שמלך שנים ושתי רבו לפני לשפט יכול שמואל היה 1פ

הרישאולשמלךשניםושתירבולפנילשפוטיכולשמואלהיה2פ

הרישאולשמלךשנים'וברבולפנילשפוטיכולשמואלהיהא
הרישאולשמלךשניםושתירבולפנילשפוטיכולשמואלהיהש

נשאלאהוישנים'יעודשםנשתייר'ב'מד

נשאלאהוישניםעשרעודשםנשתיירב"ממ

נשא לא הוי עשר עוד שם נשתייר ב "מ1פ

נשאלאהוישניםעשרעודשםנשתיירושתיםארבעים2פ

נשאלאהוישנים'ח'אעודנשתיירד"מא
נשאלאהוישנים'חעודנשתיירד"מש

אתשמואלוישפוטוכתיבשנים'יאלאישראלשלנישואןד

אתשמואלוישפט'וכתשניםעשראלאשלישראלמשואןמ

את שמואל וישפט ' וכתשנים ' יאלא ישראל של משאן 1פ

אתשמואלוישפטוכתיבשניםעשראלאישראלשלמשואן2פ

אתשמואלוישפוט'וכתישנים'חאלאישראלשלמשאןא
כלאתשמואלוישפטוכתיבשניםשמונהאלאישראלשלמשאןש

עליומכתיבהריני'הבה'אמאלאחייוימיכלישראלד

עליומכתיבהריניה"הקב'אמאלאחייוימיכלישראלמ

עליו מכתיב הריני ה "הקב' אאלא חייו ימי כל ישראל 1פ

עליומכתיבהריניה"הקב'אמאלאחייוימיכלישראל2פ

עליומכתיבאניהריה"הקב'אמאלאחייוימיכלישראלא
עליומכתיבהריניה"הקב'אמאלאחייוימיכלישראלש
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ואףבעולםשהיהימיםכלשכרשיקבלחייוימיכלד

ואףבעולםשהואימיםכלשכרשיקבלבשבילחייוימיכלמ

אף בעולם שהיה ימים כל שכר שיקבל בשביל חייו ימי כל 1פ

ואףבעולםשהיהימיםכלשכרשקבלחייוימיכל2פ

ואףבעולםשהיהימיםכלשכרשקבלחייוימיכלא
ואףבעולםשהיהימיםכלשכרשקבלחייוימיכלש

כדי'ומעלחדשמבןאותןשימנהלמשה'הבה'אמלוישבטד

כדיומעלהחדשמבןאותןשימנהלמשהה"הקב'אמלוישבטמ

כדי חדש מבן אותן שימנה למשה ה "הקב' אלוי שבט 1פ

כדיומעלהחדשמבןאותםשימנהלמשהה"הקב'אמלוישבט2פ

כדיומעלהחדשמבןאותםשימנהלמשהה"הקב'אמלוישבטא
כדיומעלהחדשמבןאותםשימנהלמשהה"הקב'אמלוישבטש

חדשמבןהויחדשמבןשהםעדלהםמתחשבשיהאד

חודשמבןהויחדשמבןשהםעדלהםמתחשבשיהאמ

שכר להם מתחשב שיהא 1פ

חדשמבןהויחדשמבןשהםעדלהםמתחשבשיהא2פ

חדשמבןהויחדשמבןשיהאעדעליהםשיתחשבא
חדשמבןהויחדשמבןשיהאעדעליהםשיתחשבש

הלוי'יהוד'ארחדשמבן'א'דתפקדםומעלד

הלוייהודה'ר'אמומעלהחדשמבןא"דתפקדםומעלהמ

הלוי יהודה ר "אחדש מבן א "ד1פ

הלוייהודה'אמרחדשמבןאחרדברתפקדםומעלה2פ

הלוייהודהר"אומעלהחדשמבןא"דתפקדםומעלהא
הלוייהודהר"אחדשמבןא"דתפקדםומעלהש

מקוםבכלהזהבשבטמונהלהיות'הבההואלמודשלום'ברד

מקוםבכלהזהבשבטמונהלהיותה"הקבהואלמודשלום'ברמ

מקום בכל הזה בשבט מונה להיות ה "הקבהוא למוד שלום ' בר1פ

מקוםבכלהזהבשבטמונהלהיותה"הקבהואלמודשלוםבר2פ

מקוםבכלהזההשבטלמנותה"הקבלמודשלוםברא
מקוםבכלהזהבשבטלמנותה"הקבהואלמודשלוםברש

אותהלמצריםשירדליעקב'הבה'שאמבשעהמניןקטניםשהםעדד

אותהלמצריםשירדליעקבה"הקב'שאמבשעהמניןקטניםשהןעדמ

אותה למצרים שירד ליעקב ה "הקב' שאמבשעה מנין קטנים שהם עד 1פ

אותהלמצריםשירדה"הקבשאמרבשעהמניןקטניםשהםעד2פ

אותהלמצריםשירדליעקבה"הקב'שאמבשעהמניןקטניםשהםעדא
אותהלמצריםשירדליעקבה"הקב'שאמבשעהמניןקטניםשהםעדש

נפשכל'שנ'ו'סכולםנמצאובניואתספרשעהד

נפשכל'שנוששהששיםכולהםנמצאובניואתספרשעהמ

וששה ששים כולם נמצאו בניו את ספר שעה 1פ

נפשכל'שנוששהששיםכולהםנמצאובניואתספרשעה2פ

נפשכל'שנאו"סכלםנמצאובניוספר[שעה]א
נפשכל'שנאמו"סכלםנמצאובניוספרשעהש

'ט'סהריויוסףיוסףשלבניו'ובוששששיםד

ותשעהששיםהריויוסףשליוסףבניוושניוששששיםמ

ט "סויוסף יוסף של בניו ושני 1פ

ותשעה(וששה)ששיםהריויוסףיוסףשלבניוושניוששששים2פ

ט"סהריויוסףיוסףשלבניוושניוששששיםא
ט"סהריויוסףיוסףשלבניוושניוששששיםש
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'וגוהבאהיעקבלביתהנפשכל'אומוהואד

שבעיםמצרימההבאהיעקבלביתהנפשכלאומרוהואמ

' וגוהנפש כל ' אומוהוא 1פ

נפששבעיםמצרימההבאהיעקבלביתהנפשכלאומרוהוא2פ

שבעיםמצרימהליעקבהבאההנפשכל'אומוהואא
שבעיםמצרימהליעקבהבאההנפשכל'אומוהואש

הזההשבטלמנות'הקבההואלמודנחמןברשמואל'ארד

הזההשבטלמנותה"הקבהואלמודנחמןברשמואל'ר'אממ

הזה השבט למנות ה "הקבהוא למוד נחמן בר ' שמער "א1פ

הזההשבטלמנותה"הקבהואלמודנחמןברשמואל'אמר2פ

לוישבטלמנותה"הקבהואלמודן"בש"ארא
הזההשבטלמנותה"הקבהואלמודן"ארשבש

הזההשרף'ברהכהןברכיה'ר'אאימןבמעישהםעדד

הזההשרף'ברהכהןברכיה'ר'אמאמןבמעישהםעדמ

הזה השרף ברבי הכהן ברכיה ר "אאמן במעי שהן עד 1פ

הזההשרףברביהכהןברכיהר"אאמןבמעישהםעד2פ

הזההשורףהכהןברכיהר"אאמןבמעישהואעדא
הזההשרףהכהןברכיהר"אאמןבמעישהואעדש

מעוברתאמההיתהיוכבדכךאותושמספגיןעדלצאתמספיקאינוד

מעוברתאמההיתהיוכבדכךאותושמספיגיןעדלצאתמספיקאינומ

מעוברת אמה היתה יוכבד כך אותו שמספוגין עד לצאת מפסיק אינו 1פ

מעוברתאמההיתהיוכבדכךאותושמספיגיןעדלצאתמספיקאינו2פ

מעוברת[ה](ו)אמהיתהיוכבדאףאותושמספיניןעדלצאתמספיקאינוא
מעוברתאמההיתהיוכבדכךאותושמספיגיןעדלצאתמספיקאינוש

שמעון'ארעליהונמנהאמהבמעיוהיתהשעהבאותהבהד

שמעון'ר'אמעליהונמנהאמהבמעיוהיתהשעהבאותהמ

ריש ' אעליה ונמנה שעה באותה בה 1פ

שמעון'אמרעליהונמנהאמהבמעיוהיתהשעהבאותהבה2פ

ל"ארשבעליהונמנהאמהבמעיוהיתהשעהבאותהבהא
ל"ארשבעליהונמנהאמהבמעינהיתהשעהבאותהבהש

'נא'לפיאותהילדהמצריםלפתחנכנסתשאמהעדלקישבןד

'נאמלפיכךאותהילדהמצריםלפתחנכנסתשאמהעדלקישבןמ

' נאלפיכך אותה ילדה מצרים לפתח נכנסת שאמה עם לקיש 1פ

נאמרלפיכךאותהילדהמצריםלפתחנכנסתשאמהעדלקישבן2פ

נאמר'לפיאותהילדהמצריםלפתחנכנסשאמהעדא
'נאמ'לפיאותהילדהמצריםלפתחנכנסהשאמהעדש

'אמבניהמבניואףמצרימהאבותיךירדונפש'בשבעיאליהד

'אמבניהמבניואף'וגוממצרימהאבותיךירדונפשבשבעיםעליהמ

' אבניה מבני ואף ' וגואבתיך ירדו נפש בשבעים עליה 1פ

'אמבניהמבניואףמצרימהירדונפשבשבעיםעליה2פ

בניהמבניואףאבותיךירדונפש'בעעליהא
אמרבניהמבניואף'וגואבותיךירדונפש'בעעליהש

לפיכןהואלמהתפקדםומעלהחדשמבןזכרכל'הקבהד

לפיכןהואלמהתפקדםומעלהחדשמבןזכרכלה"הקבמ

לפי חדש מבן זכר כל ה "הקב1פ

לפיכןהואלמהתפקדםומעלהחדשמבןזכרכלה"הקב2פ

לפיכןהואלמהתפקדםומעלהחדשמבןזכרכלא
לפיכןהואלמהתפקדםומעלהחדשמבןזכרכלה"הקבש
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ח, ג

השבטאלאנבחרלא'השבטימכללעולםהואחביבהזהשהשבטד

השבטאלאנבחרלאהשבטיםמכללעולםהואחביבהזהשהשבטמ

השבט אלא נבחר לא השבטים מכל לעולם חביב שהוא 1פ

השבטאלאנבחרלאהשבטיםמכללעולםהואחביבהזהשהשבט2פ

השבטאלאנבחרלאהשבטיםומכללעולםהואחביבהזהשהשבטא
השבטאלאנבחרלאהשבטיםומכללעולםהואחביבהזהשהשבטש

'ארלכהןליישראלשבטימכלאותוובחור'שנבלבדהזהד

'אמלכהןליישראלשבטימכלאותוובחור'שנאמבלבדהזהמ

ר "אלכהן לי ' ישרשבטי מכל אותו ובחור ' שנהזה 1פ

'אמרלכהןליישראלשבטימכלאותוובחור'שנבלבדהזה2פ

ל"אר'וגוישראלשבטימכלאותוובחור'שנאבלבדהזהא
ל"אר'וגוישראלשבטימכלאותוובחור'שנאבלבדהזהש

וביררבעולם'הבהבראהרבה'דברימוצאאתלויד

ובררבעולםה"הקבבראהרבהדבריםמוצאאתלוי'רמ

ובירר בעולם ה "הקבברא דברים מוצא את לוי 1פ

וביררבעולםה"הקבלובראדבריםמוצאאתלוי2פ

וביררבעולםה"הקבלובראהרבהדבריםמוצאאתא
ובוררבעולםה"הקבלובראהרבהדבריםמוצאאתש

ויברך'שנבשבת'הבהובחרימים'זבראמהם'אלוד

ויברך'שנבשבתה"הקבובחרימיםשבעתבראמהםאחדלומ

מהם אחד לו 1פ

מהםאחדלו2פ

ויברך'שנאבשבתה"הקבובחרימיםשבעהבראמהםאחדלוא
ויברך'שנאבשבתה"הקבובחרימיםשבעהבראמהםאחדלוש

אחדלווביררשניםבראאותוויקדשהשביעייוםאתאלהיםד

אחדלוובררשניםבראאותוויקדשהשביעייוםאתאלהיםמ

1פ

2פ

אחדלווביררשניםבראאותוויקדשהשביעייוםאתאלהיםא
אחדלווביררשניםבראאותוויקדשהשביעייוםאתאלהיםש

אחדלווביררשבועיםברא'ליישבתהארץושבתה'שנד

אחדלוובררשבועיםברא'להשבתהארץושבתה'שנמהםמ

י "לשבת הארץ ושבתה ' שנ1פ

אחדלווביררשבועיםבראי"לישבתהארץושבתה'שנ2פ

'אלווביררעים[ו]שבבראי"ליישבתהארץושבתה'שנאמהםא
אחדלווביררשבועיםברא'להשבתהארץושבתה'שנאמהםש

לווביררארצותבראשנההחמשיםשנתאתוקדשתם'שנמהםד

מהםמ

1פ

לוביררארצותבראשנההחמשיםשנתאת'וקדשת'שנמהם2פ

לווביררהארצותבראשנההחמשיםשנתאתוקדשתם'שנאמהםא
לווביררארצותבראשנה'הנשנתאתוקדשתם'שנאמהםש

וכןבהאלהיך'ייעיניתמיד'שנישראלארץמהם'אד

מ

1פ

וכןבהאלהיךי"יעיניתמיד'שנישראלארץמהןאחת2פ

וכןבהאלהיךי"ייעיניתמיד'שנאישראלארץמהםאחדא
וכןבהאלהיך'העיניתמיד'שנאישראלארץמהןאחתש
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ח, ג

לוובירר'רקיעיבראחלקארצוואתארצואותהקורא'הבהד

מ

לו ובירר רקיעים ברא 1פ

לוובירררקיעיםבראחילקארציואתארצואותהקוראה"הקב2פ

לוובירררקיעיםבראחלקיארציואתארצואותהקוראה"הקבא
לוובירררקיעיםבראחילקארציואתארצואותהקוראה"הקבש

בערבותלרכבסולו'שנערבותזהמהם'אד

מ

בערבות לרוכת סלו ' שנערבות זה אחד 1פ

שמוביהבערבותלרוכבסולו'שנערבותזהמהםאחד2פ

'וגושמוביהבערבותלרוכבסולו'שנאערבותזהמהםאחדא
'וגובערבותלרוכבסולו'שנאערבותזהמהםאחדש

בחרובך'שנישראלאלומהםאחתלוובירראומותבראד

מ

בחר ובך ' שנ' ישראלו אחת לו ובירר אומות ברא 1פ

בחרובך'שנישראלאלומהןאחתלוובירראומותברא2פ

בחרובך'שנאישראלאלומהםאחדלוובירראומותבראא
בחרובך'שנאישראלאלומהםאחתלוובירראומותבראש

'אלווביררשבטיםבראסגלהלעםלולהיות'ייד

מ

אחד לו ובירר שבטים ברא סגולה לעם לו להיות אלהיך י "י1פ

אחדלווביררשבטיםברא'וגולעםלולהיותי"י2פ

אחדלווביררשבטיםובראאלהיךי"יא
אחדלווביררשבטיםוברא'הש

ישראלשבטימכלאותוובחור'שנלוישבטזהמהםד

ישראלשבטימכלאותוובחור'שנלוישבטזהמ

' וגואותו ובחור ' שנלוי שבט זה 1פ

לי'ישרשבטימכלאותוובחור'שנלוישבטזהמהם2פ

ישראלשבטימכלאותוובחור'שנאלוישבטזהמהםא
'וגוישראלשבטימכלאותוובחור'שנאלוישבטזהמהםש

מחבבןשהואמפניחדשמבןשיפקדםלמשה'הבה'אמ'לפיד

מחבבןשהואמפניחדשמבןשיפקדםלמשהה"הקב'אמלפיכךמ

חביבין שהן מפני חדש מבן שיפקדם למשה ה "הקב' אלפיכך 1פ

מחבבםשהואמפניחדשמבןשיפקדםלמשהה"הקב'אמלפיכךלכהן2פ

מחבבןשהואמפניחדשמבןשיפקדםלמשהה"הקב'אמ'לפיא
מחבבןשהואמפניחדשמבןשיפקדםלמשהה"הקב'אמ'לפיש

'איוםמבןלמנותןצריךהיהאלוטעמיםאםאיתיביןביותרד

אחדיוםמבןלמנותןצריךהיהאלוטעמיםאםאיתיביןביותרמ

אחד יום מבן למנותן צריך היה הללו בטעמים אם ביות 1פ

אחדיוםמבןלמנותםצריךהיהאלוטעמיםאםאיתיביןביותר2פ

אחדיוםמבןלמנותםצריךיהיהאלוטעמיםאםאיתיביביותרא
אחדיוםמבןלמנותםצריךיהיהאלו'טעמיאםאיתיביןביותרש

יוםבןשאיןמפניחדשמבן'למנותצרךלמה'ל'רז'אמד

יוםבןשאיןמפניחדשמבןלמנותןצרךלמה'רבותי'אממ

לפי חדש מבן מנאן למה רבותינו אמרו 1פ

יוםבןשאיןמפניחדשמבןלמנותםצריךלמהרבותינואמרו2פ

יוםבןשאיןמפניחדשמבןלמנותםצריךלמה'רבואמרוא
יוםבןשאיןמפניחדשמבןלמנותםצריךלמה'רבותיאמרוש
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ט, ג- ח , ג

קיימאבןשהואידועחדשבןאבל'קיימבןד

קיימאבןמ

קיימא בן שהוא 1פ

קיימהבןשהואידועחדשבןאבלקיימהבןאחד2פ

קיימאבןשהואהואידועחדשבןאבלקיימאבןאחדא
קיימהבןשהואידועחדשבןאבלקיימהבןאחדש

נמנולמה'א'דתפקדםומעלהחדשמבן'לפיכד

נמנולמהא"דתפקדםומעלהחדשמבןלפיכךמ

נמנו למה א "דנפל ואינו 1פ

נמנולמהאחרדברתפקדםומעלהחדשמבןלפיכך2פ

נמנולמהא"דתפקדםומעלהחדשמבן'לפיא
נמנולמהא"דתפקדםומעלהחדשמבן'לפיש

בכורילפדותאלאזהמניןהלויםנמנושלאלפיחדשמבןד

בכורילפדותאלאזהמניןהלויםנמנושלאלפיחדשמבןמ

בכורי לפדות אלא זה מנין הלוים נמנו שלא לפי חדש מבן 1פ

בכורילפדותאלאזהמניןהלויםנמנושלאלפיחדשמבן2פ

בכורילפדותאלאזהמניןהלוייםנמנושלאלפיחדשמבןא
בכורילפדותאלאזהמניןהלוייםנמנושלאלפיחדשמבןש

חדשמבןנמנוהלויםכךחדשמבן'נפדישהבכוריםוכשםישראלד

חדשמבןנמנוהלויםכךחדשמבןנפדיןשהבכוריםוכשםישראלמ

חדש מבן נמנו הלוים כל חדש מבן נפדין שהבכורים וכשם ישראל 1פ

חדשמבןנמנוהלויםכךחדשמבןנפדיםשהבכוריםוכשםישראל2פ

חדשמבןנמנוהלוייםכךחדשמבןנפדיןשהבכוריםוכשםישראלא
חדשמבןנמנוהלוייםכךחדשמבןנפדיםשהבכוריםוכשםישראלש

'הבהלפנימשה'אמ'וגו'ייפיעלמשהאותםויפקדד

ה"הקבלפנימשה'אמ'הפיעלמשהאותםויפקדמ

ה "הקבלפני משה ' אי "יפי על משה אתם ויפקד 1פ

ה"הקבלפנימשה'אמ'וגוי"יפיעלמשהאותםויפקד2פ

ה"הקבלפנימשה'אמי"ייפ"עמשהאותםויפקודא
ה"הקבלפנימשה'אמ'הפיעלמשהאותםויפקודש

מחזרלהיותאנייכולחדשמבןאותןשאמנהלי'אומאתהד

מחזרלהיותאנייכולחדשמבןאותןשאמנהלי'אומאתהמ

מחזר להיות אני יכול חודש מבן אותן שאמנה לי ' אואתה 1פ

מחבבלהיותאנייכולחדשמבןאותםשאמנהליאומראתה2פ

מסבבלהיותיכולניחדשמבןאותםשאמנהלי'אומאתא
מסבבלהיותיכולניחדשמבןאותםשאמנהלי'אומאתהש

לי'אושאת'וא'אכלולספורבתיהםובתוך'בחצרותיהומסבבד

לי'אומשאתהואחדאחדכלולספרבתיהםובתוךבחצרותיהםומסבבמ

אחד אחד ולספור בתיהם בתוך בחצרותיהם ומסבב 1פ

ליאומרשאתואחדאחדכלולספורבתיהםובתוךבחצרותיהםומסבב2פ

לי'אומשאתה'ואא"כולספורבתיהםובתוךבחצרותיהםומחזרא
לי'אומשאתואחדאחדכלולספורבתיהםובתוךבחצרותיהםומסבבש

עושהאת'הבהלו'אמתפקדםומעלהחדשמבןזכרכלד

עשהאתה"הקבלו'אמתפקדםומעלהחדשמבןזכרכלמ

עושה אתה ה "הקבלו ' א1פ

עשהאתה"הקבלו'אמתפקדםומעלהחדשמבןזכרכל2פ

עושהאתה"הקבל"אתפקדםומעלהחדשמבןזכרכלא
עושהאתה"הקבליה'אמתפקדםומעלהחדשמבןזכרכלש
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היהשלום'ברהלוי'יהוד'ר'אשליעושהואנישלךד

היהשלום'ברהלוייהודה'ר'אמהשליאעשהאניהשלךמ

היה שלום ' ברהלוי יהודה ר "אשלי עושה ואני שלך 1פ

היהשלום'ברהלוייהודהר"אשליעושהואנישלך2פ

היהש"בהלוייהודהר"אשליעושהואנישלךא
היהש"בהלוייהודה'ר'אמשליעושהואנישלךש

'ואומקרבתוהשכינהאהליהםפתחעללוועומדהולךמשהד

ואומרתמקרבתוהשכינהאהליהםפתחעללוועומדהולךמשהמ

ואומרת מקרבת והשכינה אהליהם פתח על ועומד לו הולך משה 1פ

'ואומרמקרבתוהשכינהאהליהםפתחעלועומדהולךמשה2פ

ואומרתמקרבתוהשכינהאהליהםפתחעלועומדהולךמשהא
ואומרתמקרבתווהשכינהאהליהםפתחעלועומדהולךמשהש

הזהבאהלישתינוקים'חהזהבביתישתינוקים'הלוד

הזהבאהלישתינוקיםשמנההזהבביתישתינוקיםחמשהלומ

הזה באהל יש תינוקות עשרה הזה באהל יש תינוקות חמשה לו 1פ

הזהבאהלישתינוקיםשמנההזהבביתישתינוקותחמשהלו2פ

הזהבביתישתינוקות'חזהבביתישתינוקות'הלוא
הזהבביתישתינוקותעשרההזהבביתיש'תינוקוחמשהלוש

משהאותםויפקד'ד'ה'ההזהבאהלישתינוקים'יד

משהאותםויפקודד"ההמ

משה אותם ויפקד ד "הה1פ

משהאותםויפקדדכתיבהיאהדאהזהבביתישתינוקיםעשרה2פ

משהאותםויפקודד"ההזהבביתישתינוקות'יא
משהאותםויפקודד"ההש

אלהויהיולואומרתשהשכינהכשם'וגו'ייפיעלד

אלהויהיולואומרתשהשכינהכשם'הפיעלמ

אלה ויהיו לו אומרת שכינה שהיתה כשם י "יפי על 1פ

אלהויהיולואומרתשהשכינהכשם'וגוי"יפיעל2פ

אלהלואומרתשהשכינהכשםי"ייפ"עא
אלהלואומרתשהשכינהכשם'הפיעלש

אלה'שנמקוםכלאבהו'ר'א'וגובשמותםלויבניד

אלה'שנמקוםכלאבהו'ר'אמוגומרבשמותםלויבנימ

אלה ' שנמקום כל אבהו ר "אבשמותם לוי בני 1פ

אלה'שנאמקוםכלאבהו'אמר'וגובשמותםלויבני2פ

אלה'שנאמקוםכלאבהור"א'וגובשמותםלויבניא
אלה'שנאממקוםכלאבהו'ר'אמ'וגובשמותםלויבניש

אלהויהיו'שנכאןהראשוניםעלמוסיףואלההראשוניםאתפסלד

אלהויהיו'שנכאןהראשוניםעלמוסיףואלההראשוניםאתפסלמ

אלה ' שנכאן הראשונים על מוסיף ואלה הראשונים את פסל 1פ

אלהויהיו'שנאכאןהראשוניםעלמוסיףואלההראשוניםאתפסל2פ

אלהויהיו'שנאכאןהראשוניםעלמוסיףואלההראשוניםאתפסלא
אלהויהיו'שנאמכאןהראשוניםעלמוסיףואלההראשוניםאתפסלש

שעבדועלישראלבכוריפסלפסלמהבשמותםלויבניד

שעבדועלישראלבכוריפסלפסלמהבשמותםלויבנימ

שעבדו ישראל בכורי פסל אלה מה 1פ

שעבדועלישראלבכוריפסלפסלמהבשמותםלויבני2פ

שעבדועלישראלבכוריפסלפסלמאןלויבניא
שעבדועלישראלבכוריפסלפסלמהלויבניש
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שנתעסקהלויםחביביןכמהראה'וגוגרשוןבנישמותואלהלעגלד

שנתעסקהלויםחביביןכמהראהלמשפחותםגרשוםבנישמותואלהלעגלמ

שנתעסק הלוים חביבין כמה ראה למשפחותם גרשון בני שמות ואלה לעגל 1פ

שנתעסקהלויםחביביםכמהראהלמשפחותםגרשוןבנישמותואלהלעגל2פ

שנתעסקהלוייםחביביםכמהראהלמשפחותםגרשוןבנישמותואלהלעגלא
שנתעסקהלוייםחביביןכמהראהלמשפחותםגרשוןבנישמותואלהלעגלש

בישראלכןעשהשלאמהשמותםלמנותשלהםמשפחותבכל'הבהד

בישראלכןעשהשלאמהשמותםלמנותשלהןמשפחותבכלה"הקבמ

' בישרכן עשה שלא מה שלהם משפחות בכל ה "הקב1פ

בישראלכןעשהשלאמהשמותםלמנותשלהםמשפחותבכלה"הקב2פ

בישראלכןעשהשלאמהשמותםלמנותשלהםמשפחותבכלה"הקבא
בישראלכןעשהשלאמהשמותם[ות](ן)[נ](ב)מ[ל]שלהםמשפחותבכלה"הקבש

וכן'וגולמשפחותםגרשוןבנישמותואלה'ד'ה'הד

וכן'וגומלמשפחותםגרשוןבנישמותואלהד"ההמ

וכאן גרשון בני שמות ואלה ד "הה1פ

ושמעילבני'למשפחותגרשוןבנישמותואלהדכתיבהיאהדא2פ

ושמעילבנילמשפחותםגרשוןבנישמותואלהד"ההא
ושמעילבנילמשפחותםגרשוןבנישמותואלהד"ההש

למשפחותםמרריובניוכן'וגולמשפחותםקהתובניד

למשפחותםמרריובניוכן'וגומויצהרעמרםלמשפחותםקהתובנימ

מררי ובני וכאן וחברון ויצהר עמרם קהת ובני 1פ

למשפחותםמרריובניוכןועוזיאלוחברוןויצהרעמרםלמשפחותםקהתובני2פ

'למשפחומרריובניוכן'וגוויצהרעמרםלמשפחותםקהתובניא
למשפחותםמרריובניוכן'וגוויצהרעמרםלמשפחותםקהתובניש

משמרות'חאלו'רבותיאמרו'וגוד

משמרותאלו'רבותיאמרו'וגומומושימחלימ

משמרות שמונה אלו ' רבותיאמרו ומושי מחלי 1פ

משמרותשמנהאלורבותינואמרוהלוימשפחותהםאלהומושימחלי2פ

משמרות'חאלו'רבואמרו'וגוא
משמרותשמונהאלו'רבותיאמרו'וגוש

'ד'כאותןועשהדודשעמדעד'הבהמפימשהשהתקיןד

ד"כאותןועשהדודשעמדעדה"הקבמפימשהשהתקיןמ

ד "כאותן ועשה דוד שעמד עד ה "הקבמפי משה שהתקין 1פ

וארבעעשריםאותןועשהדודשעמדעדה"הקבמפימשהשהתקין2פ

ד"כאותםועשהדודשעמדעדה"הקבמפימשהשהתקיןא
ד"כאותםועשהדודשעמדעדה"הקבמפימשהשהתקיןש

צריךלמה'וגוהלבנימשפחתלגרשוןולויהלכהונהד

'הכתוצרךלמה'וגומהלבנימשפחתלגרשוןולויהלכהונהמ

' הכתוצריך למה השמעי ' ומשפחהלבני משפחת לגרשון ולויה לכהונה 1פ

צרךלמה'וגוהשמעיומשפחתהלבנימשפחותלגרשוןולויהלכהונה2פ

צריךלמה'וגוהלבנימשפחתלגרשוןולוייהלכהונהא
צריךלמה'וגוהלבנימשפחתלגרשוןולוייהלכהונהש

לפילכך'הכתוצריךלמהלמעלהאמורותכברוהלאמשפחותיהםלחזורד

לפילכך'הכתוצרךלמהלמעלהאמורותכברוהלאמשפחותיהםלחזרמ

לפי למעלה אמורות כבר והלא למשפחותם לחזור 1פ

לפילכךהכתובצרךלמהלמעלהאמרותכברוהלאמשפחותיכםלחזור2פ

לפילכך'הכתוצורךלמה'למענאמרכברוהלאמשפחותיהםלחזורא
לפילכךהכתובצריךלמהלמעלהנאמרכברוהלאמשפחותיהםלחזורש
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'וגוהבכוראהרןבנישמותואלה'אושהואד

'וגומנדבהבכוראהרןבנישמותואלה'אומשהואמ

ואיתמר אלעזר ואביהוא נדב הבכור אהרן בני שמות אלה ' אומשהוא 1פ

ואיתמראלעזרואביהואנדבהבכוראהרןבנישמותואלהאומרשהוא2פ

'וגוואביהונדבהבכוראהרןבנישמותואלה'אומשהואא
'וגוואביהואנדבהבכוראהרןבנישמותואלהאומרשהואש

'דלאהרןשהיו'אעפ'וגונדבוימתד

ארבעהלאהרןשהיופ"אע'וגומואביהואנדבוימתמ

ארבעה לאהרן שהיו פ "ואע' וגוואביהוא נדב וימת ' ואומ1פ

'ארבעלאהרןשהיופיעלאףואביהואנדבוימת'וגו2פ

'דלאהרןשהיופ"אע'וגוואביהואנדבוימתא
ארבעהלאהרןשהיופ"אעואביהואנדבוימתש

אףיכולואיתמראלעזרהשניםאלאמשפחותהעמידולאבניםד

אףיכולואיתמראלעזרהשניםאלאמשפחותהעמידולאבניםמ

אף יכול ואיתמר אלעזר השנים אלא משפחות העמיד לא בנים 1פ

אףיכולואיתמראלעזרהשניםאלאמשפחותהעמידולאבניםארבעה2פ

אףיכולואיתמראלעזר'הבאלאמשפחותהעמידולאבניםא
אףיכולואיתמראלעזר'הבאלאמשפחותהעמידולאבניםש

'דולקהתבנים'בלגרשוןשהיו'אעפכןבלויםד

ארבעהולקהתבניםשנילגרשוןשהיופ"אעכןבלויםמ

ארבעה ולקהת בנים שני לגרשון שהיו פ "אעכן בלוים 1פ

ארבעהולקהתבניםשנילגרשוןשהיופיעלאףכןבלוים2פ

'דולקהתבנים'בלגרשוןשהיופ"אעכןבלוייםא
ארבעהולקהתבניםשנילגרשוןשהיופ"אעכןבלוייםש

חזרלכךמשפחותכולםהעמידולאשמאבנים'בולמרריבניםד

חזרלכךמשפחותכולןהעמידולאשמאבניםשניולמרריבניםמ

חזר לכך משפחות כולם העמידו לא שמא שנים ולמררי 1פ

חזרלכךמשפחותכולםהעמידולאשמאבניםשניולמרריבנים2פ

חזרלכךמשפחותכלםהעמידולאשמאבנים'בולמרריבניםא
חזרלכךמשפחותכלםהעמידולאשמאבניםשניולמרריבניםש

בניהםכלשהעמידוחשבומרריוקהתגרשוןבניהןלמנותכשבא'הכתד

בניהןכלשהעמידוחשבומרריוקהתגרשוןבניהןלמנותכשבאהכתובמ

בניהם כל שהעמידן חשב ומררי וקהת שלגרשון בניהן למנות ' הכת1פ

בניהםכלשהעמידוחשבומרריוקהתגרשוןבניהןלמנותכשבאהכתוב2פ

בניהםכלשהעמידוחשבומרריקהתגרשוןבניהםלמנותכשבא'הכתוא
בניהםכלשהעמידוחשבומרריקהתגרשוןבניהםלמנותכשבאהכתובש

בכלהמקוםשנתעסקלויבניחביביןצדיקיםכולםשהיומשפחותד

בכלה"הקבשנתעסקלויבניחביביןצדיקיםכולןשהיומשפחותמ

בכל המקום שנתעסק לוי בני חביבין צדיקים כולם שהיו משפחות 1פ

בכלהמקוםשנתעסקלויבניחביביםצדיקיםכולםשהיומשפחות2פ

בכלהמקוםהמקוםשנתעסקלויבניחביביםצדיקיםכלםשהיומשפחותא
בכלהמקוםשנתעסקלויבניחביביםצדיקיםכלםשהיומשפחותש

מהוגרשוןבניבמשכןובעבודתןובנשיאיהםובמקומםבמנינםמהןומשפחהמשפחהד

מהוגרשוןבבניבמשכןובעבודתןובנשיאיהםובמקומםבמניינםמהןומשפחהמשפחהמ

מהו גרשון בבני במשכן ובעבודתן ובנשיאיהם ובמקומם במניינם מהם ומשפחה משפחה 1פ

מהגרשוןבבניבמשכןובעבודתםובנשיאיהםובמקומםבמנינםמהםומשפחהמשפחה2פ

מהוגרשוןבבניבמשכןובעבודתןובנשיאיהםובמקומםבמניניםמהםומשפהחמשפחהא
מהוגרשוןבבניבמשכןובעבודתםובנשיאיהםובמקומםבמנינםמהםומשפחהמשפחהש
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במנין'הכתשנתעסקהרי'וגוזכרכלבמספרפקודיהם'אוד

במנין'הכתושנתעסקהריזכרכלבמספרפקודיהם'אוממ

במנין ' הכתשנתעסק הרי ' וגוזכר כל במספר פקדיכם אומר 1פ

במניןהכתובשנתעסקהרי'וגוזכרכלבמספרפקודיכםאומרהוא2פ

במניןהכתובשנתעסקהרי'וגוזכרכלבמספרפקודיהם'אומא
במניןהכתובשנתעסקהרי'וגוזכרכלבמספרפקודיהם'אומש

מקומןהריימהיחנוהמשכןאחריהגרשונימשפחותגרשוןבניד

מקומןהריימהיחנוהמשכןאחוריהגרשונימשפחותגרשוןבנימ

מקומן הרי יחנו המשכן אחרי הגרשוני משפחות גרשון בני 1פ

מקומןהרי'וגוימהיחנוהמשכןאחריהגרשוני'משפחוגרשוןבני2פ

מקומןהרי'וגויחנוהמשכןאחריהגרשונימשפחותגרשוןבניא
מקומןהרי'וגויחנוהמשכןאחריהגרשונימשפחתגרשוןבניש

ומשמרתשלהםנשיאהרי'וגואליסףאבביתונשיאד

ומשמרתשלהםנשיאהרילגרשוניאבביתונשיאמ

ומשמרת שלהם נשיא הרי ' וגואליסף לגרשוני אב בית ונשיא 1פ

ומשמרת'וגושלהםנשיאהרי'וגואליסףלגרשוניאבביתונשיא2פ

ומשמרתשלהםנשיאהרי'וגואליסףלגרשוניאבביתונשיאא
ומשמרתשלהםנשיאהרי'וגואליסףלגרשוניאבביתונשיאש

במשכןעבודתןהרי'וגוהחצרוקלעי'וגוגרשוניבניד

במשכןעבודתןהריהחצרוקלעימועדבאהלגרשוןבנימ

במשכן עבודתן הרי ' וגוהחצר וקלעי מועד באהל גרשון בני 1פ

במשכןעבודתםהרי'וגוהחצרוקלעי'וגומועדבאהלגרשוניבני2פ

במשכןעבודתםהריהחצרוקלעי'וגומועדבאהלהגרשוניבניא
במשכןעבודתםהריהחצרוקלעי'וגומועדבאהלהגרשוניבניש

ולקהת'ד'ה'הקהתבבני'הכתמונהוכןד

ולקהתד"ההקהתבבני'הכתומונהוכןמ

ולקהת ד "ההקהת בבני הכתוב מונה וכן 1פ

ולקהת'דכתיהיאהדאקהתבבניהכתובמונהוכן2פ

ולקהת(ר)ולבניד"ההקהתבבנימונהוכןא
ולקהתד"ההקהתבבנימונהוכןש

שהודיעהרי'וגוהעמרמימשפחתד

שהודיעהריהעמרמימשפחתמ

שהודיע הרי ' וגוהיצהרי משפחת העמרמי משפחת 1פ

שהודיעהרי'וגוהעזיאלי'ומשפחהחברוניומשפחתהיצהריומשפחתהעמרמימשפחת2פ

שהודיעהרי'וגורמי[מ]העמשפחתא
שהודיעהרי'וגוהעמרמימשפחתש

במספרמהם'אנתכלושלאמשפחותכולםשהעמידוקהתבבני'הכתד

במספרמהםאחדנתכלושלאמשפחותכולןשהעמידוקהתבבני'הכתומ

במספר מהם אחד נתכלו שלא משפחות כולם שהעמידו קהת בבני ' הכת1פ

במספרמהםאחדנתכלושלאמשפחותכולםשהעמידוקהתבבניהכתוב2פ

מהםאחדנתכלושלאמשפחותכלםשהעמידוהכתובא
מהםאחדנתכלושלאמשפחותכלםשהעמידוהכתובש

קהתבניבמספר'הכתו'פילמהמנינםהרי'וגוזכרכלד

קהתבניבמספר'הכתופרשלמהמניינןהרי'וגומזכרכלמ

קהת בני במספר ' הכתפירש למה מניינן הרי זכר כל 1פ

במספרהכתובפירשלמהמנינםהרי'וגוזכרכל2פ

קהתבניבמספר'הכתו'פילמהמנינםהרי'וגוזכרכלא
קהתבניבמספרהכתוב'פילמהמנינםהרי'וגוזכרכלש
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ולאגרשוןבניבמספרלא'נאמשלאמההקדשמשמרתשומריד

ולאגרשוןבניבמספרלא'נאמשלאמההקודשמשמרתשומרימ

ולא גרשון בני במספר לא ' נאשלא מה הקדש משמרת שומרי 1פ

ולאגרשוןבניבמספרלאנאמרשלאמההקדשמשמרתשומרי2פ

ולאגרשוןבניבמספרלאנאמרשלאמההקדשמשמרתשומריא
ולאגרשוןבניבמספרלאנאמרשלאמההקדשמשמרתשומריש

ומעלהחדשמבןקהתבניוכימרריבניבמספרד

[ומעלה]חדשמבןקהתבניוכימרריבניבמספרמ

קהת בני וכי מררי בני 1פ

ומעלהחדשמבןקהתבניוכימרריבניבמספר2פ

היוומעלהחדשמבןקהתבניוכימררי(ג)בניבמספרא
היוומעלהחדשמבןקהתבניוכימרריבניבמספרש

שלשיםבןשהיהעדוהלאהקדשמשמרתשומריםד

שלשיםבןשהיהעדוהלאהקודשמשמרתשומריםמ

שלשים בן שהיה עד והלא ומעלה חדש מבן הקדש משמרת שומרים 1פ

שלשיםבןשהיהעדוהלאהקדשמשמרתשומרים2פ

שלשיםבןשהיהעדוהלאהקדשמשמרת'שומריא
שלשיםבןשהיהעדוהלאהקדשמשמרת'שומריש

הארוןשהיהלפיכןעשהלמהלעבודהכשרהיהלאד

הארוןשהיהלפיכןעשהלמהלעבודהכשרהיהלאמ

הארון שהיה לפי כן עשה למה לעבודה כשר לא 1פ

הארוןשהיהלפיכןעשהלמהלעבודהכשרהיהלא2פ

היהשהארוןלפיכןעשהלמהלעבודהכשרהיהלאא
שהארוןלפיכןעשהלמהלעבודהכשרהיהלאש

ואעפימיהםמקצרשהיהממעטןוהיהקהתבבנימכלהד

כ"ואעפימיהןמקצרשהיהממעטןוהיהקהתבבנימכלהמ

כ "ואעפימיהם ממחצית ממעטן והיה אותן מכלה 1פ

פיעלואףימיהןמקצרשהיהממעטןוהיהקהתבבנימכלה2פ

כ"ואעפימיהםמקצרשהיהממעטןוהיהקהתבנימכלהא
כ"ואעפימיהםמקצרשהיהממעטןוהיהקהתבבנימכלהש

'לפיכאחריוקהתבנירציםהיוהקדשמחיבתכןד

לפיכךאחריוקהתבנירציםהיוהקדשמחבתמ

לפיכך אחריו רצים קהת בני היו ה "הקבמחבת 1פ

לפיכךאחריוקהתבנירציםהיוהקדשמחיבתכן2פ

'לפיאחריוקהתבנירציםהיוהקדשמחבתא
'לפיאחריוקהתבנירציםהיוהקדשמחיבתש

'שכתכמולשמשנכנסוחדשמבןכאלושכרעליהםהעלהד

'שכתוכמולשמשנכנסוחדשמבןכאלושכרעליהםהעלהמ

' הכת' שאמכמה לשמש נכנסו חדש בן כאלו שכר עליהם העלה 1פ

שכתובכמולשמשנכנסוחדשמבןכאלושכרעליהםהעלה2פ

ש"כמלשמשנכנסוחדשמבןכאלושכרעליהםהעלהא
שכתובכמולשמשנכנסוחדשמבןכאילושכרעליהםהעלהש

הואאףחייוימיכלישראלאתשפטוהואהרמתיבשמואלד

הואאףחייוימיכלישראלאתשפטוהואהרמתיבשמואלמ

הוא אף ישראל את שפט והוא הרמתי בשמואל 1פ

הואאףחייוימיכלישראלאתשפטוהואהרמתיבשמואל2פ

הואאףחייוימיכלישראלאתשפטוהואהרמתיבשמואלא
הואואףחייוימיכלישראלאתשפטוהואהרמתיבשמואלש
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תימנההמשכןירךעליחנוקהתבנימשפחתקהתמבניהיהד

תימנההמשכןירךעליחנוקהתבנימשפחותקהתמבניהיהמ

המשכן ירך על יחנו קהת מבני היה 1פ

תימנההמשכןירךעליחנוקהתיבנימשפחותקהתמבניהיה2פ

תימנההמשכןירךעליחנוקהתבנימשפחותקהתימבניהיהא
תימנההמשכןירךעליחנוקהתבנימשפחותקהתימבניהיהש

'וגואבביתונשיאמקומןהריד

'וגומהקהתילמשפחותאבביתונשיאמקומןהרימ

אליצור הקהתי למשפחות אב בית ונשיא מקומן הרי 1פ

'וגועוזיאלבןאליצפןהקהתילמשפחותאבביתונשיאמקומםהרי2פ

'וגוהקהתילמשפחותאבביתונשיאמקומםהריא
'וגוהקהתילמשפחותאבביתונשיאמקומםהריש

בקדשעבודתןהרי'וגוהארוןומשמרתםשלהםנשיאהריד

בקדשעבודתןהרי'וגומוהשולחןהארון[בפנים]ומשמרתםשלהןנשיאהרימ

בקדש עבודתן הרי ' וגהארון ומשמרתם שלהן נשיא הרי 1פ

בקדשעבודתםהרי'וגוהארוןומשמרתםשלהםנשיאהרי2פ

בקדשעבודתםהריהארוןומשמרתםשלהםנשיאהריא
בקדשעבודתםהריהארוןומשמרתםשלהםנשיאהריש

'וגוהלוינשיאיונשיאד

הכהןאהרןבןאלעזרהלוינשיאיונשיאמ

בקדש עבודתן הרי ' וגואהרן בן אלעזר הלוי נשיאי ונשיא 1פ

'וגוהכהןאהרןבןאלעזרהלוינשיאיונשיא2פ

'וגוהכהןאהרןבןאלעזרהריהלוינשיאיונשיאא
'וגוהכהןא"באלעזרהריהלוינשיאיונשיאש

קהתבבניחשבלמהד

קהתבניבמשפחותחשבלמהמ

קהת בני משפחות חשב למה אהרן בן אלעזר הלוי נשיאי ונשיא 1פ

קהתבניבמשפחותחשבלמה2פ

קהתבניבמשפחותחשבלמהא
קהתבני'במשפחוחשבלמהש

יצאומעמרםולוים'כהנייצאושמקהתלפינשיאיםשניד

יצאומעמרםולויםכהניםיצאושמקהתלפינשיאיםשנימ

יצאו מעמרם לוים כהנים יצאו שמקהת לפי נשיאים שני 1פ

יצאומעמרםולויםכהניםיצאושמקהתלפינשיאיםשני2פ

יצאומעמרםולוייםכהניםיצאושמקהתלפינשיאיםשניא
ולוייםכהניםיצאומעמרםולוייםכהניםיצאושמקהתלפי'נשיאי'בש

חשבולכךכהניםאהרןובנילויםהיומשהבניואהרןמשהד

חשבולכךכהניםאהרןובנילויםהיומשהבניואהרןמשהמ

לכך כהנים אהרן ובני לוים היו משה בני ואהרן משה 1פ

חשבולכךכהניםאהרןובנילויםהיומשהבניואהרןמשה2פ

חשבולכך'כהניאהרןובנילוייםהיומשהבניואהרןמשהא
חשבולכךכהניםאהרןובנילוייםהיומשהבניואהרןמשהש

בנישלהלויםעלאמרכלהיהוהוא'הכהנימןשהיהאלעזרד

שלבניהלויםעלאמרכלהיהוהואהכהניםמןשהיהאלעזרמ

בני של הלוים על אמרכל היה והוא הכהנים מן שהיה אלעזר 1פ

בנישלהלויםעלאמרכלהיהוהואהכהניםמןשהיה'אלעז2פ

בנישלהלוייםעלאמרכלהיהוהואהכהניםמןשהיהאלעזרא
בנישלהלוייםעלאמרכלהיהוהוא'הכהנימןשהיהאלעזרש



50

במדבר רבה פרשה ג

יא, ג

'ד'ה'הקהתבניעםהקדשמעבדתנושאהיההואוגםקהתד

ד"ההקהתבניעםהקדשמעבודתנושאהיההואוגםקהתמ

ד "ההקהת בני עם הקדש מעבודת נושא היו וגם קהת 1פ

הדאקהתבניעםהקדשמעבודתנושאהיההואוגםקהת2פ

ד"ההקהתבניעםהקדש'מעבודנושאהיההואוגםקהתא
ד"ההקהתבניעםהקדשמעבודתנושאהיההואוגםקהתש

ולמה'וגואהרןבןאלעזרופקדתד

ולמה'וגומהכהןאהרןבןאלעזרופקודתמ

ולמה המאור שמן הכהן אהרן בן אלעזר ופקדת 1פ

ולמה'וגוהמאורשמןהכהןאהרןבןאלעזרופקודתדכתיבהיא2פ

ולמההמאורשמןהכהןאהרןבןאלעזרופקודתא
ולמה'וכוהמאורשמןהכהןא"ב'אלעזופקודתש

ובניגרשוןבנימשמרתהיתהידועלוהלאאיתמרחשבלאד

ובניגרשוןבנימשמרתהיתהידועלוהלאאיתמרחשבלאמ

ובני גרשון בני משמרת היתה ידו על והלא איתמר חשב לא 1פ

ובני'גרשובנימשמרתהיתהידועלוהלאאיתמרחשבלא2פ

ובניגרשוןבנימשמרתהיתהידועלוהלאאיתמרחשבלאא
ובניגרשוןבנימשמרתהיתהידועלוהלאאיתמרחשבלאש

עםלנשיאאלעזרשמנהכמולנשיאעמהםמנאולאלמהמרריד

עםלנשיאאלעזרשמנהכמולנשיאעמהםמנאןלאלמהקהתמ

עם לנשיא אלעזר שמנה כמו לנשיא עמהם מנאן לא למה מררי 1פ

עםלנשיאאלעזרשמנהכמולנשיאעמהםמנאםלאולמהמררי2פ

עםלנשיאאלעזרשמנהכמולנשיאעמהםמנאםלאולמהמרריא
עםלנשיאאלעזרשמנהכמולנשיאעמהםמנאםלאולמהמרריש

ובניגרשוןבניבעבודתמשותףהיהלאשאיתמרלפיקהתבניד

ובניגרשוןבניבעבודתמשותףהיהלאשאיתמרלפיקהתבנימ

ובני גרשון בני בעבודת משותף היה לא שאיתמר לפי קהת בני 1פ

ובניגרשוןבניבעבודתמשותףהיהלאשאיתמרלפיקהתבני2פ

ובני גרשון בני בעבודת ]משותףהיהלאשאיתמרלפיקהתבניא
משותףהיהלאשאיתמרלפיקהתבניש

שותףשהיהאלעזראבלעמהםלנשיאמנאולאלכךמרריד

שותףשהיהאלעזראבלעמהםלנשיאמנאולאלכךמררימ

משותף שהיה אלעזר אבל עמהם לנשיא מנאן לא לכך מררי 1פ

עמהםמשותףשהיהאלעזראבלעמהםלנשיאמנאולאלכךמררי2פ

[במשכןשותףשהיהאלעזראבלעמהםלנשיאמנאולאלכךמררי א
ש

משפחתלמרריעמהםלנשיא'הכתמנאולכךקהתבניעםבמשאןד

משפחתלמרריעמהםלנשיא'הכתומנאולכךקהתבניעםבמשאןמ

' הכתומנאו לכך קהת בני עם במשאן 1פ

משפחתלמרריעמהםלנשיאהכתובמנאולכךקהתבניעםבמשאן2פ

משפחתלמרריעמהםלנשיא'הכתומנאולכךקהתבניעםבמשאןא
משפחתלמרריעמהםלנשיאהכתובמנאולכךקהתבניעםבמשאןש

והעמידומהן'אמתשלאמרריבבני'הכתשמנההריהמחליד

והעמידומהםאחדמתשלאמרריבני'הכתושמנההריהמחלימ

והעמידו מהם אחד מת שלא מררי בני 1פ

והעמידומהםאחדמתשלאמרריבבניהכתובשמנההריהמחלי2פ

והעמידומהם'אמתשלאמשפחתם'הכתושמנההריהמחליא
והעמידומהם'אמתשלאמשפחתם'הכתושמנההריהמחליש
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ונשיאמנינןהודיעהרי'וגוזכרכלבמספרופקודיהםמשפחותד

ונשיאמניינןהודיעהריזכרכלבמספרופקודיהםמשפחותמ

ונשיא מניינן ' הכתהודיע הרי ' וגוזכר כל במספר ופקדיו משפחות 1פ

ונשיאמנינםהודעהרי['וגו]זכרכלבמספרופקודיהםמשפחות2פ

ונשיאמנינםהודיעהריזכרכלבמספרופקודיהםמשפחותא
ונשיאמניינםהודיעהריזכרכלבמספרופקודיהם'משפחוש

עלשלהםנשיאהרי'וגוצוריאללמשפחותאבביתד

עלשלהםנשיאהרי'וגוממררילמשפחותאבביתמ

על שלהם נשיא הרי אביחיל בן צוריאל מררי למשפחות אב בית 1פ

עלשלהםנשיאהריאביחילבןצוריאלמררילמשפחותאבבית2פ

עלשלהםנשיאהריצוריאלמררילמשפחותאבביתא
עלשלהםנשיאהריצוריאלמררילמשפחותאבביתש

מרריבנימשמרתופקדתמקומםהרי'צפוניחנוהמשכןירךד

מרריבנימשמרתופקודתמקומםהריצפונהיחנוהמשכןירךמ

מררי בני משמרת ופקדת מקומן הרי צפונה יחנו המשכן ירך 1פ

מרריבנימשמרתופקודתמקומםהריצפונהיחנוהמשכןירך2פ

מרריבנימשמרתופקודתמקומםהרייחנוהמשכןירךא
מרריבנימשמרתופקודתמקומםהרייחנויחנוהמשכןירךש

לפניוהחוניםבמשכןעבודתןהריד

לפניוהחוניםבמשכןעבודתןהרי'וגוממ

לפני והחונים במשכן עבודתן הרי ' וגוהחצר ועמודי המשכן קרשי 1פ

לפניוהחוניםבמשכןעבודתםהרי'וגוהחצרועמודיהמשכןקרשי2פ

לפניוהחוניםבמשכןעבודתםהרי'וגוהחצרועמודי'וגוהמשכןקדשיא
לפניוהחוניםבמשכןעבודתםהרי'וגוהחצרועמודי'וגוהמשכןקרשיש

קהתזכהקדמההמשכןד

קהתזכהובניוואהרןמשהמזרחהמועדאהללפניקדמההמשכןמ

קהת זכה ובניו ואהרן משה מזרחה מועד אהל לפני קדמה המשכן 1פ

קהתזכהובניואהרןמשהמזרחהמועדאהללפניקדמההמשכן2פ

קהתזכהובניוואהרןמשהמזרחהמועדאהללפניקדמההמשכןא
קהתזכהובניוואהרןמשהמזרחהמועדאהללפניקדמההמשכןש

מחלקות'דלוישבטנעשוהרירוחות'מבהמשכןבניושהקיפוד

מחלקותארבעהלוישבטנעשוהרירוחותמשתיהמשכןבניושהקיפומ

מחלוקות ' דלוי שבט שנעשו הרי רוחות משני המשכן בניו שהקיפו 1פ

מחלקותארבעהלוישבטנעשורוחותמשניהמשכןבניושהקיפו2פ

מחלוקות'דלוישבטנעשורוחותמשניהמשכןבניושהקיפוא
מחלוקותארבעהלוישבטנעשורוחות'מבהמשכןבניושהקיפוש

היומעשיהםולפידגלים'דכנגדהמשכןרוחות'דלהקיףד

היומעשיהםולפידגליםארבעהכנגדהמשכןכנגדרוחותארבעלהקיףמ

היו מעשיהם ולפי דגלים ארבע כנגד המשכן כנגד רוחות ארבע להקיף 1פ

היומעשיהםולפידגליםארבעהכנגדהמשכןכנגדרוחותלהוסיף2פ

היומעשיהםולפידגלים'דכנגדהמשכןכנגדרוחותלארבעא
היומעשיהםולפידגלים'דכנגדהמשכןכנגדרוחותלהוסיףש

כיצדהאסדוריםהדגליםשהיוכמורוחות'לדחוניםהלויםד

זהכאיהאסדוריםהדגליםשהיוכמורוחותלארבעחוניםהלויםמ

כיצד הא סדורים הדגלים שהיו כמו רוחות לארבע חונים הלוים 1פ

כיצדהאסדוריםהדגליםשהיוכמורוחותלארבעחוניםהלוים2פ

כיצדהאסדוריםהדגליםשהיוכמורוחות'לדחוניןהלוייםא
כיצדהאסדוריםהדגליםשהיוכמורוחות'לדחוניםהלוייםש
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וכנגדןוחוםוקורברדואוצרותשלגאוצרותמשםמערבד

וכנגדןוחוםקורואוצרותברדואוצרותשלגואוצרותמשםמערבצדמ

וכנגדן וחום וקור ברד ואוצרות שלג אוצרות משם מערב 1פ

וכנגדןוחוםוקורברדואוצרותשלגאוצרותמשםמערב2פ

וכנגדןוחוםוקורברדואוצרותשלגאוצרותמשםמערבא
וכנגדןוחוםוקורברדואוצרותשלגאוצרותמשםמערבש

בכולםלעמודכדי'גבורישהיוומנשהובנימןאפריםדגלחוניםהיוד

בכולןלעמודכדיגבוריםשהיוומנשהובנימןאפריםדגלחוניםהיומ

בכולם לעמוד כדי גבורים שהיו ומנשה ובנימן אפרים דגל חונים היו 1פ

בכולםלעמדכדיגבוריםשהיוומנשהובנימיןאפריםדגלחוניםהיו2פ

בכולםלעמודכדיגבוריםשהיוומנשהובנימןאפריםדגלחוניםהיוא
בכלםלעמודכדיגבוריםשהיוומנשהובנימיןאפריםדגלחוניםהיוש

מכסהוהאהלבקדשעבודתושהיהגרשוןמערבלרוחהמקוםהשרהוכןד

ומכסהוהאהלבקדשעבודתושהיהגרשוןמערבלרוחהמקוםהשרהוכןמ

מכסהו האהל בקדש עבודתו שהיה גרשון מערב לרוח ה "הקבהשרה וכן 1פ

מכסהוהאהלבקדשעבודתושהיהגרשוןמערבלרוחהמקוםהשרהוכן2פ

ומכסהוהאהלבקדשעבודתושהיהגרשוןמערבלרוחהמקוםהשרהוכןא
מכסהוהאהלבקדשעבודתושהיהגרשוןמערבלרוחהמקוםהשרהוכןש

ומסךומכסהאהלוחוםוקורוברדשלגלפנייעמדמיומסךד

ומסךומכסהאהלוחוםוקורוברדשלגלפנייעמודמיומסךמ

ומסך ומכסה אהל וחום וקור וברד שלג לפני יעבר מי ומסך 1פ

ומסךומכסהואהלוחוםוקורוברדשלגלפנייעמדמיומסך2פ

מסךומכסהואהלוחוםקורוברדשלגלפנייעמודמיומסךא
מסךומכסהואהלוחוםקורוברדשלגלפנייעמודמיומסךש

מיוקורוברדשלגנגדיגורמי'גרשונקראולכךד

מיוחוםוקורוברדשלגנגדיגורמיגרשוןנקראולכךמ

מי וברד שלג נגד יגור מי גרשון נקרא ולכך 1פ

מיוחוםוקורוברדשלגנגדיגורמיגרשוןנקראולכך2פ

מיוחוםוקורוברדשלגלפנייגורמיגרשוןנקראלכךא
מיוחוםוקורוברדשלגלפנייגורמיגרשוןנקראולכךש

מעיו'דת'כמחזקלשוןאלאשןואיןכשןחזקשהואד

מעיו'דתימכמאחוזקלשוןאלאשןואיןכשןחזקשהואמ

מעיו ' דכתכמה חוזק לשון אלא שן ואין כשן חזק שהוא 1פ

מעידתימרכמהחוזקלשוןאלאשןואיןכשןחזקשהוא2פ

מעיוא"כדחוזקלשוןאלאשןואיןכשןחזקשהואא
מעיוא"כדחוזקלשוןאלאשןואיןכשןחזקשהואש

ושםלעולםממנויוצאיןברכהוגשמיברכהטללידרוםשןעשתד

ושםלעולםממנויוצאיןברכהוגשמיברכהטללידרוםשןעשתמ

ושם לעולם ממנו יוצאין ברכה וגשמי ברכה טללי דרום שן עשת 1פ

ושםלעולםממנויוצאיןברכהוגשמיברכהטללידרוםשןעשת2פ

ושםלעולםממנויוצאיםברכהוגשמינדבהטללידרוםשןעשתא
ושםלעולםממנויוצאיןברכהוגשמינדבהטללידרוםשןעשתש

יורדיןהגשמיםהתשובהשבזכותתשובהבעלשהואראובןדגלחוניםד

יורדיןהגשמיםהתשובהשבזכותתשובהבעלשהואראובןדגלחוניםמ

יורדים הגשמים התשובה שבזכות תשובה בעל שהוא ראובן דגל חונים 1פ

יורדיםהגשמיםהתשובהשבזכותתשובהבעלשהואראובןדגלחונים2פ

יורדיןהגשמיםהתשובהשבזכותתשובהבעלשהואראובןדגלחוניםהיוא
יורדיםהגשמיםהתשובהשבזכותתשובהבעלשהואראובןדגלחוניםהיוש
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הארוןנושאיןשהיוקהתבנידרוםרוחלאותו'הבההשרהוכןד

הארוןנושאיןשהיוקהתבנידרוםרוחלאותוה"הקבהשרהוכןמ

הארון נושאין שהיו קהת בני דרום לרוח ה "הקבהשרה וכך 1פ

הארוןנושאיןשהיוקהתבנידרוםרוחלאותוה"הקבהשרהוכן2פ

הארוןנושאיםשהיות(ל)קהבנידרוםרוחלאותוה"הקבהשרהוכןא
הארוןנושאיןשהיוקהתבנידרוםרוחלאותוה"הקבהשרהוכןש

בחקתיאם'שנהתורהעלאלאתלויים'הגשמישאיןהתורהשבוד

בחקותיאם'שנהתורהעלאלאתלוייןהגשמיםשאיןהתורהשבומ

בחקתי אם ' שנהתורה על אלא תלויין הגשמים שאין התורה שבו 1פ

בחקתיאם'שנהתורהעלאלאתלויים'הגשמישאיןהתורהשבו2פ

בחקותיאם'שנאהתורהעלאלאיורדיןהגשמיםשאיןהתורהשבוא
בחוקותיאם'שנאהתורהעלאלאתלויים'הגשמישאיןהתורהשבוש

ונתתי'וגותמאסובחקתיואם'וגוגשמיכםונתתי'וגותלכוד

ונתתיתמאסובחקותיואם'וגומבעתםגשמיכםונתתי'וגומתלכומ

ונתתי תמאסו בחקתי ואם בעתם גשמיכם ונתתי ' וגותלכו 1פ

ונתתי'וגותמאסובחקתיואם'וגובעתםגשמיכםונתתי'וגותלכו2פ

ונתתיתמאסובחקותיואם'וגובעתםגשמיכםונתתי'וגותלכוא
ונתתיתמאסובחוקותיואם'וגובעתםגשמיכםונתתי'וגותלכוש

קההאם'דתימ'כמקהתנקראולכך'וגושמיכםאתד

קההאם'דתימכמאקהתנקראולכךכברזלשמיכםאתמ

קהה אם ' דכתכמה קהת נקרא לכך כברזל שמיכם את 1פ

קההאםדתימרכמהקהתנקראולכך'וגוכברזלשמיכםאת2פ

קהאאםא"כדקהתנקראולכך'וגוכברזלשמיכםאתא
קהתאםא"כדקהתנקראולכך'וגוכברזלשמיכםאתש

השמיםשקהוראיתאםהברזלד

השמיםשקהוראיתאם'וגומקלקלפניםלאוהואהברזלמ

שמים שקהו ראית אם ' וגוהברזל 1פ

השמיםשקהוראיתאם'וגוהברזל2פ

השמיםשקהודורראיתאם'וגוהברזלא
השמיםשקהודורראיתאם'וגוהברזלש

הויכברזלשמיכםאתונתתי'דתי'כמברזלונעשומטר'מלהוריד

הויכברזלשמיכםאתונתתי'דתימכמאברזלונעשומטרמלהורידמ

הוי כברזל שמיכם את ונתתי ' דכתכמה ברזל ונעשו מטר מלהוריד 1פ

הויכברזלגשמיכםונתתידתימרכמהברזלונעשומטרמלהוריד2פ

הויכברזלשמיכםאתונתתיא"כדכברזלונעשומטרמלהורידא
הויכברזלשמיכםאתונתתיא"כדכברזלונעשומטרמלהורידש

לאוהוא'דכתקיימושלאהתורהעונשבעבוריודעד

לאוהואד"ההקיימושלאהתורהעונשבעבוריודעמ

לא והוא ד "ההקיימו שלא התורה עונש בעבור יודע 1פ

לאוהואדכתיבהיאהדאקיימושלאהתורהעונשבעבוריודע2פ

לאוהואד"ההקיימושלאהתורהעונשבעבוריודעא
לאוהואד"ההקיימושלאהתורהעונשבעבוריודעש

בפניםפניםלהםשניתנההתורהקיימושלאעדקלקלפניםד

בפניםפניםלהםשניתנההתורהקיימושלאעלקלקלפניםמ

בפנים פנים להם שניתנה התורה קיימו שלא על קלקל פנים 1פ

בפניםפניםלהםשנתנההתורהאתקיימושלאעדקלקלפנים2פ

בפניםפניםלהםשניתנההתורהאתקיימושלאעלקלקלפניםא
בפניםפניםלהםשניתנההתורהאתקיימושלאעדקלקלפניםש
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הוימעשיהםוקלקלו'וגועמכם'יידברבפניםפנים'דתימ'כמד

הוימעשיהםוקלקלועמכם'הדברבפניםפנים'דתימכמאמ

הוי מעשיהם וקלקלו בהר עמכם י "ידבר בפנים פנים ' דכתכמה 1פ

הוימעשיהםוקלקלו'וגועמכםי"ידברבפניםפניםדתימרכמה2פ

הוימעשיהםוקלקלו'וגועמכםי"יידברבפניםפניםא"כדא
הוימעשיהםוקלקלו'וגועמכם'הדברבפניםפניםא"כדש

שבט'חוניהיוושםלעולםיוצאהחושךמשםצפוןקלקלד

דגלחוניםהיוושםלעולםיוצאהחשךמשםצפוןקלקלמ

מחנה דגל חונים היו ושם לעולם יוצא החשך משם צפון קלקול 1פ

דגלחוניםהיוושםלעולםיוצאהחשךמשםצפוןקלקל2פ

דגלחוניםהיוושםלעולםיוצאהחשךמשםצפוןקלקלא
דגלחוניםהיוושםלעולםיוצאהחשךמשםצפוןקלקלש

בדןוהניחירבעםשעשה'בעזחשךשהיודןד

בדןוהניחירבעםשעשהז"בעחשךשהיודןמ

בדן והניח ירבעם שעשה ז "בעחשך שהיו דן 1פ

בדןוהניחהירבעםשעשהזרהבעבודהבעולםחשךשהיודן2פ

בדןוהניחהירבעםשעשהשלהםז"בעבעולםחשךשהיהדןא
בדןוהניחהירבעםשעשהשלהםז"בעבעולםחשךשהיודןש

המשכןקרשיהעציםעבודתםשהיתהמרריבנישם'חוניהיולכךד

המשכןקרשיהעציםעבודתםשהיהמרריבנישםחוניםהיולכךמ

המשכן קרשי העצים עבודתם שהיתה מררי בני שם חונים היו לכך 1פ

המשכןקרשיעבודתםשהיתהמרריבנישםחוניםהיולכך2פ

המשכןקרשי[העצים]עבודתםשהיתהמרריבנישםחוניםהיולכךא
המשכןקרשיעבודתםשהיתהמרריבנישםחוניםהיולכךש

נקראולכךהואעץהבליםמוסר'דתי'כמועמודיוובריחיוד

נקראולכךהואעץהבליםמוסר'דתימכמאואדניוועמודיוובריחיומ

נקרא ולכך הוא עץ הבלים מוסר ' דכתכמה ועמודיו ובריחיו 1פ

נקראולכךהואעץהבליםמוסרדתימרכמהועמודיוובריחיו2פ

'נקולמההואעץהבליםמוסרא"כד]ואדניוועמודיוובריחיוא
ואדניוועמודיוובריחיוש

לעולםיוצאהאורמשםמזרחמירורעלמררישמוד

לעולםיוצאהאורמשםמזרחמירורשםעלמררישמומ

יוצא האור משם מזרח מזרח מירור על מררי שמו 1פ

לעולםיוצאהאורמשםמזרחמרורשםעלמררי2פ

יוצאהאורמשםרח[ז](ש)מ[מירורש"עמררי שמו א
לעולםיוצאהאורמשםמזרחש

בעליתורהבעלימלוכהבעלישהיויהודהדגלחוניםהיוושםד

בעליתורהבעלימלוכהבעלישהיויהודהדגלחוניםהיוושםמ

בעלי תורה בעלי מלוכה בעלי שהיו יהודה דגל חונים היו ושם 1פ

בעלימלוכהבעלישהיויהודהדגלחוניםהיוושם2פ

בעלית"בעמלוכהבעלישהםיהודהדגלחוניםהיוושםא
בעלית"בעמלוכהבעלישהםיהודהדגלחוניםהיוושםש

תורהבעלישהיוובניוואהרןמשהשםחוניםהיולכךמצותד

תורהבעלישהיוובניוואהרןמשהשםחוניםהיולכךמצוותמ

תורה בעלי שהיו ובניו אהרן שם חונים היו לכך מצות 1פ

תורהבעלישהיוובניואהרןמשהשםחוניםהיולכךמצות2פ

ת"בעשהםובניוואהרןמשהשםחוניםהיולכךמצותא
ת"בעשהםובניוואהרןמשהשם'חוניהיולכךמצותש
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אשרי'נאועליהםובקרבנםבתפלתםישראלעלמכפריםמצותבעליד

אשרי'נאמועליהםוקרבנםבתפלותםישראלעלמכפריםשהיומצוותבעלימ

אשרי ' נא' ועליהובקרבנם בתפלותיהם ' ישרעל מכפרים מצות בעלי 1פ

אשרינאמרועליהםובקרבנםבתפלתםישראלעלמכפריםמצותבעלי2פ

אשרינאמרועליהםובקרבנםבתפלתםישראלעלמכפריםמצוותבעליא
אשרינאמרועליהםובקרבנםבתפלתםישראלעל'מכפרימצותבעליש

יהודהולאהרןלמשה'סמוכישהיושבטיםאלושכנוואשריצדיקד

יהודהולאהרןלמשהסמוכיםשהיושבטיםשלשהאלושכנוואשריצדיקמ

יהודה ולאהרן למשה סמוכים שהיו שבטים שלשה אלו שכנו אשרי צדיק 1פ

יהודהולאהרןלמשהסמוכיםשהיואלושכנוואשריצדיק2פ

יהודהולאהרןלמשהסמוכיןשהיואלושכנוואשריצדיקא
יהודהולאהרןלמשהסמוכיםשהיואלושכנוואשריצדיקש

'וגושבטיסורלאבתורהגדוליםכולםהיווזבולוןויששכרד

מיהודהשבטיסורלא'שנבתורהגדוליםכלןהיווזבולןוישכרמ

מיהודה שבט יסור לא ' שנבתורה גדולים כולם היו וזבולון ויששכר 1פ

מיהודהשבטיסורלאבתורהגדוליםכולםהיווזבולןויששכר2פ

מיהודהשבטיסורלאבתורהגדוליםכלםהיווזבולוןויששכרא
מיהודהשבטיסורלאבתורהגדוליםכלםהיווזבולוןויששכרש

סופרבשבטמשכיםומזבולון'וגובינהיודעייששכרומבניד

סופרבשבטמושכיםומזבולןלעתיםבינהיודעיישכרומבני'וגוממ

סופר בשבט מושכים ומזבלון ' וגובינה יודעי יששכר ומבני 1פ

סופרבשבטמושכיםומזבולן'וגובינהיודעייששכרומבני'וגו2פ

'וגומושכיןומזבולון'וגולעתיםבינהיודעייששכרומבניא
'וגומושכיםומזבולון'וגובינהיודעייששכרומבני'וגוש

'וגתורהבניכולןנעשולתורהשכניםשהיועלד

ושלשהתורהבניכולןנעשולתורהשכניםשהיועלמ

ושלשה תורה בני כולם נעשו לתורה שכנים שהיו על 1פ

ושלשהתורהבניכולםנעשולתורהשכניםשהיועל'וגו2פ

ושלשהתורהבניכולםנעשולתורהשכניםכולםשהיועלא
'וגתורהבניכלםנעשולתורהשכניםכלםשהיועלש

'נאמועליהםעמהםאבדוסמוכיןמחלוקתלבעלישהיוד

נאמרועליהםעמהםאבדומחלוקת[לבעלי]לסמוכיםשהיומ

' נאועליהם עמהם אבדו מחלוקת לבעלי סמוכין שהיו 1פ

נאמרועליהם(היוומי)עמהםאבדוסמוכיןמחלקתלבעלישהיו2פ

יאמרועליהםעמהםאבדו'סמוכימחלוקותלבעליהיו[ש]א
יאמרועליהםעמהםאבדוסמוכיםמחלוקתלבעליהיוש

יצהרבןקרחהמחלוקתבעליהיוומילשכנואוילרשעאויד

יצהרבןקרחהמחלוקתבעליהיוומילשכנואוילרשעאוימ

יצהר בן קרח מחלוקת בעלי הוא ומי לשכנו או לרשע אוי 1פ

יצהרבןקרחמחלקתבעליהיוומילשכנוואוילרשעאוי2פ

מחלוקתבעליהיוומילשכנוואוילרשעאויא
מחלוקתבעליהיוומילשכנוואוילרשעאויש

וגדושמעוןראובןלהםסמוכיםשהיוולפיקהתבןד

וגדושמעוןראובןלהםסמוכיןשהיוולפיקהתבןמ

וגד שמעון ראובן להם סמוכין שהיו ולפי 1פ

וגדושמעוןראובןלהםסמוכיםשהיוולפילויבןקהתבן2פ

א
ש
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יצהרבןקרחויקח'אוהואשכןמחלוקתבעליכולםהיוד

יצהרבןקרחויקח'אומהואשכןמחלוקתבעליכולןמ

יצהר בן קרח ויקח ' אומהוא שכן מחלוקת בעלי כולם היו 1פ

יצהרבןקרחויקחאומרהואשכןמחלקתבעליכולםהיו2פ

'וכוקרחויקחא"שכהא
'וגוקרחויקחא"שכהש

'וגוד

'וגומקהתבןמ

קהת בן 1פ

פלתבןואוןאליאבבניואבירםודתןלויבןקהתבן2פ

א
ש

ד

מ

1פ

ראובןבני2פ

היולהםסמוכיםשהיהלפישמעוןובניגדבניראובןבניא
היולהםסמוכיםשהיולפישמעוןובניגדבניראובןומבניש

גדבניוכןד

וראובןגדבניוכןמ

גד בני וכן 1פ

גדבניוכן2פ

גדבניוכן'וגוקרחויקחא"שכהמחלוקתבעליכולםא
גדבניוכן'וגוקרחויקחא"שכהמחלוקתבעליכלםש

המקדשמשמרתשומרימריבהבעליהיוהםאףשמעוןובניד

המקדשמשמרתשומריםמריבהבעליהיוהםאףושמעוןמ

המקדש משמרת שומרי היו מריבה בעלי הם אף שמעון ובני 1פ

המקדשמשמרת'שומרימריבהבניהיושמעוןובני2פ

המקדשמשמרתשומריםמריבהבעליהיושמעוןובניא
המקדשמשמרת'שומרימריבהבמיהיושמעוןובניש

שםיכנסושלאשומריםהיוישראלבנילמשמרתד

לשםיכנסושלאשומריםהיוישראלבנילמשמרתמ

בני לשם יכנסו שלא המקדש את שומרין היו ישראל בני למשמרת 1פ

לשםיכנסושלאשומריםהיוישראלבנילמשמרת2פ

לשםיכנסושלאשומריםהיוישראלבנילמשמרתא
לשםיכנסושלאשומריםהיוישראלבנילמשמרתש

מיתה'נענשיהיולשםנכנסיןהיושאםלמהכךכלישראלד

מיתהנענשיןהיולשםנכנסיןהיושאםלמהכךכלישראלמ

מיתה נעשים היו נכנסים היו שאם למה כך כל ישראל 1פ

מיתהנענשיםהיולשםנכנסיןהיושאםלמהכךכלישראל2פ

מיתהנענשיןהיולשםנכנסיןהיושאםלמהכ"כישראלא
מיתה'נענשיהיולשםנכנסיםהיושאםלמהכךכלישראלש

פקדאשרהלויםפקודיכליומתהקרבוהזר'ד'ה'הד

פקדאשרהלויםפקודיכליומתהקרבוהזרד"ההמ

פקד אשר הלוים פקודי כל יומת הקרב והזר ד "הה1פ

פקדאשרהלויםפקודיכליומתהקרבוהזרדכתיבהיאהדא2פ

פקדאשרהלוייםפקודיכל'וגוהקרבוהזרד"ההא
פקדאשרהלוייםפקודיכל'וגוהקרבוהזרד"ההש
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אחדהיהשלאעליונקודאהרןשל'וומשהד

אחדהיהשלאעלנקודשלואהרןווואהרןמשהמ

אהרן היה שלא מפני עליו נקוד ואהרן של ' וואהרן משה 1פ

אחדהיהשלאעליונקודואהרןשלו"ואואהרןמשה2פ

היהשלאעליונקודואהרןשלו"ואואהרןמשהא
היהשלאעליונקודואהרןשלו"ואואהרןמשהש

וביניךביני'ייישפטודכותיההמניןמןד

ד"יועלנקודוביניךביני'הישפוטודכוותיההמניןמןמהםמ

ד "יועל וביניך ביני י "יישפט ודכותה המנין מן 1פ

ד"יועלנקודך"וביניביניי"יישפטודכותההמניןמן2פ

יודעלוביניךביניי"ייישפוטודכותההמניןמןא
ד"יועלוביניךביני'הישפוטודכוותההמניןמןש

עלאלאלואמרהשלאד

עלאלאלואמרהשלאשלביניךמ

היה שלא על אלא לו אמרה שלא נקוד וביניך 1פ

עלאלאלואמרהשלאך"ובינישל2פ

עלאלאלואמרהשלאוביניךשלנקודיםא
עלאלאלואמרהשלאוביניךשלנקודש

מריבה'המטיליעל'אומוישבלבדהגרד

מריבההמטיליםעלאומריםוישבלבדהגרמ

מריבה המטילין על ' אומויש בלבד הגר המנין מן אהרן 1פ

[מריבה]שלוםהמטיליםעלאומריםוישבלבדהגר2פ

איבההמטיליםעלא"ויבלבדהגרא
איבההמטיליםעלא"ויבלבדהגרש

ועלנקודשרהאיהאליוויאמרוודכותיהלבינהבינוד

עלנקודאשתךשרהאיה'ו'י'ל'אויאמרוודכוותיהלבינהבינומ

על ' נקואשתך שרה איה ו "אליויאמרו ודכותה ' לבינבינו 1פ

ו"אליעלנקודאשתךשרהאיהו"אליויאמרוודכותהלבינהבינו2פ

נקודאשתךשרהאיהאליוויאמרוודכוותהלבינהבינוא
נקודאשתךשרהאיהאליוויאמרוודכוותהלבינהבינוש

ידעולאודכותיהאחריהומבקריםהיאהיכןיודעיםשהיושבאליו'ו'איד

ידעולאודכתוותיהאחריהומבקריןהיאהיאךיודעיןשהיושלאליוו"אימ

ידע ולא ודכותה אחריה ומבקרין היא היכן שואלין שהיו שבאליו ו "אי1פ

ידעולא'ודכותיאחריהומבקריםהיאהיכןיודעיםשהיוו"שבאיליו"אי2פ

ידעולאודכוותהאחריהומברריםהיתההיכןיודעיםשהיושבאליוו"איא
ידעלאודכותהאחריהומבקריןהיוהיכןיודעיםשהיושבאליוו"איש

בכירהשלובקומהשלשבאמצע'וועלנקודובקומהבשכבהד

לימדשלבכירהשלבקומהשבאמצעו"אעלנקודובקומהבשכבהמ

לומר בכירה של מה 'ובקושל ' ועל נקוד ה "ובקומבשכבה 1פ

בכירהשלמה"ובקושלשבאמצעו"ואעלנקודמה"ובקובשכבה2פ

בכירהשלקומה[ב]שבוו"ואעלנקודובקומהבשכבהא
בכירהשלשבוקומהו"ואעלנקודובקומהבשכבהש

נקודוישקהו'ודכוידעבקומהאבלידעלאבשכבהד

נקוד'ו'ה'ק'ש'י'וודכוותיהידעבקומהאבלידעלאבשכבהמ

' ו'ה'ק'ש'י'וודכותה ידע בקומה אבל ידע לא בשכבה 1פ

נקודעליוו"ה"שק"ויודכותהידעבקומהאבלידעלאבשכבה2פ

נקודוישקהוודכוותהידעובקומהידע(ידה)לאבשכבהא
נקודו'ה'ק'וישודכותהידעבקומהאבלידעלאבשכבהש
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אתלרעותאחיווילכו'ודכותילבומכלנשקושלאעלעליוד

אתלרעותאחיווילכוודכוותיהלבומכלנשקושלאעלעליומ

את לרעות אחיו וילכו ודכותה בלבו נשקו שלא מלמד 1פ

ת"אלרעותאחיווילכוודכותהלבובכלנשקושלאעל2פ

אתלרעותאחיווילכוודכוותהלבובכלנשקושלאעליוא
אתלרעותאחיווילכוודכותהלבובכלנשקושלאעליוש

הלכושלאמלמדעיןנקודלמהד

הלכושלאמלמדעליונקודלמהצאןמ

הלכו שלא מלמד צאן 1פ

הלכושלאמלמד[אתעל]נקודלמהאביהםצאן2פ

הלכושלאמלמד(ל)אלא[אתעל]נקודלמהאביהםצאןא
הלכושלאמלמדאלאנקודלמהבשכםאביהםצאןש

נקודלכםרחוקהבדרךאוודכותיהולהתפתותולשתותלאכולאלאלרעותד

נקודלכםרחוקהבדרךאוודכוותיהולהתפתותולשתותלאכולאלאלרעותמ

' ה'ק'ו'ח'רבדרך ודכותה ולהתפתות ולשתות לאכול אלא לרעות 1פ

נקודלכםרחוקה'בדראוודכותהולהתפתותולשתותלאכולאלאלרעות2פ

נקודלכםרחוקהבדרךאוודכוותהולהתפתותולשתותלאכולאלאלרעותא
נקודלכםרחוקהבדרךאוודכותהולהתפתותולשתותלאכולאלאלרעותש

מןאלארחוקהדרךהיהשלאמלמדרחוקהשלת'חיעלד

מןאלארחוקהדרךהיהשלאמלמד'חעלמ

אלא רחוקה היה שלא מלמד 1פ

מןאלארחוקהדרךהיהשלאמלמדרחוקהשלא"העל2פ

אלארחוקהדרךהיהשלאמלמדרחוקהשלא"העלא
אלארחוקהדרךהיהשלאמלמדרחוקהשלא"העלש

לאטמאוהואקרובהבדרך'שאפי'אווישולחוץהעזרהאסקופותד

לאטמאוהוארחוקהבדרך'שאפיאומריןוישולחוץהעזרהאסקופתמ

לא טמא והוא רחוקה בדרך שאפלו ' אומויש ולחוץ העזרה מאסקופת 1פ

לאטמאוהואבדרךשאפלואומריםוישולחוץהעזרהאסקופת2פ

לאטמאוהואבדרך 'שאפיא"ויולחוץהעזרהמאסקופתא
לאטמאוהואבדרך'שאפיא"ויולחוץהעזרהמאסקופתש

'אשרנפחעדונשים'ודכותהפסחאתעמהםעושההיהד

עלאשרנפחעדונשיםודכוותיההפסחאתעמהםעושההיהמ

עד אשר נפח עד ונשים ודכותה הפסח עמהם עושה היה 1פ

עדאשרנפחעדונשיםודכותהעמהםעושההיה2פ

עדאשרנופחעדונשיםודכוותהעמהםעושההיהא
עדאשרנפחעדונשיםודכותהעמהםעושההיהש

וישכןהיהמלהלןשאףשבאשר'רעלנקודד

וישכןהיהמלהלןשאףמלמדשבאשר'רעלנקודמדבאמ

ויש כן היה מלהלן שאף ' רעל נקוד מידבא 1פ

וישכןהיהמלהלןשאףמלמדשבאשרש"ריעלנקודמידבא2פ

א"ויכןהיומלהלןשאףמלמדשבאשררישעלנקודמידבאא
א"ויכןהיומלהלןשאףמלמדשבאשרש"ריעלנקודמידבאש

תעשהעשרוןון'עשר'ודכותמדינותאלא'האומוהחריבושלאמלמד'אומד

תעשהעשרון'ן'ו'ר'ש'ועודכוותיהמדינותאלאהאומותהחריבושלאמלמדאומריןמ

עשרון ' ן'ו'ר'ש'עודכותה מדינות אלא החריבו שלא מלמד ' אומ1פ

תעשהעשרוןן"שרו"עודכותהמדינותאלאהאומותהחריבושלאמלמדאומרים2פ

תעשהעשרוןעשרוןודכוותהמדינות[ה]אלאהאומותהחריבושלאמלמדא
תעשהעשרוןרון'עשודכותהמדינותאלאהאומותהחריבושלאמלמדש
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היהשלאמלמדפסחשלראשוןאחדעשרוןעלנקודד

היהשלאמלמדשלפסחאחדעשרוןעלנקודמ

היה שלא מלמד פסח של ראשון אחד עשרון על נקוד 1פ

היהשלאמלמדפסחשלראשוןאחדעשרוןעלנקוד2פ

היהשלאמלמדפסחשלראשוןשלאחדעשרוןעל[נקוד]א
היהשלאמלמדפסחשלראשוןשלאחדעשרוןעלנקודש

לנווהנגלותאלהינו'לייהנסתרותודכותיהבלבדאחדעשרוןאלאשםד

'ו'נ'לוהנגלותאלהינו'לההנסתרותודכוותיהבלבדאחדעשרוןאלאשםמ

' ו'נ'לוהנגלות הנסתרות ודכותה בלבד אחד עשרון אלא שם 1פ

נו"לוהנגלותאלהינוי"ליהנסתרותודכותהבלבדאחדעשרוןאלאשם2פ

לנווהנגלותי"לייהנסתרותודכוותהבלבדאחדעשרוןאלאשםא
ו'לנוהנגלותאלהינו'לההנסתרותודכותהבלבדאחדעשרוןאלאשםש

שבעדן'עיועלולבנינולנועלנקודלמהעולםעדולבנינוד

שלעד'עועל'ו'נ'י'נ'ב'ל'ו'ו'נ'לעלנקודלמהעולםעד'ו'נ'י'נ'ב'ל'ומ

שבעד ' ועולבנינו לנו על נקוד למה עולם עד ' ו'נ'י'נ'ב'ל'ו1פ

שבעדן"עיועלינו"לבנ"ונו"לעלנקודלמהעולםעדינו"לבנ"ו2פ

[ל"שבען"עיועלולבנינו לנו על נקוד למה ]ולבנינוא
ינו'ולבנש

וישהנסתרותאתלכםאודיעאניאףגלויהעשיתםלהם'אמד

וישהנסתרותלכםאודיעאניאףגלויהעשיתןלהם'אממ

ויש הנסתרות לכם אני אף גלויה עשיתם להם ' א1פ

וישהנסתרותאתלכםאודיעאניאףגלויהעשיתםלהם'אמ2פ

א"ויהנסתרותלכםאודיעאניאףגלויותעשיתםלהם'אמא
א"ויהנסתרותלכםאודיעאניאףגלויהעשיתםלהם'אמש

ויאמראליהויבאאםעזרא'אמכךאלאנקודלמה'אומד

ויאמראליהויבואאםעזרא'אמכךאלאנקודלמה'אוממ

ויאמר אליהו יבא אם עזרא ' אכך אלא נקוד למה ' אומ1פ

ויאמראליהויבאאםעזרא'אמכךאלאנקודלמהאומרים2פ

ויאמראליהויבאאםעזרא'אמכךאלאנקודלמהא
ויאמראליהויבאאםעזרה'אמכךאלאנקודלמהש

'יאמואםעליהםנקדתיכברלו'אומאותןכתבתלמהד

'יאמואםעליהםנקדתיכבראנילו'אומאותןכתבתלמהמ

יאמר ואם עליהם נקדתי כבר אני לו ' אומאותן כתבת למה 1פ

יאמרואםעליהםנקדתיכבראנילואומראותןכתבתלמה2פ

'יאמואםעליהםנקדתיכבראנילו'אומאותםכתבתלמהא
יאמרואםעליהםנקדתיכבראנילואומראותםכתבתלמהש

פיעל'שנמעליהןנקודותיהןאמחוקכברכתבתיפהליד

מעליהןנקודותיהןאמחוקכברכתבתכתיפהלימ

פי על מעליהם נקודותיהם אמחוק כבר כתבת יפה לי 1פ

פיעל'שנמעליהםנקודותיהןאמחוקכברכתבתיפהלי2פ

פיעל'שנאמעליהםנקודותיהםאמחוקכברכתבתיפהליא
פיעל'שנאמעליהםנקודותיהםאמחוקכברכתבתיפהליש

אתאלףועשריםשניםומעלחדשמבןזכרכללמשפחותם'ייד

אתאלףב"כומעלהחדשמבןזכרכלמ

את אלף ועשרים שנים ומעלה חדש מבן זכר כל י "י1פ

אתאלףועשריםשניםומעלהחדשמבןזכרכללמסעיהםי"י2פ

אתאלףועשריםשניםומעלהחדשמבןזכרכללמסעיהםי"ייא
אתאלףועשריםשניםומעלהחדשמבןזכרכללמסעיהם'הש
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מפנימאות'וגאלף'ב'כבפרטהיולוישבטמוצאד

מפני'ושאלףב"כבפרטהיולוישבטמוצאמ

מפני מאות ושלש אלף ושנים עשרים בפרט היו לוי שבט מוצא 1פ

מפנימאותושלשאלףושניםעשריםבפרטהיולוישבטמוצא2פ

מפנימאותושלשאלףועשריםשניםבפרטהיולוישבטמוצאא
מפנימאותושלשאלףושניםעשריםבפרטהיולוישבטמוצאש

ומרריוקהתגרשוןמשפחות'דשהיוד

ומרריוקהתגרשוןמשפחות'דשהיומ

ומררי וקהת גרשון משפחות ארבע מוצא את אלף ועשרים ארבע שהיו 1פ

ומרריוקהתגרשוןמשפחותארבעשהיו2פ

ומרריוקהתגרשוןמשפחות'דשהיוא
ומרריוקהתגרשוןמשפחותארבעהשהיוש

'לגרשואותהומחשבעצמהבפניומשפחהמשפחהכלקוראואתומשהד

לגרשוןאותהומחשבעצמהבפניומשפחהמשפחהכלקוראואתומשהמ

לגרשון אותה ומחשב עצמה בפני ומשפחה משפחה כל קורא ואת ומשה 1פ

לגרשוןאותהומחשבעצמהבפני'ומשפחמשפחהכלקוראואתומשה2פ

לגרשוןאותהומחשבעצמהבפניומשפחהמשפחהכלקוראואתהומשהא
לגרשוןאותהומחשבעצמהבפניומשפחהמשפחהכלקוראואתומשהש

'ולמררימאותוששאלפים'חלקהתמאות'והאלפים'זד

'ולמרריר"ותאלפים'חלקהתק"ותאלפים'זמ

ששת למררי מאות ושש אלפים שמונת לקהת מאות וחמש אלפים שבעת 1פ

ששתלמררימאותוששאלפיםשמנתלקהתמאותוחמשאלפיםשבעת2פ

ששתלמררימאותוששאלפים'חלקהתק"ותאלפים'זא
ששתלמררימאותוששאלפים'חלקהתק"ותאלפיםשבעתש

שהואוכיוןמאות'וגאלף'ב'כעולםוהםומאתיםאלףד

שהואוכיון'ושאלףב"כעוליםוהם'ובאלפיםמ

אלף ושנים עשרים עולין והם ומאתים אלפים 1פ

שהואוכיוןמאותושלשאלףושנים'עשריעוליםוהםומאתיםאלפים2פ

שהווכיוןמאות'וגאלףב"כעוליםוהםומאתיםאלפיםא
שהואוכיון'ושאלףב"כעוליםוהםומאתיםאלפיםש

השלשאלף'ב'כאותםעושההואהלויםאתכוללד

השלשאלףב"כעושההואהלויםאתכוללמ

השלש 1פ

השלשאלףושניםעשריםאותם(עשרים)עושההואהלויםאתכולל2פ

'הגאלףב"כאותןעושההואהלוייםאתכללא
'הגאלףב"כאותםעושההואהלוייםאתכוללש

היוכמהלהודיעבפרטשהזכיראותםאלאהיכןמאותד

היוכמהלהודיעבפרטשהזכיראותםאלאהםהיכןמאותמ

בפרט שהזכיר אותם אלא הם היכן מאות 1פ

היוכמהלהודיעבפרטשהזכיראותםאלאהםהיכןמאות2פ

היוכמהלהודיעבפרטאותםשהזכיראלאהםמהיכןמאותא
היוכמהלהודיעבפרטאותםשהזכיראלאהםהיכןמאותש

'גמהןוחיסראלף'ב'כשנכללוואלוומשפחהמשפחהבכלד

'שמהןוחסראלףב"כשנכללוואלוומשפחהמשפחהבכלמ

1פ

שלשמהםוחסראלףושניםעשריםשנכללוואלוומשפחהמשפחהבכל2פ

'גמהםוחסראלףב"כשנכללוואלוומשפחהמשפחהבכלא
'גמהםוחסראלףב"כשנכללוואלוומשפחהמשפחהבכלש
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ישראלבכורילפדותלהקישןשמנאןמפניאלאכןעשהלמהמאותד

ישראלבכורילפדותלהקישןשמנאןמפניאלאכןעשהלמהמ

ישראל בכורי לפדות להקישן שמנאן מפני אלא 1פ

'ישרבכורילפדותלהקישןשמנאןמפניאלאכןעשהלמהמאות2פ

ישראלבכורילפדותלהקדישןשמנאםמפניאלאכןעשהשלאמאותא
ישראלבכורילפדותלהקדישןשמנאןמפניאלאכןעשהשלאמאותש

פודהבכורשאיןבלויםשהיובכורותשהיומאות'גמהןופחותד

פודהבכורשאיןבלויםשהיובכורותשהיו'שמהןופחתמ

פודה בכור שאין בלוים שהיו בכורות שהיו מאות שלש מהם ופחת 1פ

פודהבכורשאיןבלויםשהיובכורותשהיומאותשלשמהןופחות2פ

פודהבכורשאיןהלוייםבכללבכורותשהיומאות'גמהםופחתא
פודהבכורשאיןהלוייםבכללבכורותשהיומאות'גמהםופחתש

ובכללמאות'וגאלף'ב'כבמשפחותהיולכךבכורד

ובכלל'ושאלףב"כבמשפחותבפרטהיולכךמ

הרי מאות ' וגאלף ב "כב "כבמשפחת בפרט היו לכך בכור 1פ

ובכללמאותושלשאלףושניםעשריםבמשפחותבפרטהיולכךבכור2פ

ובכלל'ושאלףב"כבמשפחותבפרטהוולכךבכורא
ובכלל'ושאלףב"כבמשפחותבפרטהיולכךש

ישראלבכוריבהןלפדות'ב'כד

ישראלבכוריבהןלפדותאלףב"כמ

ישראל בכורי בהן לפדות אלף ב "כ1פ

ישראלבכוריבהםלפדותאלףושניםעשרים2פ

ישראלבכוריבהםלפדותאלףב"כא
ישראלבכוריבהםלפדותאלףושניםעשריםש


