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בניראשאתנשא'ופרשתאד

בניראשאתנשאוידבר'ופרשתאמ

בניראשאתנשאלאמרמשהאלי"יוידבר'ופרשתא2פ

בניראשאתנשואלאמרמשהאל'הוידבר'ופרשתא
בניראשאתנשואלאמרמשהאל'הוידבר'ופרשתאש

היאיקרה'ד'ה'ה'וגוגרשוןד

היאיקרה'ד'ה'הלמשפחותםאבותםלביתהםגםגרשוןמ

היאיקרהדכתיבהיאהדאלמשפחותםאבותםלביתהםגםגרשון2פ

היאיקרהד"ההלמשפחותםהםגםגרשוןא
היאיקרהד"ההלמשפחותםהםגםגרשוןש

למלךקודםחכםתמןתנינןבהישוולאחפציםוכלמפניניםד

למלךקודםחכםתמןתנינןבה(א)ישוולאחפציםוכלמפניניםמ

למלךקודםחכםתמןתנןבהישוולאחפציםוכלמפנינים2פ

למלךקודםחכםתנינןתמן'וגו'חפציוכלמפניניםא
למלךקודםחכםתנינןתמן'וגוחפציםוכלמפניניםש

ראוייןכולןהמלךמתבוכיוצאלנואיןחכםמתד

ראוייןישראלכלהמלךמתבוכיוצאלנואיןחכםמתמ

ראוייםכולםהמלךמתבוכיוצאלנואיןחכםמת2פ

ראוייןכולםהמלך[מת]בוכיוצאלנואיןחכםמתא
ראוייםכולםהמלךבוכיוצאלנואיןחכםמתש

לכםקחולהםהמלךויאמר'שנגדוללכהןקודםהמלך'למלכוד

לכםקחולהםהמלךויאמר'שנגדוללכהןקודםהמלךלמלכותמ

קחולהםהמלךויאמר'שנגדוללכהןקודםהמלךלמלכות2פ

קחוהמלךלהםויאמר'שנאמג"לכקודםהמלךלמלכותא
עמכםקחוהמלךלהםויאמר'שנאג"לכקודםהמלךלמלכותש

אותוומשח'שנאמלנביאקודםגדולכהן'וגואדניכםעבדיאתד

אותוומשח'שנלנביאקודםגדולכהן'וגומאדניכםעבדיאתמ

אותו[ח]ומש'שנלנביאקודםגדולכהן'וגואדניכםעבדיאת2פ

אותוומשח['שנ]לנביאקודםג"כ'וגואדוניכםעבדיאתא
אותוומשחלנביאקודםג"כ'וגואדוניכםעבדיאתש

בשםהונא'רלנתןקודםצדוקהנביאונתןהכהןצדוקשםד

בשםהונא'רלנתןצדוקהקדיםהנביאונתןהכהןצדוקשםמ

בשםהונא'רלנתןצדוקהקדיםהנביאונתןהכהןצדוקשם2פ

ר"בשהונא'רלנתןצדוקהקדיםהנביאונתןהכהןצדוקשםא
ר"בשהונא'רלנתןצדוקהקדיםהנביאונתןהכהןצדוקשםש

כהןלפנילוויושבורגליוידיוכופףנביאאמרחנינא'רד

כהןלפנילוויושבורגליוידיוכופתנביא'אמחנינא'רמ

כהןלפנילוויושבורגליוידיוכופףנביא'אמחנינא'ר2פ

כהןלפנילוויושבורגליוידיוכופףנביא'אמחנינאא
כהןלפנילוויושבורגליוידוכופףנביא'אמ'חניש
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'וגוהגדולהכהןיהושענאשמע'דכתטעםמהד

וריעיךאתההגדולהכהןיהושעשמע'דכתיטעםמהגדולמ

ורעיךאתההגדולהכהןיהושענאשמעדכתיבטעםמה2פ

ורעךאתההגדולהכהןיהושענאשמע'דכתיטעםמהא
ורעךאתההגדולהכהןיהושענאשמע'דכתיטעםמהש

אנשיכי'ל'תהיוהדיוטותאדםבנייכולד

אנשיכיל"תהיוהדיוטותאדםבנייכוללפניךהיושביםמ

אנשיכילומרתלמודהדיוטותאדםבנייכוללפניךהיושבים2פ

אנשיכיל"תהדיוטותאדםבנייכול'וגוא
אנשיכיל"ת'הדיוטואדםבנייכול'וגוש

אואותאליךונתן'שנאנבואהאלאמופתואיןהמהמופתד

אואותאליךונתן'שננבואהאלאמופתואיןהמהמופתמ

אואותאליךונתן'שננבואהאלאמופתואיןהמהמופת2פ

אואותאליךונתן'שנאנבואהאלאמופתואיןהמהמופתא
אואותאליךונתן'שנאנבואהאלאמופתואיןהמהמופתש

מלחמהלמשוחקודםנביאבגדיםלמרובהקודםהמשחהבשמןמשוחמופתד

מלחמהלמשוחקודםנביאבגדיםלמרובהקודםהמשחהבשמןמשוחמופתמ

מלחמהלמשוחקודםנביאבגדיםלמרובהקודםהמשחהבשמןמשוחמופת2פ

מלחמהלמשוחקודםנביאבגדיםלמרובהקודםהמשחהבשמןמשוחמופתא
מלחמהלמשוחקודםנביאבגדיםלמרובהקודםהמשחהבשמןמשוחמופתש

קודםמשמרראשמשמר'לראקודםסגןלסגןקודם'מלחממשוחד

קודםמשמרראשמשמרלראשקודםסגןלסגןקודםמלחמהמשוחמ

קודםמשמרראשמשמרלראשקודםסגןלסגןקודםמלחמהמשוח2פ

קודםמשמרראשמשמרלראשקודםסגןלסגןקודםמלחמהמשוחא
קודםסגןלסגןקודםמלחמהמשוחש

לגזברקודםאמרכיללאמרכילקודםאבביתראש'א'בלראשד

לגזברקודםאמרכללאמרכלקודםאבביתראשאבביתלראשמ

לגזברקודםאמרכיללאמרכילקודםאבביתראשאבביתלראש2פ

לגזברקודםואמרכללאמרכלקודםאבראשאבלראשא
לגזברקודםאמרכללאמרכלקודםאבראשאבלראשש

לישראלקודםלויללויקודםהדיוטכהןהדיוטלכהןקודםגזברד

לישראללויללויקודםהדיוטכהןהדיוטלכהןקודםגזברמ

לישראלקודם[לוי]ללויקודםהדיוטכהןהדיוטלכהןקודםוגזבר2פ

לישראללויללויקודםהדיוטכהןהדיוטלכהןקודםגזברא
לישראללויללויקודםהדיוטכהןהדיוטלכהןקודםגזברש

בזמןאימתימשוחררלעבדגרלגרנתיןלנתיןממזרלממזרישראלד

בזמןאימתימשוחררלעבדגרלגרנתיןלנתיןממזרלממזרישראלמ

בזמןאימתימשוחררלעבדגרלגרנתיןלנתיןממזרלממזרישראל2פ

בזמןאימתימשוחררלעבדגרלגרנתיןלנתיןממזרלממזרישראלא
בזמןאימתימשוחררלעבדגרלגרנתיןלנתיןממזרלממזר'ישרש
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היהאםאבלשויןשכולןד

היהאםאבלשויןשכלןמ

היהאםאבלשויםשכולם2פ

ח"תוממזרהארץעםג"כהיהאםאבלשויןשכלםא
ח"תוממזרהארץעםגדולכהןהיהאםאבלשויםשכולםש

היאיקרה'שנהארץעםגדוללכהןקודם'ח'תממזרד

היאיקרה'שנהארץעםגדוללכהןקודםחכםתלמידממזרמ

היאיקרה'שנהארץעםגדוללכהןקודםחכםתלמידממזר2פ

היאיקרה'שנאהארץעםג"לכקודםח"תממזרא
היאיקרה'שנאהארץעםג"לכקודםח"תממזרש

ולכסותולהחיותלפדותמימרסבריןמפניניםד

ולכסותולהחיותלפדותלמימרסבריןמפניניםמ

ולהחיותלפרותמימרסבריןבהישוולאחפציםוכלמפנינים2פ

ולהחיותלפדותלמימרסברין'וגומפניניםא
חיות[ה]וללפדותלמימרסברין'וגומפניניםש

יקרהטעםמהלישיבהאףאביןר'אלאלישיבההיאד

יקרהטעםמהלישיבהאףאבין'ר'אמלאלישיבההאמ

יקרהטעםמהלישיבהאףאביןר"אמלאלישיבהאבל2פ

יקרהטעםמהלישיבהאףאביןר"אלאלישיבהאבלא
יקרהטעםמהלישיבהאףאביןר"אלאלישיבהאבלש

יקרה'א'דלפניםלפנינכנסשהואמזה'אפימפניניםהיאד

יקרהא"דלפניםלפנינכנסשהואמזה'אפימפניניםהיאמ

יקרהאחרדברלפניםלפנינכנסשהואמזהאפלומפניניםהיא2פ

יקרהא"דלפניםלפנינכנסשהואמזה'אפימפניניםהיאא
יקרהא"דלפניםלפנינכנסשהואמזה'אפימפניניםהיאש

'שגרשו'אעפ'וגרשובקהתמדברמפניניםהיאד

היהשגרשון'פ'ע'אוגרשוןבקהתמדברמפניניםהיאמ

היהשגרשוןפיעלאףוגרשוןקהתבבנימדברמפניניםהיא2פ

היהשגרשוןפ"אעוגרשוןקהתבבנימדברמפניניםהיאא
היהשגרשוןפ"אעוגרשוןקהתבבנימדברמפניניםהיאש

קהתשהיהלפילבכורכבוד'הכתחלקמקוםשבכלומצינו'בכוד

קהתשהיהלפילבכורכבוד'הכתוחלקמקוםשבכלומצינובכורמ

קהתשהיהלפילבכורכבודהכתובחלקמקוםשבכלומצינובכור2פ

קהתשהיהלפילבכורכבודהכתובשחלקמקוםבכלומצינובכורא
קהתשהיהלפילבכורכבוד'הכתושחלקמקוםבכלומצינובכורש

נשא'אמשבתחלהלגרשון'הכתהקדימו'התורששםהארוןטועןד

שא'אמשבתחלהלגרשון'הכתוהקדימוהתורהששםהארוןאתטועןמ

נשא'אמשבתחלהלגרשוןהכתובהקדימוהתורהששםהארוןאתטוען2פ

נשוא'אמשבתחלהלגרשון'הכתוהקדימוהתורהששםהארוןאתטועןא
נשוא'אמשבתחלהלגרשון'הכתוהקדימוהתורהששםהארוןאתטועןש
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נשא'אוכךואחרקהתבניראשאתד

נשא'אמכךואחרלויבנימתוךקהתבניראשאתמ

נשאאומרכךואחרלויבנימתוךקהתבני[ראשאת]2פ

נשואאמרכ"ואחלויבנימתוךקהתבניראשאתא
נשוא'אמכ"ואחלויבנימתוךקהתבניראשאתש

יקרההוי'וגוגרשוןבניראשאתד

יקרההוילמשפחותםאבותםלביתהםגםגרשוןבניראשאתמ

יקרההוי'וגוהםגםגרשוןבניראשאת2פ

יקרההוי'וגוגרשוןבניראשאתא
יקרההוי'וגוראשאתש

'כמתחלהאלאפניניםואיןראשוןשיצאמבכורמפניניםהיאד

מ"כתחלהאלאפניניםואיןראשוןשיצאמבכורמפניניםהיאמ

כמה'שנתחלהאלאפניניםואיןראשוןשיצאמבכורמפניניםהיא2פ

א"כדתחלהאלאפניניםואיןראשוןשיצאמבכורמפניניםהיאא
א"כדתחלהאלאפניניםואיןראשוןשיצאמבכורמפניניםהיאש

'וגוראשאתנשאבישראללפניםוזאת'דתיד

גרשוןבניראשאתנשאא"דבישראללפניםוזאתמ"דתימ

גרשוןבניראשאתנשאאחרדברבישראללפניםוזאתדתימר2פ

גרשוןבניראשאתנשואא"דבישראללפניםוזאתא
גרשוןבניראשאתנשאא"דבישראללפניםוזאתש

אין'וגועיניומצדיקיגרעלא'ד'ה'הד

אין'וגומעיניומצדיקיגרעלא'ד'ה'ההםגםמ

אין'וגועינומצדיקיגרעלאדכתיבהיאהדאהםגם2פ

איןעינומצדיקיגרעלאד"הה'וגוא
איןעינומצדיקיגרעלאד"הההםגםש

אתחמדשיעקבשמצינולפידידהוןדיגמהמונע'הבהד

אתחמדשיעקבשמצינולפידירקוןדוגמאהצדיקיםמןמונע'ה'ב'הקמ

אתחמדשיעקבשמצינולפידידהוןדיגמהמונעה"הקב2פ

אתחמדשיעקבשמצינולפידידהוןדיגמאמונעה"הקבא
אתחמדשיעקבשמצינולפידידהוןדיגמאמונעה"הקבש

בדמיםמעשוולקחהלהקריבשיוכלכדישמיםלשםהבכורהד

בדמיםמעשומעשוולקחהלהקריבשיוכלכדישמיםלשםהבכורהמ

בדמיםמעשוולקחהלהקריבשיוכלכדישמיםלשםהבכורה2פ

יקריםבדמיםמעשוולקחהלהקריבשיוכלכדישמיםלשםהבכורהא
יקריםבדמיםמעשוולקחהלהקריבשיוכלכדישמיםלשםהבכורהש

לבכוריםגדולהונתןבכוריבניוקראועמו'הקבההסכיםד

לבכוריםגדולהונתןישראלבכוריבניוקראועמו'ה'ב'הקהסכיםמ

לבכוריםגדולהונתן(ש)ישראלבכוריבניבכורוקראועמוה"הקבהסכים2פ

לבכוריםגדולהונתןישראלבכוריבניוקראועמוה"הקבהסכיםא
'לבכוריגדולהונתןישראלבכוריבניוקראועמוה"הקבהסכיםש
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תחתיואלאעיניוואיןעיניומצדיקיגרעלאהוילפניושיקריבוד

תחתיואלאעיניוואיןעיניומצדיקיגרעלאהוילפניושיקריבומ

תחתיואלאעיניוואיןעינו'מצדייגרעלאהוילפניושיקריבו2פ

תחתיואלאעינוואיןעינומצדיקיגרעלאהוילפניושיקריבוא
תחתיואלאעינוואיןעינומצדיקיגרעלאהוילפניושיקריבוש

כמהבניואלותחתיוומהוהנגעעמדבעיניואם'דתי'כמד

א"כמבניואלותחתיוהנתקעמדבעיניואםמ"דתימ"כמ

כמהבניואלותחתיוומהוהנגעעמדבעיניואםדתימרכמה2פ

א"כדבניואלאתחתיוומהוהנגעעמדבעיניוואםא"כדא
א"כדבניואלאתחתיוומהוהנגעעמדבעיניוואםא"כדש

כבוד'הבהשחלקלכסאמלכיםואתבניךיהיואבותיךתחת'דתימד

כבוד'ה'ב'הקשחלקלכסאמלכיםואתבניךיהיואבותיךתחת'דתיממ

כבודה"הקבשחלקלכסאמלכיםואתבניךיהיואבותיךתחתדתימר2פ

כבודה"הקבשחלקלכסאמלכיםואת'וגואבותיךתחתא
כבודה"הקבשחלקלכסאמלכיםואת'וגואבותיךתחתש

ליהורםנתןהממלכהואת'שנליטולמלכותראויולהם'לבכוריד

ליהורםנתןהממלכהואת'שנליטולהממלכותראויולהםלבכוריםמ

ליהורםנתןהממלכהואת'שנליטולראוימלכותולהםלבכורים2פ

ליהורםנתןהמלוכהואת'שנאליטולראוימלכותולהםלבכוריםא
ליהורםנתןהמלוכהואת'שנאליטולראוי'מלכוולהם[לבכורות]לבכוריםש

אתנהובכוראניאף'אומהואבדודוכןהבכורהואכיד

אתנהובכוראניאף'אומהואבדודוכןהבכורהואכימ

אתנהובכוראניאףאומרהואבדודוכןהבכורהואכי2פ

אתנהובכוראניאףא"הבדודוכןהבכורהואכיא
אתנהובכוראניאףא"הבדודוכןהבכורהואכיש

היושהםלנצחויושיבםלכסאמלכיםואתהויארץלמלכיעליוןד

שהםלנצחויושיבםלכסאמלכיםואתהויארץלמלכיעליוןמ

שהםלנצחויושבםלכסאמלכיםואתהויארץלמלכיעליון2פ

שהםלנצחויושיבםלכסאמלכיםואתהוי['וכ]א
שהםלנצחויושיבםלכסאמלכיםואתהוי'וגוש

במעשהחטאולאאלוליעושיםשהלויםומההכהונהליטולראויםד

במעשהחטאולאאילוליעושיםשהלויםומההכהונהליטולראויםמ

במעשהחטאו(בא)לאאלוליעושיםשהלויםומההכהונהליטולראויים2פ

במעשהחטאולאאילוליעושיןשהלוייםומהלכהונהליטולראוייןא
במעשהחטאולאאילולי'עושישהלוייםומהלכהונהליטולראוייםש

בנינעריאתוישלח'שנאמקריביםהבכוריםהיושבתחלההעגלד

בנינעריאתוישלח'שנמקריבים[הבכורים](הלוים)היושבתחלההעגלמ

בנינעריאתוישלח'שנאמקריביםהבכוריםהיושבתחלההעגל2פ

בנינעריאתוישלח'שנאמקריבים'הבכוריהיושבתחלההעגלא
בנינעריאתוישלח'שנאמקריביםהבכורותהיושבתחלההעגלש
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אתהבכוריראובןלראובן'אויעקבוכן'וגועולותויעלוישראלד

אתהבכוריראובןלראובן'אמיעקבוכן'וגומעולותויעלוישראלמ

אתהבכוריראובןלראובןאומריעקבוכן'וגועולותויעלוישראל2פ

'וגובכוריראובןלראובן'אומיעקבוכןישראלא
אתהבכורי'ראו'לראו'אומיעקבוכןישראלש

'כמכהונהזושאת'וגוד

א"כמכהונהזושאתעזויתרשאתיתרמ

כמהכהונהזושאתעזויתרשאתיתראוניוראשיתכחי2פ

א"כדכהונהזושאתא
א"כדכהונהזושאת'וגוש

מלכותזועזויברכםהעםאלידיואתאהרןוישא'דתימד

מלכותזועזויברכםהעםאלידיואתאהרןוישאמ

מלכות[זו]עזויברכםידיואתאהרןוישאדתימר2פ

מלכותזועזידיואתאהרןוישאא
מלכותזועז'וגוידיואתאהרןוישאש

היהבלההבמעשהראובןסרחלאשאלולילמלכועזויתן'שנאד

היהבלההבמעשהראובןסרחלאשאילולילמלכועזויתן'שנמ

היהבלההבמעשהראובןסרחלאשאלולילמלכועוזויתן'שנ2פ

היהבלההבמעשהראובןסרחלאשאילולילמלכועוזויתןא"כדא
היהבלההבמעשהראובןסרחלאשאילולילמלכועוזויתן'שנאש

הלויםלעבודתאףומניןבכורשהיהלפי'ומלכוכהונהליטולראויד

הלויםלעבודתאףומניןבכורשהיהלפיומלכותכהונהליטולמ

הלויםלעבודתאףומניןהבכורשהיהלפיומלכותכהונהליטולראוי2פ

הלוייםלעבודתשאףומניןהבכורשהיהלפיומלכותכהונהליטולראויא
הלוייםלעבודתשאףומניןהבכורשהיהלפיומלכותכהונהליטולראויש

בכוריתחתהלויםפשוטישנכנסומוצאאתשכןראויןהיוד

בכוריתחתהלויםפשוטישנכנסומוצאאתשכןראוייםהיהמ

בכוריתחתהלויםפשוטישנכנסומוצאאתשכןראוייםהיו2פ

בכוריתחתתחתהלוייםפשוטישנכנסומוצאאתשכןראוייןהיוא
בכוריתחתהלוייםפשוטישנכנסומוצאאתשכןראוייןהיוש

בכורכלתחת'ייאניליהלויםאתולקחת'שנאמישראלד

בכורכלתחתי"יאניליהלויםאתולקחת'שנישראלמ

בכורכלתחתי"יאניליהלויםאתולקחת'שנאישראל2פ

בכורכלתחת'האניליהלוייםאתולקחת'שנאישראלא
בכורכלתחת'האניליהלוייםאתולקחת'שנאישראלש

שהיוהלויההיאזולנצחויושיבםהוי'וגוישראלבבניד

שהיוהלויםהםאלוויגבהולנצחויושיבםהויישראלבבנימ

שהיוהלויההיאזולנצחויושיבםהוי'וגוישראלבבני2פ

שהיוהלויההיאזולנצחויושיבםהוי'וגוא
שהיוהלוייההיאזוויגבהולנצחויושיבםהוי'וגוש
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ומעלהשנהשלשיםמבןהלויםויספרו'דתי'כמליטולהבכוריםראויםד

ומעלהשנהשלשיםמבןהלויםויספרוא"כמליטולהבכוריםראויםמ

ומעלהשנהשלשיםמבןהלויםויספרודתימרכמהליטולהבכוריםראוים2פ

'ומעשנה'למבןהלוייםויספרוא"כדליטולהבכוריםראוייןא
ומעלהשנה'שלשימבןהלוייםויספרוא"כדליטולהבכוריםראוייםש

הלוישבטועל'וגו'ייביתמלאכתעללנצחמאלה'וגוד

לוישבטועלי"יביתמלאכתעללנצחמ

הלוישבטועל'וגוי"יביתמלאכתעללנצחמאלה'וגו2פ

לוישבטועל'וגו'המלאכתעללנצחמאלהא
לוישבטועל'וגו'המלאכתעללנצחמאלהש

לנצחויושיבםהויעמדילשבתארץבנאמניעיני'הכתאמרד

לנצחויושיבםהוי'וגומעמדילשבתארץבנאמניעיני'הכתו'אממ

לנצחויושיבםהויעמדילשבתארץבנאמניעיניהכתובאמר2פ

לנצחויושיבם[הוי]עמדילשבתארץבנאמניעיני'הכתו'אמא
לנצחויושיבםעמדילשבתארץבנאמניעיני'הכתו'אמש

בעצמםשנתגבהועלהזההכבודשאבדולבכוריםלהםגרםמיויגבהוד

בעצמםשנתגבהועלהזההכבודשאיבדולבכוריםלהםגרםמיויגבהומ

בעצמםשנתגבהעלהזההכבודשאיבדולבכוריםלהםגרםמיויגבהו2פ

בעצמםשנתגבהועלהזההכבודשאבדו'לבכורילהםגרםמי'וגוא
בעצמםשנתגבהועלהזההכבודשאבדולבכוריםלהםגרםמיויגבהוש

הנעשהדברמלהקריבשנאסרובזיקיםאסוריםואם'לפיכהעגללפניועבדוד

הנעשהדברמלהקריבשנאסרובזיקיםאסוריםואםלפיכךהעגללפניועבדומ

הנעשהדברמלהקריבשנאסרובזיקיםאסוריםואםלפיכךהעגללפניועבדו2פ

שנעשהדברמלהקריבשנאסרובזיקים'אסוריואם'לפיהעגללפניועבדוא
שנעשהדברמלהקריבשנאסרובזיקיםאסוריםואם'לפיהעגללפניועבדוש

'וגואשקודחיכולםהן'שנאשאלאזיקיםואיןבאשד

מאזריאשקודחיכולכםהן'שנאשאלאזיקיםואיןבאשמ

מאזריאשקודחיכולםהן'שנאשאלאזקיםואיןבאש2פ

מאזריאשקודחיכלכםהן'שנאאשאלאזיקיםואיןבאשא
מאזריאשקודחיכלכםהן'שנאאשאלאזיקיםואיןבאשש

צריכיןשהםד

צריכיםשהםעוניבחבליילכדון'וגומאשכםבאורלכוזיקותמ

צריכיןשהןעוניבחבליילכדוןבערתםובזיקותאשכםבאורלכוזיקות2פ

צריכיןשהםעוניבחבליילכדו'וגוזיקותא
צריכיןשהןעוניבחבליילכדו'וגוזיקותש

הריללויםוליתןכסףשקלים'ה'וא'אכלעצמםלפדותד

הריללויםוליתןכסףשקליםחמשתואחדאחדכלעצמןלפדותמ

הריללויםוליתןשקליםחמשתואחדאחדכלעצמןלפדות2פ

הריללוייםוליתןשקלים'ה'ואא"כעצמןלפדותא
הריללוייםוליתןשקלים'ה'ואא"כעצמםלפדותש
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הלויםבכוריאבלהעגלמעשהעלמגדולתםשירדוישראלבבכורימצינוד

הלויםבכוריאבלהעגלמעשהעלמגאולתןשירדוישראלבכורימצינומ

הלויםבכוריאבלהעגלמעשהעלמגדולתןשירדוישראלבבכורימצינו2פ

הלוייםבכוריאבלהעגלמעשהעלמגדולתןשירדוישראלבכורימצינוא
הלוייםבכוריאבלהעגלמעשהעלמגדולתןשירדוישראלבכורימצינוש

הלויםבכוריושארבכורשהיהלאהרןהכהונהניתנהבעגלטעושלאד

הלויםבכוריושארבכורשהיהלאהרןהכהונהנתנהבעגלטעושלאמ

הלויםבכוריושארבכורשהיהלאהרןהכהונהנתנהבעגלטעושלא2פ

הלוייםבכוריושארבכורשהיהלאהרןהכהונהנתנהבעגלטעושלאא
הלוייםבכוריושארבכורשהיהלאהרןהכהונהנתנהבעגלטעושלאש

לחשךואםאחיהםעםללויםוזכולכפרהולאלפדיוןהוצרכולאד

לחשךואםאחיהםעםללווייהוזכולכפרהולאלפדיוןהצרכולאמ

לחשךואםאחיהםעםללויםוזכולכפרהולאלפדיוןהוצרכולא2פ

לחשךואםאחיהםעםללוייםוזכולכפרהולאלפדיוןהוצרכולאא
לחשךואםאחיהםעםהלוייםוזכולכפרהולאלפדיוןהוצרכולאש

ראשלנשואתלקהת'הכתוהקדיםלמהבכורהיהגרשוןוהלאאדםד

ראשלנשיאותהכתובהקדיםלמהבכורהיהגרשוןוהלאאדםמ

ראשלנשואתלקהתהכתובהקדיםלמהבכורהיהגרשוןוהלאאדם2פ

ראשלנשיאתלקהת'הכתו'הקדילמהבכורהיהגרשוןוהלאאדםא
ראשלנשיאתלקהת'הכתוהקדיםלמהבכורהיהגרשוןוהלאאדםש

מטועניהיהשקהתלפילואמוראתהאףלגרשוןמנהואחרד

מטועניהיהשקהתלפילואמוראתהאףלגרשוןמנהואחרמ

מטועניהיהשקהתלפילואמוראתהאףלגרשוןמנהואחר2פ

מטועניהיהשקהתמפנילואמוראתהאףלגרשוןמנהואחרא
מטועניהיהשקהתמפנילואמוראתהאףלגרשוןמנהואחרש

הקדשיםקדששהואהכהןאהרןממנוויצאהקדשיםקדששהואהארוןד

קדשיםקדששהואהארוןמ

הקדשיםקדששהואאהרןממנוויצאהקדשיםקדששהואהארון2פ

'הקדשיקדששהואאהרןממנוויצאהקדשיםקדששהואארוןא
'הקדשיקדששהואאהרןממנויצא'הקדשיקדששהואארוןש

שגרשוןלמדאתומניןלקהת'הכתהקדימולכךקדשהיהוגרשוןד

שגרשוןלמדאתומניןלקהת'הכתוהקדימולכךקדשהיהוגרשוןמ

שגרשוןלמדאתומניןלקהתהכתובהקדימולכךקדשהיהוגרשון2פ

שגרשוןלמדאתומנין'הכתוהקדימולכךקדשהיהוגרשוןא
שגרשוןלמדאתומניןלקהת'הכתוהקדימולכךקדשהיהוגרשוןש

שאמורכשם'מוצאתשכןבכורשהיהלפיגדולתואיבדלאד

'שנכשםמוצאאתשכןבכורשהיהלפיגדולתואבדלאמ

מוצאאתשכןבכור'שהילפיגדולתואבדלא2פ

[שכשם]מוצא[את]שכןבכורשהיהלפיגדולתואבדלאא
מוצאאתשכןבכורשהיהלפיגדולתואבדלאש
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אתנשאבגרשון'אמוכךקהתבניאתנשאבקהתד

אתנשאבגרשוןאמורכךקהתבניראשאתנשאבקהתמ

אתנשאבגרשוןאומרלכךקהתבניראשאתנשאבקהת2פ

אתנשואבגרשון'אומכךקהתבניראשאתנשואבקהתא
אתנשאבגרשון'אמלכךקהתבניראשאתנשואבקהתש

שלכך'תאמשלאהםגםהכתוב'שאמומהוגרשוןבניראשד

שלכךתאמרשלאהםגם'הכתו'שאמומהוגרשוןבניראשמ

שלכךתאמרשלאהםגםהכתובשאמרומהוגרשוןבניראש2פ

שלכךתאמרשלאהםגם'הכתושאמרומהוגרשוןבניראשא
שלכך'תאמשלאהםגם'הכתו'שאמומהוגרשוןבניראשש

כתבאלאלאוקהתמבני'פחותישהםשנייםגרשוןבנימנהד

כתבאלאלאוקהתמבניפחותיםשהםשנייםגרשוןבנימנהמ

כתבאלאלאוקהתמבניפחותיםשהםשויםגרשוןבנימנה2פ

כתבאלאלאוקהתמבניפחותיםשהםשנייםגרשוןבנימנהא
כתבאלאלאוקהתמבניפחותיםשהםשנייםגרשוןבנימנהש

בנישלבהםכיוצאגרשוןבנישאףהםגםד

שלבניבהםכיוצאגרשוןבנישאףהםגםמ

בניכלבהםכיוצא'גרשובניהםשאףהםגם2פ

בנישלבהםכיוצאגרשוןבנישאףהםגםלהםא
בנישלבהםכיוצאגרשוןבנישאףהםגםבהםש

אחרים'במקומואבלהתורהכבודבשבילכאן'הכתושהקדימםאלאקהתד

אחריםבמקומותאבלהתורהכבודבשבילכאןהכתובשהקדימםאלאקהתמ

אחריםבמקומותאבלהתורהכבודבשבילכאןהכתובשהקדימםאלאקהת2פ

אחריםבמקומותאבלהתורהכבודבשבילכאן'הכתושהקדימםאלאקהתא
'אחריבמקומותאבלהתורהכבודבשבילכאן'הכתושהקדימםאלאקהתש

לועשהאבותלביתלמשפחותםאבותםלביתלקהתתחלהלגרשוןהקדיםד

לועשהאבותלבתילמשפחותםאבותםלביתלקהתתחלהלגרשוןהקדיםמ

לועשהאבותלביתלמשפחותם'אבותלביתלקהתתחלהלגרשוןהקדים2פ

לועשהאבותלביתלמשפחותםאבותםלביתלקהתגרשוןהקדיםא
לועשהאבותלביתלמשפחותםאבותםלביתלקהתגרשוןהקדיםש

אוקהת'מבנוגרשוןבנינשאושאםאומותםלבתיולאמשפחותד

אוקהתמבנותגרשוןבנינשאושאםאמותםלבתיולאמשפחותמ

אוקהתמבנותגרשוןבנינשאושאםאמותםלבתיולאמשפחות2פ

אוקהתמבניגרשוןבנינשאושאםאמותםלבתיולאמשפחותא
אוקהתמבנותגרשוןבנינשאושאםאמותםלביתולא'משפחוש

אםאבלגרשון'משפחושםעלבניהםיקראומררי'מבנוד

אםאבלגרשוןמשפחותשםעלבניהםיקראומררימבנותמ

הםאבלגרשוןמשפחותשםעלבניהםיקראומררימבנות2פ

אםאבלגרשוןמשפחותש"עבניהםיקראומררימבנותא
אםוכןגרשוןבנימשפחותש"עבניהםיקראומררימבנותש
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שארשםעלנקראיןבניהםהיוגרשוןמבנותנשאומשפחותמשארד

שארשםעלבניהםנקראיםוהיוגרשוןמבנותנשאומשפחותמשארמ

שארשםעלנקראיםבניהםהיוגרשוןמבנינשאומשפחותמשאר2פ

שארש"ענקראיםבניהםהיוגרשוןמבנותנשאומשפחותמשארא
שארש"ע'נקראיבניהםהיוגרשוןמבנותנשאו'משפחומשארש

'וגוומעלהשנהשלשיםמבןהמשפחותד

אותםתפקודשנהחמשיםבןועדומעלהשנהשלשיםמבןמשפחותמ

אותםתפקודשנהחמשיםבןעדומעלהשנהשלשיםמבןהמשפחות2פ

אותםתפקודשנהחמשיםבןועד'ומעשנה'למבןמשפחותא
אותםתפקודשנה'נבןעד'ומעלשנה'שלשימבן'משפחוש

נמשחכןאםאלאלעבודהלעזרהנכנסאיןגדולכהןתניד

תנימ

נמשחכןאםאלאלעבודהלעזרהנכנסאיןגדולכהןתני2פ

נמשחכ"אאלאלעבודהלעזרהנכנס[גדול]כהןאיןתניאא
נמשחכ"אאלא<....>ל<..>לעזנכנסאיןגדולכהן]תניש

שבעהונתרבהשבעהנמשחשלא'אעפישבעהונתרבהשבעהד

'זונתרבהשבעהמ

שבעהונתרבהשבעהנמשחשלאפיעלאףשבעהונתרבהשבעה2פ

'זונתרבה'זנמשחשלאפ"אע'זונתרבה'זא
'זונתרבה'זנמשחשלא<...>'זונתרבה'זש

אםאלאלעבודלעזרהנכנסאיןהדיוטכהןכשרהעבודתוועבדד

אםאלאלעבודהלעזרהנכנסאיןהדיוטכהןכשרהעבודתוועבדמ

אםאלאלעזרהנכנסאיןהדיוטכהןכשרהעבודתוועבד2פ

כ"אאלאלעזרהנכנסאיןהדיוטכהןכשרהעבודתוועבדא
כ"אאלאלעבודהלעזרהנכנסאיןכהן[עבד<...>וש

שלא'אעפבידוועובדהמשלוהאיפהעשיריתהביאכןד

בידוועבודהמשלוהאיפהעשיריתהביאכןמ

שלאפיעלאףבידוועבודהמשלוהאיפהעשיריתהביאכן2פ

שלאפ"אעבידוועבודהמשלוהאיפהעשיריתהביאא
שלאפ"אעבידוועבודהמשלוהאיפה'עשיריהביאש

לויבןכשרהעבודתוועבדבידוועובדהמשלוהאיפהעשיריתהביאד

לויבןכשרהעבודתוועבדמ

לויבןכשרהעבודתובידוועבודהמשלוהאיפהעשיריתהביא2פ

לויבןכשירהעבודתובידוועבודהמשלוהאיפהעשיריתהביאא
לויבןכשרהעבודתובידוועבודהמשלוהאיפה'עשיריהביאש

'שנאשנים'הלמדכןאםאלאלעבודהלעזרהנכנסאיןד

'שנשניםחמשלמדכןאםאלאלעבודהלעזרהנכנסאיןמ

'שנשניםחמשלמדכןאםאלאלעבודהלעזרהנכנסאין2פ

'שנאשנים'הלמדכ"אאלאלעבודהלעזרהנכנסאיןא
'שנאשנים'הלמדכ"אאלאלעבודהלעזרהנכנסאיןש
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'אוהואולהלןשנהועשריםחמשמבןללויםאשרזאתד

'אומהואולהלןומעלהשנהועשריםחמשמבןללויםאשרזאתמ

אומרהואולהלןשנה'ועשריחמשמבןללויםאשרזאת2פ

'אומהואולהלןשנהועשריםחמשמבןללוייםאשרזאתא
'אומהואולהלןשנהה"כמבןללוייםאשרוזאתש

למה'ועשריחמשמבן'נאמאםשנהשלשיםמבןד

למהעשרים[ו]חמשמבן'נאמאםומעלהשנהשלשיםמבןמ

למהועשריםחמשמבןנאמראםשנהשלשיםמבן2פ

למהשנהה"כמבןנאמראםשנה'למבןא
למהשנהה"כמבן'נאמאםשנה'לומבןש

'נאלמהשלשיםמבן'נאואםשלשיםמבן'נאד

'נאמלמהשלשיםמבן'נאמואםשלשיםמבן'נאממ

נאמרלמהשלשיםמבןנאמרואםשלשיםמבןנאמר2פ

נאמרלמהשלשיםמבןנאמרואם'למבן'נאמא
'נאמלמהשנה'למבן'נאמואםשנה'למבן'נאמש

ועד'ועשריחמששמבןשניםאותןכלאלא'ועשריחמשמבןד

ועדועשריםחמשמבןשניםאותןכלאלאועשריםחמשמבןמ

ועדועשריםחמששמבןשניםאותןכלאלאועשריםחמשמבן2פ

ועדה"כשמבןשניםאותןכלאלאה"כמבןא
עדה"כשמבןשניםאותןכלאלא"ה"כמבןש

אותומקריביםואילךמכאןלמדהיהשלשיםבןד

אותומקריביםואילךמכאןלמדהיהשלשיםבןמ

אותומקריביןואילךמיכןלמדהיהשלשיםבן2פ

אותומקריביןואילךמכאןלמדהיהשלשיםבןא
אותומקריביןואילךמכאןלמדהיהשנים'השהם'לש

'הבתוךבמשנתנוברכהסימןרואהשאינוכל'אממכאןלעבודהד

חמשבתוךשנתו?מ?כבברכהסימןרואהשאינוכלאמרומכאןלעבודהמ

חמשבתוךבמשנתוברכהסימן[רואה]שאינוכלאמרומכאןלעבודה2פ

'הבתוךבמשנתוברכהסימןרואהשאינוכלאמרומכאןלעבודהא
'הבתוךבמשנתוברכהסימןרואהשאינוכלאמרומכאןלעבודהש

ולגדלם'שנאשניםשלש'אומיוסי'ררואהאינושובשניםד

ולגדלם'שנשלש'אומיוסי'ררואהאינושובשניםמ

ולגדלם'שנשלשאומריוסי'ררואהאינושובשנים2פ

ולגדלם'שנאשלש'אומיוסי'ררואהאינושובשניםא
ולגדלם'שנאשלש'אומיוסי'ררואהאינושובשניםש

נעשהכןאםאלאבגזיתאותומושיביןאיןזקןשלששניםד

נעשהכןאםאלאבגזיתאותומושיביןאיןזקןשלששניםמ

נעשהכןאםאלאבגזיתאותומושיביןאיןזקןשלששנים2פ

נעשהכ"אאלאבגזיתאותומושיביןאיןזקןשלששניםא
נעשהכ"אאלאבגזיתאותומושיביןאיןזקןשלששניםש
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משםהביתבהראותו'ומושיבי'מעליבעירודייןמשנעשהבעירודייןד

משםהביתבהראותוומושיביןמעליןבעירודייןומשנעשהבעירודייןמ

משםהביתבהראותוומושיביןמעליןבעירודייןמנעשהבעירודיין2פ

משםהביתבהראותוומושיביןמעליןבעירודייןמשנעשהבעירודייןא
ומשםהביתבהראותוומושיביןמעליןבעירודייןמשנעשהבעירודייןש

וכלהגזיתבלשכתאותו'ומושיבימעליןמשםבחילאותוומושיביןמעליןד

כלהגזיתבלשכתאותוומושיביןמעליןמשםבחילאותוומושיביןמעליןמ

כלהגזיתבלשכתאותוומושיביןמעליןמשםבחילאותוומושיביןמעלין2פ

כלהגזיתבלשכתאותוומושיביןמעליןומשםבחילאותוומושיביןמעליןא
כלהגזיתבלשכתאותו'ומושיבימעליןומשםבחילאותוומושיביןמעליןש

'משוררישהיומועדבאהלעבדהלעבודשועריםשהיוצבאלצבאהבאד

שועריםשהיוצבאלצבאהבאמ

משורריםשיהיומועדבאהלעבודהלעבודשועריםשהיוצבאלצבאהבא2פ

'משוררישהיומועדבאהלעבודהלעבוד'שוערישהיוצבאלצבואהבאא
משורריםשהיומועדבאהל'עבודלעבודשועריםשהיוצבאלצבואהבאש

היוגרשוןשבנימלמדאחרתולאהגרשנימשפחותעבודתזאתד

היוגרשוןשבנימלמדאחרתולאהגרשונימ

היוגרשוןשבנימלמדאחרתולאהגרשונימשפחותעבודתזאת2פ

היוגרשוןשבנימלמדאחרתולאהגרשוני'משפחועבודתזאתא
היוגרשוןשבנימלמדאחרתולאהגרשוניבני'משפחועבודתזאתש

לעבודואדניוועמודיוובריחיוהמשכןבקרשימרריבנילעבודתליכנסאסוריןד

לעבודואדניוועמודיוובריחיוהמשכןבקרשימרריבניבעבודתליכנסאסוריםמ

לעבודואדניוועמודיוובריחיוהמשכןבקרשימרריבנילעבודתליכנסאסורין2פ

לעבודואדניוועמודיוובריחיוהמשכןבקרשימרריבנילעבודתליכנס'אסוריא
ואדניוועמודיוובריחיוהמשכןבקרשימרריבני'לעבודליכנס'אסוריש

יריעותפורשיןהיוהםהמשכןמקימיןשהיושבעתולמשאד

יריעותפורשיןהיוהםהמשכןמקימיןשהיושבעתולמשאמ

יריעותפורשיןהיוהםהמשכןמקימיןשהיושבעתולמשא2פ

יריעותפורשיןהיוהםהמשכןאתמקימיןשהיושבעתולמשאא
יריעות'פורשיהיוהםהמשכןאת'מקיימישהיוימים'זולמשאש

היוידםתחתממונהשהיהמהוכלמועדאהלבמשכןד

היוהםידםתחתממונהשהיהמהוכלמועדואהלהמשכןמ

היוידםתחתממונהשהיהמהוכלמועדאהלבמשכן2פ

היוידםתחתממונהשהיהמהוכלמועדאהלבמשכןא
היוידםמתחתממונהשהיהמהוכלמועדאהלבמשכןש

עלאותןטועניןהיוהםהמשכןפורקיןשהיוובעתמקימיןד

עלאותוטועניןהיוהםהמשכןפורקיןשהיוובעתמקימיןמ

עלאותםטועניןהיוהםהמשכןפורקיןשהיוובעתמקימים2פ

עלאותםטועניןהיוהםהמשכןאתמפרקיןשהיוובעתמקימיןא
עלאותם'טועניהיוהםהמשכן'פורקישהיובעת'מקיימיש
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העגלותד

יריעותעשראלוהמשכןיריעותאתונשאוהעגלותמ

יריעותעשר'וגוהמשכןיריעותאתונשאוהעגלות2פ

יריעותעשר'וגוהמשכןיריעותאתונשאוהעגלותא
'יריעועשרמועדאהלואתהמשכןיריעותאתונשאוהעגלותש

ד

המשכןואתא"כמשניותולעתוארגמןותכלתמשזרשלששמ

המשכןואתדתימרכמהשניותולעתוארגמןותכלתמשזרשששל2פ

המשכןואתדתימאכמה'וגומשזרשששלא
המשכןואתא"כד'וגומשזרשששלש

ד

א"יאלומועדאהלואת'וגוממשזרששיריעותעשרתעשהמ

אחתאלומועדאהלואת'וגומשזרששיריעותעשרתעשה2פ

אחתאלומועדאהלואתמשזרשש'יריעועשרתעשהא
א"יאלומועדאהלואתמשזרששיריעותעשרתעשהש

ד

עזיםיריעותועשית'דתימא"כמשלעזיםמנוצההעשויותיריעותמ

עזיםיריעותועשיתדתימרכמהעזיםשלמנוצההעשויותיריעותעשרה2פ

עזיםיריעותועשיתא"כדעזיםשלמנוצההעשויהיריעותעשרהא
עזיםיריעותועשיתא"כדעזיםשלמנוצהיריעותש

ד

אליםשלעורותמכסההיהזהמכסהו'וגומהמשכןעללאהלמ

אליםעורותשלמכסההיהזהמכסהו'וגוהמשכןעללאהל2פ

אליםעורותשלמכסההיאזומכסהו'וגולאהלא
אליםשלעורותמכסהמכסהוהמשכןעללאהלש

ומכסהד

ומכסה'וגוממאדמיםאיליםעורותלאהלמכזהועשיתא"כממאדמיםמ

ומכסהמאודמיםאיליםעורותלאהלמכסהועשיתדתימרכמהמאודמים2פ

ומכסהמאדמיםאליםעורותלאהלמכסהועשיתא"כדמאדמיםא
ומכסה'מאדמיאלים'עורולאהלמכסהועשיתא"כדמאדמיםש

כמשמעומלמעלהעליואשרהתחשד

יהודה'רנחמיה'וריהודה'רכמשמעומלמעלהעליואשרהתחשמ

יהודה'רנחמיה'וריהודה'רכמשמעומלמעלהעליואשרהתחש2פ

יהודה'ר'נח'וריהודה'רכמשמעוהתחשא
יהודה'ר'נחמי'וריהודה'רכמשמעוהתחשש

ד

שלעורותואחתמאדמיםאיליםשלעורותאחתהיומכסאותשני'אוממ

שלואחתמאודמיםאליםעורותשלאחת(ש)היומכסאותשניאומר2פ

שלואחתמאדמיםאליםעורותשלאחתהיומכסאותשני'אומא
של'וא'מאדמיאלים'עורושל'אהיו'מכסאושני'אומש
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ד

קלאכמיןודומההיהאחתמכסה'אומנחמיה'רתחשיםמ

תלאכמיןודומההיהאחדמכסה'אומנחמיה'רתחשיםעורות2פ

קלאודומההיהאחתמכסה'אומ'נחמי'רתחשיםעורותא
קלאודומההיהאחדמכסה'אומנחמיה'ר'תחשי'עורוש

ד

הרבהבגווניןשששססגונא'מתרגמינלכךהרבהגווניםבושישאיליןמ

הרבהבגווניםשססססגונאמתרגמינןולכךהרבהגווניןבושישאלין2פ

הרבהבגווניןשססססגונא'מתרגמיולכךהרבהגעגועיןבושישאילןא
הרבהבגווניןשששססגונא'מתרגמילכךהרבהגוניין(גע)בושישאילןש

ד

שלעורותלמכסהממעלמלמעלהעליואשריהודה'דרדעתיהעלמ

שללמכסה(לעורן)ממעלמלמעלהעליואשריהודה'דרדעתיהעל2פ

שללמכסהממעלמלמעלהעליואשריהודה'דרד"עא
שללמכסהממעלמלמעלהעליואשריהודה'דרד"עש

'ר'אד

'ר'אמלאהלממעלנחמיה'דרדעתיהעלמאדמיםאיליםמ

ר"אלאהלממעלנחמיה'דרדעתיהעלמאודמיםאליםעורות2פ

ל"ארשבלאהלממעל'נא'דרד"עמאדמיםאליםעורותא
ל"ארשבלאהלממעלנחמיא'דרד"וע'מאדמיאליםעורותש

שהיהתחש'אוממאיר'רהיהמר'אמלקישבןשמעוןד

שהיהתחשמאיר'רהיה'אומלקישבןשמעוןמ

שהיהתחשאומרמאיר'רהיהמר'אמלקישבןשמעון2פ

שהיהתחשא"רמהיהמר'אמא
שהיהתחשא"רמהיהמר'אמש

שבאותו'חכמיבוהכירוולאהיהעצמובפניבריהמשהבימיד

שבאותוחכמיםבוהכירוולאהיהעצמובפניבריהמשהבימימ

שבאותוחכמיםבוהכירוולאהיהעצמהבפניבריהמשהבימי2פ

חכמיםבוהכירוולאהיהעצמהבפניבריהמשהבימיא
שבאותו'חכמיבוהכירוולאהיהעצמהבפניבריהמשהבימיש

וקרןהואבהמהמיןאוהואחיהמיןאםהדורד

וקרןהואבהמהמיןאםהואחיהמיןאםהדורמ

וקרןהואבהמהמיןאםהואחיהמיןאםהדור2פ

וקרןהואבהמהמין[אם]אוהואחיהמיןאםא
וקרןהואבהמהמיןאםאוהואחיהמיןאםהדורש

ממנוונעשהלמשהלונזדמןשעהולפיבמצחולוהיתהאחתד

במצחולוהיהאחתמ

ממנוונעשהלמשהלונזדמןשעהולפיבמצחולוהיתהאחת2פ

ממנוונעשהלמשהלונזדמןשעהולפיבמצחולוהיה'אא
ממנוונעשהלמשהנזדמןשעהולפיבמצחולוהיהאחדש
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שטהורלמדנומזהבמצחולוהיתה'אקרן'מדקאמונגנזמשכןד

שטהורלמדנומ

שטהורלמדנומזהבמצחולוהיתהאחתקרן'מדקאמונגנזמשכן2פ

שטהורלמדנומזהבמצחולוהיהאחתקרן'מדקאמונגנזמשכןא
שטהורלמדנומזהבמצחולוהיהאחדקרן'מדקאמונגנזהמשכןש

לפתחמסךועשית'דתי'כממועדאהלפתחמסךואתהיהד

לפתחמסךועשיתא"דתימא"כממועדאהלפתחמסךואתהיהמ

לפתחמסךועשיתדתימרכמהמועדאהלפתחמסךואתהיה2פ

לפתחמסךועשיתא"כדמועדאהלפתחמסךואתהיהא
לפתחמסךועשיתא"כדמועדאהלפתחמסךואתהיהש

שעשוקלעיםאלוהחצרקלעיואת'וגוד

שנעשוקלעיםאלוהחצרקלעיואת'וגומוארגמןתכלתהאהלמ

שעשוקלעיםאלוהחצרקלעיואת'וגווארגמןתכלתהאהל2פ

שעשוקלעיםאלו'וגוהחצרקלעיואת'וגווארגמןתכלתהאהלא
שעשו'קלעיאלו'וגוהחצרקלעיואת'וגווארגמןתכלתהאהלש

'וגוחצראתועשית'דתימ'כמהחצרסביבד

תימנהנגבלפאתהמשכןחצראתועשיתמ"דתיא"כמהחצרסביבמ

תימנהנגבלפאתהמשכןחצראתועשיתדתימרכמההחצרסביב2פ

תימנהנגבלפאתהמשכןחצראתועשיתא"כדהחצרסביבא
תימנהנגבלפאתהמשכןחצראתועשיתא"כדהחצרסביבש

החצרורחב'וגוצפוןלפאתוכןד

החצרורחב'וגומקלעיםבאורךצפוןלפאתוכן'וגומלחצרקלעיםמ

החצרורחבקלעים'בארצפוןלפאתוכן'וגולחצרקלעים2פ

החצרורחבקלעיםצפוןלפאתוכן'וגולחצרקלעיםא
החצרורוחב'קלעיצפוןלפאתוכן'וגולחצר'קלעיש

'וגוקלעיםאמהעשרהוחמש'וגוד

'וגומאמהעשרהוחמש'וגומיםלפאתמ

לכתףקלעיםאמהעשרוחמש'וגואמהחמשיםקלעיםיםלפאת2פ

לחצרקלעיםאמהעשרהוחמש'וגואמהחמשיםקלעיםיםלפאתא
'וגו'קלעיאמהעשרהוחמש'וגואמה'נ'קלעייםלפאתש

שערפתחמסךואת'וגוהשניתולכתףד

שערפתחמסךואת'וגומעשרהחמשהשניתולכתףמ

שערפתחמסךואת'וגוקלעיםעשרהחמשהשניתולכתף'וגו2פ

שערפתחמסךואת'וגוקלעיםעשרהחמשהשניולכתף'וגוא
שערפתחמסךואת'וגו'קלעיו"טהשניולכתףש

'וגוהחצרולשער'דתימכמה'וגוד

'וגומאמהעשריםמסךהחצרולשערא"דתימא"כמהחצרמ

'וגווארגמןתכלתאמהעשריםמסךהחצרולשערדתימרכמההחצר2פ

וארגמןתכלתאמהעשריםמסךהחצרולשערא"כדהחצרא
וארגמןתכלתאמה'עשרימסךהחצרולשערא"כדהחצרש
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'הארכוהעולהמזבחתניסביבהמזבחועלהמשכןעלאשרד

חמשארכוהעולהמזבחתניסביבהמזבחעלאשרמ

חמשארכוהעולהמזבחתניסביבהמזבחועלהמשכןעלאשר2פ

'הארכוהעולהמזבחתניסביבהמזבחועלהמשכןעלאשרא
'הארכוהעולהמזבחתניסביבהמזבחועלהמשכןעלאשרש

מזבחאתועשית'שנאמות'גוגבהואמות'הורחבואמותד

מזבחאתועשית'שנאמותשלשוגבהואמותחמשורחבואמותמ

מזבחאתועשית'שנאמותשלשוגבהואמותחמשורחבואמות2פ

המזבחאתועשית'שנאאמותשלשוגבהואמות'הורחבואמותא
המזבחאתועשית'שנאאמות'גוגבהואמות'הורחבו'אמוש

חמש'שנממשמעיוסי'רלו'אממאיר'רדבריהעולהד

חמש'שנממשמעיוסי'רלו'אממאיר'רדבריהעולהמ

חמששנאמרממשמעיוסי'רלו'אממאיר'רדברי2פ

חמש'שנאממשמעיוסי'רל"אמ"רדברי'וגוא
חמש'שנאממשמעיוסיר"אמ"רדברי'וגוש

'ל'תמהרבועשהואיודעאינירחבאמותוחמשארךאמותד

ל"תמהרבועשהואיודעאינירחבאמותוחמשארךאמותמ

תלמודמהרבועשהואיודעאינירחבאמותוחמשאורךאמות2פ

ל"מתרבועשהואיודעאינירוחבאמות'והאורךאמותא
ל"מתרבועשהואיודעאינירוחב'אמו'והאורך'אמוש

נאמרשוהגזירהממנולדיןלהקישמופנהאלאיהיהרבועד

'נאמשוהגזירהממנולדוןלהקישמופנהאלאיהיהרבועמ

נאמרשוהגזרהממיןלדוןלהקישמופנהאלא]יהיהרבועלומר2פ

נאמרש"גלדוןלהקישמופנהאלאיהיהרבועא
'נאמש"גממנולהקישלדוןמופנהאלאיהיהרבועש

שניםגבהולהלןהאמוררבועמהרבועלהלןונאמררבועכאןד

שניםגבהולהלן'הנאמרבועמהרבועלהלן'ונאמרבועכאןמ

שניםגבהולהלןהאמוררבועמהרבועלהלן'ונאמ[רבועכאן2פ

שניםגבהולהלןהאמוררבועמהרבועלהלן'ונאמרבועכאןא
'בגבהולהלן'האמורבועמהרבועלהלן'ונאמרבועכאןש

אםמאיר'רלואמרברחבושניםגבהוכאןאףברחבוד

אםמאיר'רלו'אמברחבושניםגבהוכאןאףברחבומ

אםמאיר'רלו'אמכרחבושניםגבהוכאןאףכרחבו2פ

אםמ"רל"אברחבושניםגבהוכאןאףברחבוא
אםמ"רל"אברחבו'בגבהוכאןאףברחבוש

'רלואמראמותחמשההקלעיםמןמזבחגבוהנמצאכדבריךד

'רלו'אמאמותחמשהקלעיםמןגבוהמזבחנמצאכדבריךמ

'רלו'אמ'אמחמשהקלעיםמןמזבחגבוהנמצאכדבריך2פ

'רל"אאמות'ההקלעיםמןמזבחגבוהנמצאכדבריךא
'רל"אאמות'ה'הקלעימןגבוהמזבחנמצאתכדבריךש
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'וגוסביבהחצרוקלעינאמרכברוהלאיוסיד

סביבהחצרוקלעינאמרכברוהלאיוסימ

סביבהחצרוקלעינאמרכברוהלאיוסי2פ

שערפתחמסךואתהחצרקלעיואתנאמרכברוהלאיוסיא
שערפתחמסךואתהחצרקלעיואת'נאמכברוהלאיוסיש

אמותעשרהמשכןמהד

אמותעשרמשכןמהסביבהמזבחועלהמשכןעלאשרמ

אמותעשרמשכןמהסביבהמזבחועלהמשכןעלאשר2פ

אמותעשרמשכןמהסביבהמזבחועלהמשכןעלאשרהחצרא
'אמועשרמשכןמהסביבהמזבחועלהמשכןעלאשרהחצרש

עושיןהיומההמיתריםאלומיתריהםואתאמות'ימזבחאףד

עושיםהיומההמיתריםאלומתריהםואתאמותעשרמזבחאףמ

עושיןהיומההמתריםאלומתריהםואתאמותעשרהמזבחאף2פ

עושיםהיומההמיתריםאלומיתריהםואתאמותעשרמזבחאףא
'עושיהיומההמתריםאלומיתריהםואתאמותעשרמזבחאףש

ומניחיםבהםאותם'אוסמיוהיווהקלעיםהיריעותמקפליםהיובהםד

ומניחיםבהםאותםאוסריםוהיווהקלעיםהיריעותמקפליםבהםמ

ומניחיןבהםאותםאוסמיםוהיווהקלעים'היריעומקפילין(מקלפין)היובהם2פ

ומניחיןובהםאותםאוסמין[ו]והקלעיםהיריעותמקפליםבהםא
ומניחיןאותםאוסריןוהיו'והקלעי'היריעומקפליםבהםש

ואלוזהבקרסיאלו'עבודתכליכלואתהעגלותעלאותםד

זהבקרסיאלועבודתםכליכלואתהעגלותעלאותםמ

זהבקרסיאלועבודתםכליכלואתהעגלותעלאותן2פ

זהבקרסיאלועבודתםכליואתהעגלותעלאותםא
זהבקרסיאלועבודתםכליכלואתהעגלותעלאותםש

להםיעשהאשרכלואתהיריעותבהם'מחברישהיונחשתקרסיד

להםיעשהאשרכלואתהיריעותבהםמחבריםשהיונחשתוקרסימ

להםיעשהאשרכלואתהיריעותבהםמחבריםשהיונחשתוקרסי2פ

להםיעשהאשרכלואתהיריעותבהםמחבריןשהיונחשתוקרסיא
להם[יעשה]אשרכלואתהיריעותבהם'מחברישהיונחשתוקרסיש

גרשוןבנייהיוהכליםלכלנעשהשהיהמהכלועבדוד

גרשוןבנייהיוהאלההכליםעלנעשהשהיהמהכלועבדומ

גרשוןבנייהיוהאלההכליםלכלנעשהשהיהמהכלועבדו2פ

גרשוןבנייהיוהאלההכליםלכלנעשהשהיהמהכלועבדוא
גרשוןבנייהיוהכליםלכלנעשהשהיהמהכלועבדוש

להםתהיהובניואהרןפיעלעושיםד

כלתהיהובניואהרןפיעלעושיםמ

כלתהיהובניואהרןפיעלעושים2פ

כלתהיהובניואהרןפיעלעושיםא
כלתהיהובניואהרןפיעלובניואהרןפ"עעושיןש
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שחלקשאמרוהיאזו'וגוד

שחלק'שאמהיאזועבודתםולכלמשאםלכלהגרשוניבניעבודתמ

שחלקשאמרוהיאזועבודתםולכלמשאםלכלהגרשוניבניעבודת2פ

שחלקשאמרוהיאזו'וגועבודתא
שחלקשאמרוהיאזו'עבודש

אהרןפיעלהיתהקהתבנישעבודתכשםלבכורכבוד'הקבהד

אהרןפיעלהיתהקהתבנישעבודתכשםלבכורכבוד'ה'ב'הקמ

אהרןפיעלהיתהקהתבנישעבודתכשםלבכורכבודה"הקב2פ

אהרןפיעלהיתהקהתבני'שעבודכשםלבכורכבודה"הקבא
אהרןפ"עהיתהקהתבנישעבודתכשםלבכורכבודה"הקבש

'וגואישאישאותםושמויבאוובניואהרן'דתימ'כמובניוד

עלאישאישאותםושמויבאוובניואהרןא"דתימא"כמובניומ

'וגואישאישאותםושמויבאוובניואהרןדתימרכמהובניו2פ

'וגואישאישאותםושמויבאוובניואהרןא"כדובניוא
ש

אהרןפיעלהיתהגרשוןבניעבודתכןד

אהרןפיעלהיתהגרשוןבניעבודתכךמשאוועלעבודתומ

אהרןפיעלהיתהגרשוןבניעבודתכן2פ

אהרןפיעלהיתהגרשוןבניעבודתכןא
גרשוןבניעבודתכךש

ובניואהרןפיעלבו'נאמלאמרריבבניאבלובניוד

ובניואהרןפיעלבו'נאמלאמרריבבניאבלובניומ

ובניואהרןפיעללונאמרלאמרריבבניאבלובניו2פ

ובניואהרןפ"ענאמרלאמרריבניאבלובניוא
ש

עמהםמשה'הכתהביאמשאםכלאתבמשמרתעליהםופקדתםד

עמהםמשה'הכתוהביאמשאםכלאתבמשמרתעליהםופקדתםמ

עמהםמשההכתובהביא'וגומשאםכלאתבמשמרתעליהםופקדתם2פ

עמהםמשה'הכתוהביא'וגובמשמרתעליהםופקודתםא
עמהןלמשהה"הקבהביא'וגובמשמרתעליהםופקדתםש

עבודתזאתשנושאיםמהכלעלשומריםשיהיועליהםמצויםשיהיוד

עבודתזאתשנושאיםמהכלשומריםשיהיועליהםמצויםשיהיומ

עבודתזאתשנושאיםמהכלשומריםשיהיועליהםמצוויןשיהיו2פ

עבודתזאתשנושאיםמהכל'שומרישיהועליהםמצוויןשיהוא
עבודתזאתשנושאיןמהעל'שומרישיהיועליהםמצויןשיהאש

'וגוהגרשוניבנימשפחותד

בןאיתמרבידומשמרתםמועדבאהלהגרשוניבנימשפחותמ

בןאיתמרבידאיתמרבידומשמרתםמועדבאהלהגרשונימשפחות2פ

'וגוהגרשוניבנימשפחותא
"הגרשוניבני'משפחוש
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ד, ו- ג , ו

עלגרשוןלבניעמהםומשהובניואהרןשמובתחלהד

עלגרשוןלבניעמהםומשהובניואהרןשמובתחלההכהןאהרןמ

עלגרשוןלבניעמהםומשהובניואהרןשמוכתחלההכהןאהרן2פ

עלגרשוןלבניעמהםומשהובניואהרןשמובתחלהא
עלגרשוןלבניעמהםומשהובניואהרןשמובתחלהש

בידהיתהומשמרתםעבודתםואילךמכאןמשמרתםועלמשאםועלעבודתםד

בידהיתהומשמרתםעבודתםואילךמכאןמשמרתםועלמשאםועלעבודתםמ

בידהיתהומשמרתםעבודתםואילךמכאןמשמרתםועלמשאםעלעבודתם2פ

בידומשמרתםעבודתםואילךמכאןמשמרתםועלמשאםועלעבודתםא
בידומשמרתםעבודתםואילךמכאןמשמרתםועלמשאםועלעבודתםש

גרשוןובניקהתבבנילמשפחותמרריבניהכהןאהרןבןאיתמרד

גרשוןובבניקהתבבנילמשפחותםמרריבניהכהןאהרןבןאיתמרמ

גרשוןובבניקהתבבנילמשפחותםמרריבניהכהןאהרןבןאיתמר2פ

גרשוןובבניקהתבבנילמשפחותםמרריבני'וגואיתמרא
גרשוןובבניקהתבבני'למשפחותמרריבניאיתמרש

כבודבעבורלקהתכבוד'הקבהלהםשחלקראשנשיאותבהן'נאמד

כבודבעבורלקהתכבוד'ה'ב'הקלהםשחלקראשנשיאותבהן'נאממ

כבודבעבודלקהתכבודה"הקבלהםשחלקראשנשיאותבהםנאמר2פ

כבודבעבורלקהתכבודה"הקבלהםשחלקראשנשיאותבהםנאמרא
כבודבעבורלקהתכבודלהםה"הקבשחלקראשנשיאותבהם'אמש

אלאהיושלאמרריבבניאבלבכורשהיהעלולגרשוןהארוןד

אלאהיושלאמרריבבניאבלבכורשהיהעלולגרשוןהארוןמ

אלאהיושלאמרריבניאבלבכורשהיהעלולגרשוןהארון2פ

אלאהיושלאמרריבבניאבלבכורשהיהבעבורולגרשוןאהרןא
אלאהיושלאמרריבבניאבלבכורשהיהעלולגרשוןהארוןש

ואדניםועמודיםובריחיםקרשיםאלאהיהלאמשאםועבודתפשוטבניד

ואדניםועמודיםובריחיםקרשיםאלאהיהלאמשאםועבודםפשוטבנימ

ואדנים'ועמודיובריחיםקרשיםאלאהיהלאמשאםועבודתפשוטבני2פ

ואדניםועמודיםובריחיםקרשיםאלאהיהלאמשאםועבודתפשוטבניא
ואדנים'ועמודי'ובריחי'קרשיאלאהיהלאמשאם'ועבודפשוטבניש

אבותםלביתלמשפחותםראשאתנשאבהםנאמרלאד

אבותםלביתלמשפחותםראשאתנשאבהן'נאמלאמ

אבותםלביתלמשפחותםראשאתנשאנאמרלא2פ

אבותםלביתלמשפחותםראשאתנשואבהםנאמרלאא
אבותםלביתלמשפחותםמרריבניראשאתנשאבהם'נאמלאש

אבותםלביתלמשפחותםמרריובניקהתבבני'נאמלמהאותםתפקדד

אבותםלביתלמשפחותםמרריובבניקהתבבני'נאמלמהאותםתפקודמ

2פ

א
ש
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למשפחותםאמרואחראבותםלביתהקדיםובגרשוןאבותםלביתמשפחותםהקדיםד

למשפחותםאמרואחראבותםלביתהקדיםובגרשוןאבותלביתמשפחותהקדיםמ

למשפחותםאמרואחראבותםלביתהקדיםובגרשון2פ

למשפחותםכ"ואחאבותםלביתהקדיםובגרשוןא
למשפחותםאבותםלביתהקדיםובגרשוןש

שלהםאבמביתבאהגרשןבנישלראששנשיאותלפיד

לפישלהםאבמביתבאהגרשוןשלבניראששנשיאותלפימ

לפישלהםאבמביתבאהגרשוןבנישלראששנשיאותלפי2פ

לפישלהםאבמביתבאהגרשוןבנישלראששנשיאותלפיא
לפישלהםאבמביתבאהגרשוןבנישל'שנשיאולפיש

אינהקהתבנישלראשנשיאותוכןד

שלהםראשנשיאותהיהשלאקהתבניאבלבכוראביהםשהיהמ

שלהםראשנשיאותהיתהשלאקהתבניאבלבכוראביהםשהיה2פ

שלהםראשנשיאותהיתהשלאקהתבניאבלבכוראביהםשהיהא
שלהםנשיאותהיהשלאקהתבניאבלבכוראביהםשהיהש

מרריבניאבלהארוןבנשיאותאםכישלהםאבותבביתתלויהד

מרריבניוגםהארוןבנשיאותאםכישלהםאבבביתתלויהמ

מרריבניוגםהארוןבנשיאותאםכישלהםאבבביתתלויה2פ

מררימבניוגםהארוןבנשיאותאםכישלהםאבבביתתלויהא
מררימבניוגםהארון'בנשיאואםכישלהםאבבביתתלויהש

הקדיםלכךפשוטאבמביתאםכיהיולאד

הקדיםלכךפשוטאבמביתאםכיהיולאמ

הקדיםלכךפשוטאבמביתאםכיהיולא2פ

הקדיםלכךפשוטאבמביתאםכיהיולאא
מרריבבני'הקדילכךפשוטאבמביתאםכיהיולאש

אבותלביתמשפחותד

שנהחמשיםבןעדומעלהשנהשלשיםמבןאבותלבתימשפחותמ

שנהחמשיםבןועדומעלהשנהשלשיםמבןאבותלבתימשפחות2פ

שנה'נבןועד'ומעשנה'למבןאבותלבתימשפחותא
שנה'נבןעדומעלהשנה'למבן'אבותלבית'למשפחותש

ד

צבאלצבאגרשוןבבני'נאמלמה'וגומלצבאהבאכלתפקדםמ

צבאלצבואגרשוןבבנינאמרלמהלצבאהבאכלתפקדם2פ

צבאלצבואגרשוןבבנינאמרלמה'וגותפקדםא
צבאלצבואגרשוןבבני'נאמלמהתפקדםש

ד

מרריובניקהתבבניכפלשלאמהשלוצבא'הכתושכפלמ

מרריובניקהתבבניכפלשלאמהצבאשלוהכתובשכפל2פ

מרריבבניכפלשלאמהצבא'הכתושכפלא
מרריבבניכפלשלאמהצבא'הכתושכפלש
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ד

לכךשניםפיליטולשלבכורודרכובכורגרשוןשהיהלפימ

לכךשניםפיליטולבכורשלודרכןבכורגרשוןשהיהלפי2פ

לכךשניםפיליטולבכורשלודרכובכורגרשוןשהיהלפיא
לכךשניםפיליטולבכורשלודרכובכורגרשוןשהיהלפיש

ד

לעבודשועריםשהיולפילצבאהבאכלבמשכןעמידתו'הכתוכפלמ

לעבודשועריםשהיולצבאהבאכלבמשכןעמידתוהכתובכפל2פ

לעבודשועריםשהיולצבאהבאכלבמשכןעמידתו'הכתוכפלא
לעבוד'שוערישהיולפילצבאהבאכלבמשכןעמידתו'הכתוכפלש

'וגומשאםמשמרתוזאתד

'וגוממשאםמשמרתוזאתמשורריםשהיומועדאהלעבודתאתמ

עבודתםלכלמשאםמשמרתוזאתמשורריםשהיומועדאהלאת2פ

עבודתםלכלמשאםמשמרתוזאתמשורריםשהיומועדאהלעבודתאתא
'עבודתלכלמשאם'משמרוזאתמשורריםשהיומועדאהלעבודתאתש

אסוריןמררישבנימלמדאחרתולאזאתד

אסוריןמררישבנימלמדאחרתולאזאתמ

אסוריןמררישבנימלמדאחרתולאזאת'וגומועדבאהל2פ

'אסורימררישבנימלמדאחרתולאזאתמועדבאהלא
'אסורימרריבנישהיומלמד'אחרולאזאתמועדבאהלש

המשכןקרשי'ועובדיונושאיםשומריםגרשוןשבנימהולעבודלשמורד

המשכןקרשיועובדיםונושאיםשומריםגרשוןשבנימהולעבודלשמורמ

המשכןקרשיועובדיםונושאיםשומריםגרשוןשבנימהולעבודלשמר2פ

המשכןקרשיועובדיםונושאים'שומריגרשוןשבנימהולעבודלשמרא
המשכןקרשי'ועובדי'ונושאי'שומריגרשוןשבנימהעבודהלשמורליכנסש

'בריחי'ו'טאלוובריחיומשכןשלקרשים'ח'מאלוד

בריחיםו"טאלוובריחיושלמשכןקרשיםושמנהארבעיםאלומ

בריחיםעשרחמשהאלוובריחיומשכןשלקרשיםושמנהארבעיםאלו2פ

בריחיםו"טאלוובריחיולמשכןקרשיםח"מאלוא
'בריחיו"טאלוובריחיולמשכן'קרשיח"מאלוש

הפרוכתעליהםשפורשיםשטיםעמודיארבעהאלוועמודיוהתיכוןוהבריחד

עליהםשפורשיםשטיםעמודיארבעהאלוועמודיוהתיכוןוהבריחמ

הפרוכתעליהםשפורסיםשטיםעמודיארבעהאלוועמודיוהתיכוןוהבריח2פ

הפרכתהפרכתעליהם'שפורשישטיםעמודי'דאלו'וגוהתיכוןוהבריחא
הפרוכתעליהם'שפורשישטיםעמודי'דאלוהתיכוןוהבריחש

אלוואדניוהאהלפתחשלהמסךעליהם'שפורשישטיםעמודי'והד

אלוואדניוהאהלשלפתחהמסךמ

אלוואדניוהאהלפתחשלמסךעליהםשפורסיםשטיםעמודיוחמשה2פ

אלוואדניוהאהלפתחשלמסךעליהםשפורשיםשטיםעמודי'והא
אלוואדניוהאהלפתחשלמסךעליהם'שפורשישטיםעמודי'והש
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סביבהחצרועמודיאדנים'ה'קשהיו'העמודיואדני'הקרשיאדניד

סביבהחצרועמודיאדניםוחמשמאהשהיוהעמודיםואדניהקרשיםאדנימ

החצרועמודיאדניםוחמשמאהשהיוהעמודיםואדניהקרשיםאדני2פ

החצרועמודיאדנים'והמאהשהיו'העמודיואדניהקרשיםאדניא
החצרועמודי'אדני'והמאהשהיו'העמודיואדני'הקרשיאדניש

הקלעיםפורשיםשעליהםהחצרסביבעומדיםשהיועמודים'ו'נאלוד

הקלעיםפורשיםשעליהםהחצרסביבעומדיםשהיועמודיםו"נאלומ

הקלעיםפורסיםשעליהםהחצרסביבעומדיםשהיועמודיםוששהחמשיםאלו2פ

הקלעים'פורשישעליהםהחצרסביב'עומדישהיועמודיםוששהחמישיםאלוא
'הקלעי'פורשי'שעליההחצרסביב'עומדישהם'עמודיו"כאלוש

עמודים'ודהעמודיםמעמידיןהיושבהםאדנים'ו'נאלוואדניהםד

עמודיםוארבעהעמודיםמעמידיםהיושבהםאדניםו"כאלוואדניהםמ

עמודיםוארבעההעמודיםמעמידיןהיושבהיםאדניםוששהחמשיםאלוואדניהם2פ

עמודים'ודהעמודיםמעמידיםהיושבהםאדניםוששהחמישיםאלוואדניהםא
'עמודי'וד'העמודימעמידיןהיושבהם'אדניו"כאלוואדניהםש

יתדותאלוויתדותםהחצרשערמסךעליהםפורסיןשהיואדנים'ודד

יתדותאלוויתידותםהחצרשערמסךעליהםפורשיםשהיווארבעמ

יתדותאלוויתדותםהחצרשערמסךעליהםפורסיםשהיואדניםוארבעה2פ

יתדותאלוויתדותםהחצרשערמסךעליהםפורשיןשהיואדנים'ודא
יתדותאלוויתדותםהחצרשערמסךעליהם'פורשישהיו'אדני'ודש

שלאסביבבארץנועציםשהיונחשתשלהחצרויתדותהמשכןד

שלאסביבבארץנועציםשהיושלנחשתשהיוהחצרויתדותהמשכןמ

שלאסביבבארץנועציםשהיונחשתשלשהיוהחצרויתדותהמשכן2פ

שלאסביבבארץנועציםשהיונחשתשלשהיוהחצרויתדותהמשכןא
שלאסביבבארץנועציןשהיונחשתשלשהיוהחצרויתדותהמשכןש

מעמידיםהיושבהםעבודתםולכלכליהםלכלומיתריהם'לקלעיהרוחיפילד

מעמידיםהיושבהםעבודתםולכלכליהםלכלומתריהםלקלעיםלהדיחיבאמ

מעמידיםהיושבהםעבודתםולכלכליהםלכלומתריהםלקלעיםהרוחיפיל2פ

'מעמידיהיושבהםעבודתםולכלכליהםלכלומיתריהםלקלעיםהרוחיפולא
'מעמידיהיושבהםעבודתםולכל'כליהלכל'ומיתריהלקלעיםהרוחיפולש

עלוטועניםוהבריחיםהעמודיםאוסריםובהםהיתדותעםהקלעיםד

עלוטועניןוהאדניםוהבריחיםהעמודיםאוסריןהיוובהםהיתדותעםהקלעיםמ

עלוטועניםוהאדניםוהבריחיםהעמודיםאוסריםובהםהיתדותעםהקלעים2פ

עלוטוענין'והאדני'והבריחי'העמודיאוסריםובהםהיתדותעם'הקלעיא
על'וטועני'והאדני'והעמודי'הבריחי'אוסריובהםהיתדותעם'קלעיש

ברזלשלאטביעושיםהיולקרשיםאבללארץיפלושלאהעגלותד

שלברזלאטביעושיןהיולקרשיםאבללארץיפלושלאהעגלותמ

ברזלאטביעושיםהיולקרשיםאבללארץיפלושלאהעגלות2פ

ברזל[של]אטבי'עושיהיו'לקרשיאבללארץיפלושלאהעגלותא
ברזלאטבי'עושיהיו'לקרשיאףלארץיפלושלאהעגלותש
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אתתפקדוובשמותהעגלותמעלישתפלושלאהקרשיםמחזיקיםשבהםד

אתתפקדוובשמותהעגלותמעלישתלפושלאהקרשיםמחזיקיםשבהםמ

אתתפקדוובשמותהעגלותמעלישתלפושלאהקרשיםמחזיקיםשבהם2פ

כלאתתפקדוובשמותהעגלותמעלישתלפושלאהקרשיםמחזיקיםשבהםא
כלאתתפקדוובשמותהעגלותמעלישתלפושלא'הקרשי'מחזיקישבהםש

אישאישהלויםכלמפקידיםשיהיו'הקבההזהירםמשאםמשמרתכליד

אישאישהלויםכלמפקידיםשיהו'ה'ב'הקהזהירםמשאםמשמרתכלימ

אישהלויםמפקידיםשיהיוה"הקבהזהירםמשאםמשמרתכלי2פ

אישאישהלוייםכלמפקידיםשיהיוה"הקבהחזירםמשאםמשמרתכליא
אישאישהלוייםעל'מפקידישיהיוה"הקבהחזירםמשאםכליש

היווכןמחלוקתלידייבאושלאכדימשאוועלעבודתועלד

היווכךמחלקתלידייבאושלאכדימשאוועלעבודתועלמ

היווכךמחלקתלידייבאושלאכדימשאוועלעבודתועל2פ

היווכךמחלוקתלידייבאושלאכדימשאוועלעבודתועלא
היווכך'מחלוקלידייבאושלאכדימשאוועלעבודתועלש

בריחיםיטעוןלויפלניאישקרשיםיטעוןלויפלוניאישעושיןד

בריחיםיטעוןלויפלוניאישקרשיםיטעוןלויפלוניאישעושיםמ

בריחיםיטעוןלויפלוניאישקרשיםיטעוןלויפלוניאישעושים2פ

יטעוןלויפלוניאישקרשיםיטעוןלויפלוניאישעושיןא
'בריחייטעוןלוי'פלואיש'קרשייטעוןלוי'פלואיש'עושיש

עבודתזאתוכליכליכלוכןעמודיםיטעוןלויפלונואישד

עבודתזאתוכליכליכלוכןעמודיםיטעוןלוי'פלואישמ

עבודתזאתוכליכליכלוכןעמודיםיטעוןפלוני'פלואיש2פ

עבודתזאתוכליכלילכלוכןעמודיםא
'עבודזאתוכליכלילכלוכן'עמודייטעוןלוי'פלואישש

'וגומרריבני'משפחוד

'וגוממרריבנימשפחותמ

בןאיתמרבידומשמרתםמועדבאהלעבודתםלכלמרריבנימשפחות2פ

'וגומרריבנימשפחותא
'וגומרריבני'משפחוש

שלהםאבביתהיהשלאעלמרריבניד

בכורשלהםאבביתהיהשלאעלמרריבנימ

שלהםאבביתהיהשלאעלמרריבניהכהןאהרן2פ

שלהםאבביתהיהשלאעלמרריבניא
שלהםאבביתהיהשלאעלמרריבניש

'שנכשםתהיהובניואהרןפיעל'נאלאלכךד

'שנכשםובניואהרןפיעלבונאמרלאלכךמ

שנאמרכשםתהיהובניואהרןפיעלבונאמרלאלכך2פ

'שנאכשםתהיהובניואהרןפ"עלונאמרלאלכךא
'שנאמכשםתהיהובניואהרןפ"עבו'נאמלאלכךש
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שהיהמלמדאיתמרבידהיתהמעשיהםכלאלאגרשוןבבניד

שהיהמלמדאיתמרבידהיהמעשיהםכלאלאגרשוןבבנימ

שהיהמלמדאיתמרבידהיתהמעשיהםכלאלא(אבל)גרשוןבבני2פ

שהיהמלמדאיתמרבידהיתהמעשיהםכלאלאגרשוןבבניא
שהיהמלמד'איתמבידהיתהמעשיהםכלאלאגרשוןבבניש

והיהגרשוןלבניוכןמררילבניונותנםהכליםכלנוטלאיתמרד

והיהגרשוןלבניוכןמררילבניונותנםהכליםכלנוטלאיתמרמ

והיהגרשוןלבניוכןמררילבניונותנםהכליםכלנוטלאיתמר2פ

והיהגרשוןלבניוכןמררילבניונותנםהכליםכלנוטלאיתמרא
והיהגרשוןלבניוכןמררילבניונותנןהכליםכלנוטלאיתמרש

משהעשומידואהרןמשהויפקדמשמרתםועלעבודתםעלמעמידםד

משהעשומידואהרןמשהויפקדמשמרתםועלעבודתםעלמעמידםמ

משהעשומידואהרןמשהויפקדמשמרתםועלעבודתםעלמעמידם2פ

משהעשומידואהרןמשהויפקודמשאםועלעבודתםעלמעמידםא
משהפקדומידואהרןמשהויפקודמשאםועלעבודתםעלמעמידןש

'הבהלהם'שאמכשםתחלההקהתיבניאתופקדוואהרןד

'ה'ב'הקלהם'שאמכשםתחלההקהתיבניאתופקדוואהרןמ

ה"הקבלהםשאמרכשםתחלההקהתיבניאתופקדוואהרן2פ

ה"הקבלהם'שאמכשםתחלההקהתיבניאתופקדוואהרןא
ה"הקבמפילו'שנאמכשםתחלההקהתיבניאתואהרןש

אל'ייוידבר'שנאאותםשיפקדולשניהם'הבה'שאמומניןד

אלי"יוידבר'שנאותםשיפקדולשניהם'ה'ב'הק'שאמומניןמ

אלי"יוידבר'שנאותםשיפקדולשניהםה"הקבלהםשאמרומנין2פ

אל'הוידבר'שנאאותםשיפקידולשניהםה"הקבלהם'שאמומניןא
אל'הוידבר'שנאמאותםשיפקדולשניהםה"הקבלהם'שאמומניןש

מפניקהתבניראשאתנשאלאמראהרןואלמשהד

מפני'וגומקהתבניראשאתנשאלאמראהרןואלמשהמ

מפני'וגוקהתבניראשאתנשאלאמראהרןואלמשה2פ

מפני'וגוקהתבניראשאתנשואלאמראהרןואלמשהא
מפניקהתבניראשאתנשאלאמראהרןואלמשהש

'נאשלאמהובגרשוןבקהתדיבור'נאממהד

נאמרשלאמהובגרשוןבקהתדיבור'נאממהמ

נאמרשלאמהובגרשון'בגרשובקהתדבורנאמרמה2פ

נאמרשלאמהובגרשוןבקהתדבורנאמרמהא
כן'נאמשלאמהובגרשוןקהתבבנידיבור'נאממהש

לקהתולהקישובכורשהיהעללגרשוןכבודלחלוקכדיבמרריד

לקהתולהקישובכורשהיהעללגרשוןכבודלחלוקכדיבמררימ

לקהתולהקדישובכורשהיהעללגרשוןכבודלחלוקכדימרריבבני2פ

לקהתולהקדישוהבכורשהיהעללגרשוןכבודלחלוקכדימרריבבניא
לקהתולהקדישובכורשהיהעללגרשוןכבודלחלוקכדימרריבבניש
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'שנאכשםגרשוןבניפרשתבדיבוראהרןואל'נאלאלמהד

'שנאמכשםגרשוןבניפרשתבדיבוראהרןואל'נאמלאלמהמ

'שנאכשםגרשוןבניפרשתבדבוראהרןואלנאמרלאלמה2פ

'שנאכשםגרשוןבניפרשתבדבוראהרןואלנאמרלאלמהא
'שנאכשםגרשוןבני'פרשבדיבוראהרןואל'נאמלאלמהש

למשה'שנאמהדברותמכלהואממועטשאהרןלפיקהתבניבפרשתד

למשהשנאמרוהדברותמכלהואממועטשאהרןלפיקהתבניבפרשתמ

למשהשנאמרוהדברותמכלהיאממועטשאהרןלפיקהתבניבפרשת2פ

למשהשנאמרוהדברותמכלהואממועטשאהרןלפיקהתבני'בפא
למשהשנאמרו'הדברומכלהואממועטשאהרןלפיקהתבני'בפרשש

ולמהאהרןעםשכינהדברהשלאד

ולמהאהרןעםשכינה(תורה)דברהשלאמ

ולמה(פרשהעלאלא)אהרןעםשכינהדברהשלאבסיני2פ

ולמהאהרןעםשכינהדברהשלאא
ולמהאהרןעםשכינהדברהשלאש

אהרןעםהדיבורשהיהלאאהרןבהןשכתבהרבה'מקומוישד

אהרןעםהדיבורשהיהלאאהרןבהן'שכתוהרבהמקומותישמ

אהרןעםהדיבורשהיהלאאהרןבהןשכתובהרבהמקומותיש2פ

אהרןעםהדבורשהיהלאאהרןבהם'שכתומקומותישא
אהרןעםהדיבורשהיהלאאהרןבהם'שכתומקומותישש

'לומאהרןבה'כתלהצריךאהרןשהיהפרשהכלאלאד

לומראהרןבה'כתילהצריךאהרןשהיהפרשהכלאלאמ

לאמראהרן[בה]כתובלהצריךאהרןשהיהפרשהכלאלא2פ

לאמראהרןבהכתבלהצריךאהרןשהיהפרשהכלאלאא
לאמראהרןבה'כתלהצריךאהרןשהיה'פרשכלאלאש

בניבדיבוראהרןנכתבלכךלאהרן'שיאמכדילמשה'אמ'הבהד

בניבדיבוראהרןנכתבלכךלאהרןשיאמרכדילמשהאמר'ה'ב'הקמ

בניבדיבוראהרןנכתבלכךלאהרןשיאמרכדילמשה'אמה"הקב2פ

בניבדבוראהרןכתבלכךלאהרןשיאמרכדילמשה'אמה"הקבא
בניבדבוראהרןנכתבלכךלאהרןשיאמרכדילמשה'אמה"הקבש

להםנותניםהיועבודתםוכלקהתבנימשאשכללפיקהתד

להםנותניםהיועבודתםוכלקהתבנימשאשכללפיקהתמ

להםנותניןהיועבודתםוכלקהתבנימשאשכללפיקהת2פ

להםנותניןהיועבודתםוכלקהתבנימשאשכללפיקהתא
להםנותניןהיועבודתםוכלקהתבנימשאשכללפיקהתש

עדהכליםובכלבארוןליגערשאיןהיולאשהםובניואהרןד

עדהכליםובכלבארוןליגערשאיםהיולאשהםובניואהרןמ

עדהכליםובכלבארוןליגערשאיםהיולאשהםובניואהרן2פ

עדהכליםובכלבארוןליגערשאיןהיולאשהםובניואהרןא
עדהכליםובכלבארוןליגערשאיןהיולאשהםובניואהרןש
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לכסותובניואהרןוכלה'דתי'כמאותםמכסיםהיוובניושאהרןד

לכסותובניואהרןוכלהמ"דתיא"כמאותםמכסיםהיוובניושאהרןמ

לכסותובניואהרןוכלהדתימרכמהאותםמכסיםהיוובניושאהרן2פ

לכסותובניואהרןוכלהדתימאכמהאותם'מכסיהיוובניושאהרןא
לכסותובניואהרןוכלהדתימרכמהאותםמכסיםהיוובניושאהרןש

'וגוהקדשאתד

כןואחריהמחנהבנסועהקדשכליכלואתהקדשאתמ

כןואחריהמחנהבנסעהקדשכליוכלהקדשאת2פ

כ"ואחהמחנהבנסועהקדשכליכלואת'וגוהקדשאתא
כןואחריהמחנהבנסועהקדשכליכלואתהקדשאתש

קהתבניפרשתבדיבור'כתלכךד

קהתבניבפרשתבדיבור'כתולכך'וגומלשאתקהתבנייבאומ

קהתבניפרשתבדבורכתיבלכך'וגולשאתקהתבנייבאו2פ

קהתבני'פבדבור'כתילכך'וגולשאתקהתבנייבואוא
קהתבני'פרשבדיבור'כתילכך"לשאתקהתבנייבאוש

גרשוןבבניאבלמשאםועלעבודתםעלמצווההיהשהואאהרןד

גרשוןבבניאבלמשאםועלעבודתםעלמצווההיהשהואאהרןמ

גרשוןבבניאבלמשאםועלעבודתםעלמצווההיהשהואאהרן2פ

גרשוןבבניאבלעבודתםעלמצווההיהשהואאהרןא
גרשוןבבניאבלמשאםועלעבודתםעלמצווההיהשהואאהרןש

היופיועלאלאכלוםאהרןשםשיעשהמוצאאתאיןד

היופיועלאלאכלוםאהרןשםשיעשהמוצאאתאיןמ

היופיועלאלאכלוםאהרןשםשיעשהמוצאאתהאין2פ

פיועלאלאכלוםאהרןשםשיעשהמוצאאתאיןא
פיועלאלאכלוםאהרןשםשיעשהמוצאאתהאיןש

שהוא'איתמבידומעשיהם'עושישהיומהכלגרשוןבניעושיןד

שהואאיתמרבידומעשיהםעושיןשהיומהכלגרשוןבניעושיםמ

שהואאיתמרבידומעשיהםעושיםשהיומהכלגרשוןבניעושים2פ

שהואאיתמרבידומעשיהם'עושישהיומהכלגרשוןבני'עושיא
הוא'איתמבידומעשיהםגרשוןבניעושיןש

אהרןנכתבלאלכךומשאועבודתו'וא'אלכלנותןהיהד

אהרןנכתבלאלכךומשאועבודתוואחדאחדלכלנותןהיהמ

אהרןנכתבלאלכךומשאועבודתוואחדאחרלכלנותןהיה2פ

אהרןנכתבלאלכךומשאועבודתו'וא'אלכלנותןהיהא
אהרן'נכתלאלכךומשאועבודתו'ואא"לכנותןהיהש

וכי'וגוהקהתיבניאתהעדהונשיאיגרשוןבניפרשתבדיבורד

וכיהקהתיבניאתהעדהונשיאיגרשוןבניפרשתבדיבורמ

וכי'וגוהקהתיבניאתהעדהונשיאיגרשוןבניפרשתבדבור2פ

וכי'וגוהקהתיבניאתהעדהונשיאיגרשוןבני'פבדבורא
וכי'וגוהקהתיבניאתהעדהונשיאיגרשוןבנידיבור'בפרשש
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למשהלו'אמלא'הבהוהלאכאןנשיאיםצורךמהד

למשהלו'אמלא'ה'ב'הקוהלאכאןנשיאיםצורךמהמ

למשהלו'אמלאה"הקבוהלאכאןנשיאיםצרךמה2פ

למשהלו'אמלאה"הקבוהלאכאןנשיאיםצריךמהא
למשהלו'אמלאה"הב(לא)והלאכאן'נשיאיצריךמהש

כךאלאכןעשהלמההלויםבמניןעמוישראלנשיאישיהיוד

כךאלאכןעשהלמההלויםבמניןעמוישראלנשיאישיהיומ

כךאלאכןעשהלמההלויםבמניןעמוישראלנשיאישיהיו2פ

כךאלאכןעשהלמההלוייםבמניןעמו'נשיאישיהיוא
כךאלאכןעשהלמההלוייםבמניןעמו'ישרנשיאישיהיוש

ישראלכלבמניןעמוהיושהנשיאיםאחרמשה'אמד

ישראלכלבמניןעמיהיושהנשיאיםאחרמשה'אממ

ישראלכלבמניןעמיהנשיאיםשהיושהיואחרמשה'אמ2פ

ישראלכלבמניןעמונשיאיםשהיואחרמשה'אמא
'ישרכלבמניןעמו'הנשיאישהיואחרמשה'אמש

להםאעשהלא'וגויהיוואתכם'דתי'כמד

להםאעשהלא'וגומלמטהאישאישיהיוואתכםא"דתימא"כממ

לכםאעשהלא'וגולמטהאישאישיהיוואתכםדתימרכמה2פ

להםאעשהלא'וגולמטהאישאישיהיוואתכםא"כדא
להםאעשהלא'וגולמטהאישאישיהיוואתכםא"כדש

מוצאאתההואשכןומניןהלויםלמניןעמיואוליכםדעתחלישותד

מוצאאתהואשכןומניןהלויםלמניןעמיואוליכםדעתחלישותמ

מוצאאתההואשכןומניןהלויםלמניןעמיואוליכםדעתחלישות2פ

מוצאאתההואשכןומניןהלוייםלמניןעמיואוליכםהדעתחלישותא
מוצאשאתהואשכןומניןהלוייםלמניןעמיואוליכםהדעתחלישותש

'וגופקדאשרהפקדיםאלה'כתישראלמניןאחרד

ונשיאיואהרןמשהפקדאשרהפקודיםאלה'כתישראלמניןאחרמ

ונשיאיואהרןמשהפקדאשרהפקודיםאלהכתיבישראלמניןאחר2פ

ונשיאיואהרןמשהפקדאשרהפקודיםאלה'כתיישראלמניןאחרא
ונשיאיואהרןמשהפקדאשר'הפקודיאלהישראלמניןאחרש

שיזכירמוצאאתאיןהלויםמניןאחראבלד

(הלוים)שיזכירמוצאאתאיןהלויםמניןאחראבלישראלמ

שיזכירמוצאאתאיןהלויםמניןאחראבל'וגוישראל2פ

שיזכורמוצאאתאיןהלוייםמניןאחראבל'וגוישראלא
שיזכורמוצאאתאיןהלוייםמניןאחראבלישראלש

לאישראלשנשיאיללמדךואהרןמשהפקדאשראלא'נשיאישםד

לאישראלשנשיאיללמדךואהרןמשהפקדאשראלאנשיאים[שם]מ

לאישראלשנשיאיללמדךואהרןמשהפקדאשראלא'נשיאישם2פ

לאישראלשנשיאיללמדךואהרןמשהפקדאשראלאנשיאיםשםא
לא'ישרשנשיאיללמדךואהרןמשהפקדאשראלא'נשיאישםש
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כדיעמוהוליכםמשהאלאהדברעלהלויםמנוד

כדיעמוהוליכםמשהאלאהדיברפיעלהלויםמנומ

כדיעמוהוליכםמשהאלאהדבורעלהלויםמנו2פ

כדיעמוהוליכםמשהאלאהדיבורפ"עהלוייםמנוא
כדיעמוהוליכםמשהאלאהדיבורפ"עהלוייםאתמנוש

'וגושלשיםמבןכבודלהםלחלוקד

ומעלהשנהשלשיםמבןכבודלהםלחלוקמ

שנהחמשיםבןועדומעלהשנהשלשיםמבןכבודלהםלחלוק2פ

'וגו'ומעשנה'למבןכבודלהםלחלוקא
'ומעשנה'למבןכבודלהםלחלוקש

'וגולמשפחותםפקודיהםויהיולכחשלשיםבןאמרומיכאןד

מאותשבעאלפיםלמשפחותםפקודיהםויהיולכחשלשיםבןאמרומכאןמ

מאותשבעאלפיםלמשפחותםפקודיהםויהיולכחשלשיםבןאמרומכאן2פ

מאותושבעאלפיםלמשפחותםפקודיהםויהיולכח'לבןאמרומכאןא
מאותשבעאלפים'למשפחות'פקודיהויהיולכח'למבןאמרומכאןש

שכשמנאםקהתבבניהורגהיהשהארוןשאמרוהיאזוד

שכשמנאםקהתבבניהורגהיהשהארוןשאמרוהיאזווחמשיםמ

שכשמנאםקהתבבניהורגהיהשהארוןשאמרוהיאזווחמשים2פ

שכשמנאםקהתבבניהורגהיהשאהרןשאמרוהיאזו'וגוא
כשמנאםקהתבבניוהורגמכלההיהשהארוןשאמרוהיאזו'ושלשיש

שנה'למבןוכשמנאם'מאו'ואלפים'חשהיוחדשמבןד

שלשיםמבןוכשמנאםמאותוששאלפיםשמנתהיוחדשמבןמ

שלשיםמבןוכשמנאםמאותוששאלפיםשמנתהיוחדשמבן2פ

'למבןוכשמנאםמאותשש[ו]אלפים'חהיוחדשמבןא
שנה'למבןוכשמנאןר"ות'אלפי'חהיוחדשמבןש

'וגוהקהתימשפחותאלהשלישנמצאולאד

באהלהעובדכלהקהתימשפחותפקודיאלהשלישנמצאולאמ

באהלהעובדכלהקהתימשפחותפקודיאלהשלישנמצאולא2פ

באהלהעובדכלהקהתימשפחותפקודיאלהם[י]שלישינמצאלאא
באהלהעובדכלהקהתי'משפחואלהנמצאהשלישהיהלאש

זוד

זוואהרןמשהפקדאשרמועדמ

זומשהבידי"יפיעלואהרןמשהפקדאשרמועד2פ

זו'וגוואהרןמשהפקדאשרמועדא
זו'וגוואהרןמשהפקדאשר'מועש

כאןמזכירשאיןהדיברמפיעמהםמנולאשהנשיאיםשאמרוהיאד

כאןמזכירשאיןהדיברמפיעמהםמנולאשהנשיאים'שאמהיאמ

כאןמזכירשאיןהדברמפיעמהםמנולאשהנשיאיםשאמרוהיא2פ

כאןמזכירשאיןהדבורמפיעמהםמנולאשהנשיאיםשאמרוהיאא
כאןמזכירשאיןהדיבורמפיעמהםמנולא'הנשיאישאמרוהיאש
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עשוהםואהרןמשהביד'ייפיעלנשיאיםד

עשוואהרןמשהמשהבידי"יפיעלנשיאיםמ

עשוהםואהרןמשהמשהבידי"יפיעלנשיאים2פ

עשוהםואהרןמשהביד'הפ"עאלאנשיאיםא
עשוהםואהרןמשהביד'הפ"עאלא'נשיאיש

למשה'הקבה'שאמכשם'ייפיעלד

עשולאהנשיאיםאבללמשה'ה'ב'הק'שאמכשםי"יפיעלמ

עשולאהנשיאיםאבללמשהה"הקבשאמרכשםי"יפיעל2פ

עשולאהנשיאיםאבללמשהה"הקב'שאמכשם'הפ"עא
עשולא'הנשיאיאבללמשהה"הקב'שאמכשם'הפ"עש

אהרןשימנהד

אהרןשימנהלמשה'ה'ב'הק'אמוהיכןי"יפיעלמ

אהרןשימנהלמשהה"ב"הקאמרהיכןי"יפיעל2פ

אהרןשימנהלמשהה"הקב'אמהיכאן'הפ"עא
אהרןבנישימנהה"הקב'אמהיכן'הפ"עאלאש

לאמראהרןואלמשהאל'ייוידבר'שנקהתבבניעמוד

לאמראהרןואלמשהאלי"יוידבר'שנקהתבבניעמומ

לאמראהרןואלמשהאלי"יוידבר'שנקהתבבניעמו2פ

לאמראהרןואלמשהאל'הוידבר'שנאקהתבבניעמוא
לאמראהרןואלמשהאל'הוידבר'שנאקהתבבניעמוש

שמשהמשהביד'נאמלכך'וגוראשאתנשאד

שמשהמשהבידנאמרלכך'וגומקהתבניראשאתנשאמ

שמשהמשהבידנאמרלכך'וגוקהתבניראשאתנשא2פ

שמשהמשהבידנאמרלכךקהתבניראשאתנשואא
שמשהמשהביד'נאמלכךקהתבניראשאתנשואש

לאהרן'אמד

'אמלא'ה'ב'הקאבלעמוקהתלבנישימנהלאהרןלו'אממ

אמרלאה"הקבאבלעמוקהתלבנישימנהלאהרן'אמ2פ

'אמלאה"הקבאבלעמוקהתלבנישימנהלאהרן'אמא
'אמלאה"הקבאבלעמוקהתלבנישימנהלאהרן'אמש

בניופקודילמשהשנאמרושבתורה'הדברומכלנתמעטשאהרןלפיד

בניופקודילמשהשנאמרושבתורההדברותמכלנתמעטשאהרןלפילאהרןמ

בניופקודילמשהשנאמרושבתורההדברותמכלנתמעטשאהרןלפילאהרן2פ

בניופקודילמשהשנאמרושבתורההדברותמכלנתמעטשאהרןלפילאהרןא
בניופקודילמשהשנאמרו'הדברומכלנתמעטשאהרןלפילאהרןש

כך'ייפיעלקהתלבנישמנהכשם'וגוגרשוןד

י"יפיעלקהתלבנישמנהכשם'וגומגרשוןמ

כךי"יפיעלקהתלבנישמנהכשם'וגולמשפחותםגרשון2פ

כך'הפ"עקהתלבנישמנהכשם'וגולמשפחותםגרשוןא
כך'הפ"עקהתלבנישמינהכשם'למשפחותגרשוןש
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'וגושנהשלשיםמבןגרשוןלבנימנהד

'וגומומעלהשנהשלשיםמבןגרשוןלבנימנהמ

שנהחמשיםבןועדומעלהשנהשלשיםמבןגרשוןלבנימנה2פ

'וגו'ומעשנה'למבןגרשוןלבנימנהא
'וגו'ומעשנה'למבןגרשוןלבנימינהש

ולהלןשנה'מנ'פסוליהיומועדבאהלד

ולהלןומעלהשנהמחמשיםפסוליםהיומועדבאהלמ

ולהלןשנהמחמשים(שנהמבן)היופסוליןמועדבאהל'וגו2פ

ולהלןשנה'מנהיופסוליםמועדבאהלא
'ומעשנה'נמבןהיופסולים'מועבאהלש

'וגופקדיהםויהיובקולאלאנפסליןהיולאמשנכנסואבלד

למשפחותםפקודיהםויהיובקולאלאנפסליןהיולאלארץמשכנסואבלמ

למשפחותםפקודיהםויהיובקולאלאנפסליןהיולאלארץמשנכנסואבל2פ

למשפחותםפקודיהםויהיובקולאלאנפסליןהיולאלארץמשנכנסואבלא
'למשפחות'פקודיהויהיובקולאלאנפסליןהיולאלארץמשנכנסואבלש

גרשוןשבנישאמרוהיאזוד

גרשוןשבני'שאמהיאזומ

גרשוןשבנישאמרוהיאזוושלשיםמאותוששאלפיםאבותםלבית2פ

גרשוןשבנישאמרוהיאזו'וגוא
גרשוןשבנישאמרוהיאזו'וגוש

שניהראשוןממניןחסרו'לפיכהארוןמטועניהיושלאלפיד

שניהראשוןממניןחסרולאלפיכךהארוןמטועניהיושלאלפימ

שניהראשוןממניןחסרולאלפיכךהארוןמטועניהיושלאלפי2פ

'בהראשוןממניןחסרולא'לפיארוןמטועניהיושלאלפיא
'בהראשוןממניןחסרולא'לפיהארוןמטועניהיושלאלפיש

משפחותפקודיאלהמשלישיותרמאההיואלאשלישםד

מששפחותפקודי(משפחות)אלהמשלישיותרמאההיואלאשלישיםמ

משפחות(מכ)פקודיאלהמשלישיותרמאההיואלאשלישים2פ

משפחותפקודיאלהמשלישיותר'קהיואלאאלפיםא
'משפחופקודיאלהמשלישיותר'קהיואלא'אלפיש

במנין'נאלאלמה'וגוד

במנין'נאמלאלמה'וגומגרשוןבנימ

במניןנאמרלאלמה'וגומועדבאהלהעובדכלגרשוןבני2פ

במניןנאמרלאלמהגרשוןבניא
במנין'נאמלאלמהגרשוןבניש

גרשוןבבני'שאמוכשםהקהתיהקהתיבהן'וכתוקהתבניהקהתיםד

גרשוןבבנישאמורכשםהקהתיבהן'וכתקהתבניהקהתיםמ

גרשוןבבנישאמורכשם[הקהתיבהן'וכתו]קהתבניהקהתים2פ

גרשוןבבנישאמורכשםהקהתיבהם'וכתוקהתבניהקהתיא
גרשוןבבני'שאמוכשםהקהתיכאן'וכתיקהתבני'הקהתיש
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שמו'הקבהצירףהארוןטעונתלשםהיהשמניינםלפימרריובניד

שמו'ה'ב'הקצרףהארוןטעינתלשםהיהשמנינןלפימרריובנימ

שמוה"הקבצירףהארוןטעינתלשםהיהשמנינםלפימרריובבני2פ

שמוה"הקבצרףהארוןטעינתלשםהיהשמנינםלפיומרריא
שמוה"הבצירףהארוןטעינתלשםהיהשמנינםלפימרריובבניש

'לומ'יההריבסופו'ויבראשו'היכלושלאכדיעמהםד

ה"יהריבסופו'ויבראשו'היכלושלאכדיעמהםמ

לומרה"יהריבסופוד"ויובראשוא"היכלושלאכדיעמהם2פ

לומרה"יהריבסופוד"יובראשוא"היכלושלאכדיעמהםא
'לומה"יהריבסופוד"יובראשוא"היכלושלאכדיעמהםש

פקדאשרנפשםממותלהציל'שנמהלקייםממיתהיצילםיהד

פקדאשרנפשםממותלהציל'שנאממהלקייםממיתהיצילםמ

פקדאשרנפשםממותלהציל'שנאמהלקייםממיתהיצילםיה2פ

פקדאשרנפשםממותלהציל'שאממהלקייםממיתהיצילםיהא
פקדאשרנפשםממותלהציל'שנאמהלקייםממותיצילםה"יש

גרשוןבניבמנין'נאלאלמה'ייפיעלואהרןמשהד

גרשוןבניבמניןנאמרלאלמהי"יפיעלואהרןמשהמ

גרשוןבניבמניןנאמרלאלמהי"יפיעלואהרןמשה2פ

גרשוןבניבמניןנאמרלאלמה'הפ"עואהרןמשהא
גרשוןבניבמנין'נאמלאלמה'הפ"עואהרןמשהש

'אמקהתשבנילפיקהתבני'במני'שאמוכשםמשהבידד

'אמקהתשבבנילפיקהתבניבמניןשאמורכשםמשהבידמ

אמרקהתשבנילפיקהתבניבמניןשאמורכשםמשהביד2פ

'אמקהתשבנילפיקהתבניבמניןשאמורכשםמשהבידא
'אמקהתשבנילפיקהתבניבמנין'שנאכשםמשהבידש

עלהמניןבראשאהרןהזכיר'הקבהעםאהרןשימנהלמשה'הבהד

עלהמניןבראשאהרןהזכיר'ה'ב'והקעמואהרןשימנהלמשה'ה'ב'הקמ

עלהמניןבראשאהרןהזכירה"והקבעמואהרןשימנהלמשהה"הקב2פ

עלהמניןבראשאהרןהזכירה"והקבעמואהרןשימנהלמשהה"הקבא
עלהמניןבראשכאןהזכירה"והקבעמולאהרןשימנהלמשהה"הקבש

בדברמשהאבלמשהעםהלויםכלשימנהכןדעתד

בדברטעהמשהאבלמשהעםהלויםכלשימנהכןדעתמ

בדברטעהמשהאבלמשהעםהלויםכלשימנהכןדעת2פ

בדברטעהמשהאבלמשהעםהלויםכלשימנהכןדעתא
בדברטעהמשהאבלמשהעםהלויםכלשימנהכןדעתש

לאעודהזכירוולאלאהרן'הקבההזכירקהתבניבמניןשמשמעד

לאעודהזכירוולאלאהרן'ה'ב'הקהזכירקהתבנישבמניןכששמעמ

לאעודהזכירוולאלאהרןה"הקבהזכירקהתבנישבמניןכששמע2פ

לאעודהזכירוולאלאהרןה"הקבהזכירקהתבנישבמניןכששמעא
עודהזכירוולאלאהרןה"הקבהזכירקהתבנישבמניןכששמעש
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בדעתומשהחשבמרריבניבמניןולאגרשוןבניבמניןד

בדעתומשהחשבמרריבניבמניןולאגרשוןבני(בולא)במניןמ

בדעתומשהחשבמרריבניבמניןולאגרשוןבניבמנין2פ

בדעתומשהחשבמרריבניבמניןולאגרשוןבניבמניןא
בדעתומשהחשבמרריבניבמניןולאגרשוןבניבמניןש

מפניקהתלבניעמיאהרןשימנה'הקבהלי'אמלכךואמרד

מפניקהתלבניעמיאהרןשימנה'ה'ב'הקלי'אמלכך'ואממ

מפניקהתלבניעמיאהרןשימנהה"הקבלי'אמלכך'ואמ2פ

מפניקהתלבניעמיאהרןשימנהה"הקבלי'אמלכך'ואמא
מפניקהתלבניאהרןעמושימנהה"הקבל"אלכך'ואמש

גרשוןבניעבודתאבלעבודתםוכלמשאםכלנעשיתידושעלד

גרשוןבניעבודתאבלעבודתםוכלמשאםכלנעשתידושעלמ

גרשוןבניעבודתאבלעבודתםוכלמשאםכלנעשיתידושעל2פ

גרשוןבניעבודתאבלעבודתםוכלמשאםכלנעשיתידושעלא
גרשוןבני'עבודאבלמשאםוכלעבודתםכלנעשיתידושעלש

לכךעמושימנהרוצהאינוידיועלנעשיתשאינהמרריובניד

לכךעמישימנהרוצהאינוידיועלנעשיתשאינהמרריובנימ

לכךעמישימנהרוצהאינוידועלנעשיתשאינהמרריובני2פ

לכךעמושימנהרוצהאינוידועלנעשיתשאינהמרריובניא
לכךעמושימנהרוצהאינוידועל'נעשישאינהמרריובניש

'כתולכך'הבהבשםעמוקהתבנישימנהלאהרןלו'אמד

'כתולכך'ה'ב'הקבשםעמוקהתבנישימנהלאהרןלו'אממ

כתיבולכךה"הקבבשםעמוקהתבנישימנהלאהרןלואמר2פ

'כתיולכךה"הקבבשםעמוקהתבנישימנהלאהרןל"אא
'כתיולכךה"הקבבשםעמוקהתבנישימנהלאהרןלו'אמש

'למנוכשבאאבלמשהביד'ייפיעלקהתבניבמניןד

למנותכשבאאבלמשהבידי"יפיעלקהתבניבמניןמ

למנותכשבאאבלמשהבידי"יפיעלקהתבניבמנין2פ

למנותכשבאאבלמשהביד'הפיעלקהתבניבמניןא
למנותכשבאאבלמשהביד'הפ"עקהתבניבמניןש

'הקבהבשםלאהרןמשהלו'אמלאגרשוןבניד

'ה'ב'הקבשםלאהרןמשהלו'אמלאגרשוןבנימ

ה"הקבבשםלאהרןמשה(ה"הקבבשם)לואמרלאגרשוןבני2פ

ה"הקבבשםלאהרןמשהאמרלאגרשוןא
ה"הקבבשםלאהרןמשהל"אלאגרשוןלבניש

ד

אבלמשהבידי"יפיעלקהתבניבמנין'כתיולכך)מ

2פ

א
ש
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כבודלוחלקאלאעמו'בניגרשושימנהד

כבודלוחלקאלאעמוגרשוןבנישימנה(בנילמנותכשבאמ

כבודלוחלקאלאגרשוןבנישימנה2פ

כבודלוחלקאלאעמוגרשוןבנישימנהא
כבודלוחלקאלאעמוגרשוןבנישימנהש

לאלכךלמניןעמווצירפועמווהוליכוהגדולאחיושהיהלפיד

לאלכךלמניןעמווצרפועמווהוליכוהגדולאחיושהיהלפימ

לאלכךלמניןעמווצירפועמווהוליכוהגדולאחיושהיהלפי2פ

לאלכךלמניןעמווצורפועמווהוליכוהגדולאחיושהיהלפיא
לאלכךלמניןעמווצרפועמווהוליכוהגדולאחיושהיהלפיש

הוא'הבהשלשבדעתו'שאעפמשהביד'נאמד

היה'ה'ב'שלהקשבדעתו'פ'ע'שאמשהביד'נאממ

היהה"הקבשלשבדעתופיעלשאףמשהבידלונאמר2פ

היהה"הקבשלשבדעתופ"שאעמשהבידלו'נאמא
היהה"הקבשלשבדעתופ"שאעמשהבידלו'נאמש

כןולדעתהלויםכלעם'אהרשימנהד

כןולדעתמשהעםהלויםכלאהרןשימנהמ

כןולדעתהלויםכלעםאהרן(גרשוןבני)שימנה2פ

כןולדעתהלוייםכלעמואהרןשימנהא
כןולדעתהלוייםכלעמואהרןשימנהש

שימנה'לאהרלמשהלו'אמשלאלפיהמניןבראשאהרןהזכירד

שימנהלאהרןמשהלו'אמשלאלפיהמניןבראשאהרןהזכירמ

שימנהלאהרןמשהלואמרשלאלפיהמניןבראשאהרןהזכיר2פ

שימנהלאהרןמשהל"אשלאלפיהמניןבראשאהרןהזכירא
שימנהלאהרןמשהלו'אמשלאלפיהמניןבראשאהרןהזכירש

משפחותופקודימשהבידכאןחיסר'הבהבשםעמוגרשוןבניד

משפחותופקודימשהבידכאןחסר'ה'ב'הקבשםעמוגרשוןבנימ

משפחותופקודימשהבידכאןחסרה"הקבבשםעמוגרשוןבני2פ

משפחותופקודימשהבידכאןחסרה"הקבבשםעמוגרשוןבניא
'משפחוופקודימשהבידכאןחסרה"הקבבשםעמוגרשוןבניש

במניןמרריבבני'נאממהמפני'וגוד

במניןמרריבני[ב](במנין)'נאממהמפני'וגוממררימ

מרריבבנינאמרמהמפני'וגולמשפחותםמרריבני2פ

מרריבבנינאמרמהמפני'וגומרריבניא
מרריבבני'נאממהמפנימרריבניש

ולאקהתבבנילאמשפחותד

ולאקהתבבנילאמשפחות'נכתשלאמהמרריבנימשפחותמ

ולאקהתבבנילאמשפחותנכתבשלאמהמשפחות2פ

ולאקהתבבנילאמשפחותכתבשלאמהמשפחותא
ולאקהתבבנילא'משפחו'נאמשלאמהש
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משפחותשהרבולעבודהמרוביןהיומררישבנילפיגרשוןבבניד

משפחותשהרבולעבודהמרוביןהיומררישבנילפיגרשוןבבנימ

משפחוותשהרבולעבודהמרוביןהיומררישבנילפיגרשוןבבני2פ

משפחותשהרבולעבודהמרוביןהיומררישבנילפיגרשוןבבניא
שהרי'משפחושהרבולעבודהמרוביםהיומררישבנילפיגרשוןבבניש

מאה'למבןנתרבו'וראלפים'?ו?שהיוד

מאהשלשיםמבןנתרבוומאתיםאלפיםשלשתשהיומ

מאהשנהשלשיםמבןנתרבוומאתיםאלפיםשלשתשהיו(בירושלם)שהיו2פ

שנה'למבןונתרבוומאתיםאלפים'גשהיוא
שנה'למבןנתרבו'ומאתי'אלפי'גהיוש

עליוחדשמבןמוצאאתשכןחדשמבןמחצהעליותרד

עלהחדשמבןמוצאאתשכןמחצהעליותרמ

עלהחדשמבןמוצאאתשכןחדשמבןמחצהעליותר2פ

עלהחדשבבןמוצאאתשכןחדשמבןחציםעליותרא
שעולהחדשבבןמוצאאתשכאןחדשמבןמחצהעליתרש

מספרםעלהומעלהשנה'לומבן'וראלף'ומספרםד

מספרםעלהומעלהשנהשלשיםומבןומאתיםאלפיםששת(א)מספרםמ

מספרםעלהומעלהשנהשלשיםומבןומאתיםאלפיםששתמספרם2פ

מספרםעלה'ומעשנה'לומבןומאתיםאלפים'ומספרםא
מספרםעולהשנה'לומבן'ומאתי'אלפיששתמספרםש

'נאלאקהתבבניאבלממחציתיותרמאה'ודאלף'גד

'נאמלאקהתבבניאבלממחציתיותרמאהומאתיםאלפיםשלשתמ

'נאמלאקהתבבניאבלממחציתיותרמאהומאתיםאלפיםשלשת2פ

נאמרלאקהתבבניאבלממחציתיותר'קומאתיםאלפים'גא
'נאמלאקהתבניאבלממחציתיותרמאה'ומאתי'אלפי'גש

מאותושלישנמצאולאומעלהשנה'לשמבןקהתבני'משפחוד

מאותןשלישנמצאולאומעלהשנהשלשיםשמבןקהתבנימשפחותמ

מאותםשלישנמצאולאומעלהשנהשלשיםשמבןקהתבנימשפחות2פ

מאותםשלישנמצאולאומעלהשנה'לשמבןקהתבנימשפחותא
מאותםשלישנמצאולאשנה'לשמבןקהתבני'משפחוש

משפחותופקודי'נאמלאגרשוןבבניוכןומעלהחדשמבןשנספרוד

משפחותופקודי'נאמלאגרשוןבבניוכןומעלהחדשמבןשנספרומ

משפחותופקודינאמרלאגרשוןבבניוכןומעלהחדשמבןשנספרו2פ

משפחותופקודינאמרלאגרשוןבבניוכןומעלהחדשמבןשנספרוא
'משפחוופקודי'נאמלאגרשוןבבניוכןומעלהחדשמבןשנספרוש

שנה'למבןשהיואותםהגיעולאהםשאףד

שנה'למבןשהיואותןהגיעולאהםשאףגרשוןבנימ

שנהשלשיםמבןשהיואותןהגיעולאהםשאף2פ

שנה'למבןשהיואותםהגיעולאהםשאףא
שנה'למניןשהיואותםהגיעולאהםשאףש
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ומעלהד

ומעלהחדשמבןשהיולאותןהמספרלמחציתלמעלהמ

לאותןהמספרלמחצית)ומעלהחדשמבןשהיולאותםהמספרלמחציתומעלה2פ

ומעלהחדשמבןשהיולאותםהמספרלמחציתומעלהא
'ומעחדשמבןשהיולאותםהמספרלמחציתומעלהש

ומבןמאות'והאלף'זהיוומעלהחדששמבןלפיד

ומבןמאותוחמשאלפיםשבעתהיוומעלהחדששמבןלפימ

ומבןמאותוחמשאלפיםשבעתהיוומעלהחדששמבןלפי(שהיו2פ

ומבןק"ותאלפים'זהיוומעלהחדששמבןלפיא
ומבןק"ות'אלפי'זהיו'ומעחדששמניןלפיש

היושלא'עבוד'לעשובמשכןלעמודפסולהיהומעלהשנה'לד

היושלאעבודהלעשותבמשכןלעמודפסולהיהומעלהשנהשלשיםמ

היושלאעבודהלעשותבמשכןלעמודפסולהיהומעלהשנהשלשים2פ

היושלאעבודהלעשותבמשכןלעמודפסולהיהומעלהשנה'לא
היושלאעבודהלעשותבמשכןלעמודפסולהיהומטהשנה'לש

לנעילתהואחוזרומעלהשנה'מנאבלשירה'לומ'יכוליד

לנעילתחוזרהיהומעלהשנהמחמשיםאבלבכלישירהלומריכוליןמ

לנעילתהיהחוזרומעלהשנהמחמשיםאבלשירהלומריכולין2פ

לנעילתהיהחוזרומעלהשנה'מנאבלשירה'לומיכוליןא
לנעילתהיהחוזר'ומעשנה'מנאבלשירה'לומיכוליןש

לפישאמרוהיאזוומאתיםאלפיםשלשתלמספרםפקודיהםויהיושעריםד

לפי'שאמהיאזוומאתיםאלפיםשלשתלמשפחותםפקודיהםויהיושעריםמ

לפישאמרוהיאזוומאתיםאלפיםשלשת'למשפחותפקודיהםויהיושערים2פ

לפישאמרוהיאזואלפים'גלמשפחותםפקודיהםויהיושעריםא
לפישאמרוהיאזו'אלפישלשתלמשפחותם'פקודיהויהיושעריםש

'וגומשפחותפקודיאלהמשפחותבהם'נאלעבודהראוייןבאלוכסאשנתרבוד

בנימשפחותפקודיאלהמשפחותבהם'נאמלעבודהראוייןבאכלוסאשנתרבומ

בנימשפחותפקודיאלהמשפחותבהםנאמרלעבודהראוייםבאכלוסאשנתרבו2פ

בנימשפחותפקודיאלהמשפחותבהםנאמרלעבודהראויין'באוכלוסשנתרבוא
בני'משפחופקודיאלה'משפחובהם'נאמ'לעבודראוייןבאוכלוסאשנתרבוש

למהד

למהמשהבידי"יפיעלואהרןמשהפקדאשרמררימ

משהבידי"יפיעלואהרןמשהפקדאשרמררי2פ

'וגומרריא
'וגומרריש

לו'אמשלא'הבהשראהשבשעהמשהבידמרריבבני'נאמד

לו'אמשלא'ה'ב'הקשראהשבשעהמשהבידמרריבבנינאמרמ

2פ

א
ש
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בנילמנותכשבא'לפיגרשוןבנישימנה'הקבהבשםלאהרןמשהד

בנילמנותכשבאלפיכךגרשוןבנישימנה'ה'ב'הקבשםלאהרןמשהמ

2פ

א
ש

שימנהבשמילאהרןלואמורלךלמשה'הקבהלו'אממרריד

שימנהבשמילאהרןלואמורלךלמשה'ה'ב'הקלו'אממררימ

2פ

א
ש

מרריבניד

שימנה'ה'ב'הקבשםלאהרןלו'ואממשהחזרמרריבניעמךמ

2פ

א
ש

פקדאשר'הפקדיכלמשהביד'נאלךעמוד

פקדאשרהפקודיםכלמשהביד'נאמלכךעמומרריבנימ

2פ

פקדאשרהפקודיםכלא
פקדאשר'הפקודיכלש

ומשפחתלבדקהתבנימשפחתהלויםשחשבמאחר'וגומשהד

ומשפחתלבדקהתבנימשפחתהלויםשחשבמאחר'וגומואהרןמשהמ

ומשפחתלבדקהתבנימשפחתשחשבמאחר2פ

ומשפחתלבדקהתבנימשפחתהלוייםשחשבמאחר'וגומשהא
'ומשפחלבדקהתבנימשפחתהלויםשחשבמאחר'וגומשהש

ביחדמניינםוכללחזרלבדמרריבניומשפחתלבדגרשוןבניד

ביחדמנינםוכללחזרלבדמרריבניומשפחתלבדגרשוןבנימ

ביחדמנינםוכללחזרלבדמרריבניומשפחתלבדגרשוןבני2פ

ביחדמנינםוכללחזרלבדמרריבניומשפחתלבדגרשוןבניא
ביחדמנינםוכללחזרלבדגרשוןבני'ומשפחלבדמרריבניש

ועדומעלהשנה'שלשימבןבחיבההמקוםלפני'שקולישכולםלהגידד

ועדשנהשלשיםמבןבחבההמקוםלפנישקוליםשכלםלהגידמ

ועדומעלהשנהשלשיםמבןבחיבתהמקוםלפנישקוליםשכולםלהגיד2פ

ועדומעלהשנה'למבןבחבההמקוםלפנישקוליםשכולםלהגידא
ועד'ומעשנה'למבןבחבההמקוםלפנישקוליןשכולםלהגידש

'וגוועבודתעבודהעבודתלעבודהבאכלשנה'חמשיבןד

באהלמשאועבדתעבודהעבודתלעבודהבאכלשנהחמשיםבןמ

באהלמשאועבודתעבודהעבודתלעבודהבאכלשנהחמשיםבן2פ

'וגובןא
שנה'נבןש



37

במדבר רבה פרשה ו

י, ו

'או'וחכממאיר'רדבריהקרבןאתמעכבהשירתניד

'אומ'וחכממאיר'רדבריהקרבןאתמעכבהשירתנימועדמ

אומריםוחכמיםמאיר'רדבריהקרבןאתמעכבהשירתנימועד2פ

'אומרי'וחכמימ"רדבריהקרבןאתמעכבהשיר[תני]א
'אומרי'וחכמימ"רדבריהקרבןאתמעכבהשירש

ואתנהקראמהאימאיר'דרטעמיהאלעזר'ר'אמעכבאינוד

ואתנהקראמהאימאיר'דרטעמיהאלעזר'ר'אממעכבאינומ

ואתנהקראמהאימאיר'דרטעמיהאלעזרר"אממעכבאינו2פ

ואתנהקראמהאימ"דר'טעמאלעזרר"אמעכבאינוא
ואתנהקראמהאימ"דר'טעמ'אלעזר"אמעכבאינוש

'נתוניהלויםאתד

ישראלבנימתוךולבניולאהרןנתוניםהלויםאתמ

עבודתאתלעבודישראלבנימתוךולבניולאהרןנתוניםהלויםאת2פ

עבודתאתלעבודישראלבנימתוךולבניולאהרןנתוניםהלוייםאתא
'עבודאתלעבוד'ישבנימתוךולבניולאהרןהלויםאתש

'וגוד

ישראלבניעלולכפרמ

בבנייהיהולאישראלבניעלולכפרמועדבאהלישראלבני2פ

'וגוולכפר'וגוישראלבניא
'וגוולכפר'ישרבניש

מעכבתכפרהמהד

מעכבתכפרהמהמ

מעכבתכפרהמההקדשאלישראלבניבגשתנגףישראל2פ

מעכבתמעכבתכפרהמהא
מעכבכפרהמהש

אףביוםכפרהמהקראמהאימוקמיןורבניןמעכבתשירהאףד

אףביוםכפרהמהקראמהאימוקמיןורבנןמעכבתשירהאףמ

אףביוםכפרהמהקראמהאימוקמיןורבניןמעכבתשירהאף2פ

אףביוםכפרהמהקראמהאימוקמיורבנןמעכבתשירהאףא
אףביוםכפרהמהקראמהאימוקמיורבנןמעכבשירהאףש

מןשירהלעיקרמניןשמואלבשם'יהודרב'אמביוםשירהד

מןשירהלעיקרמניןשמואלבשםיהודהרב'אמביוםשירהמ

מןשירהלעיקרמניןשמואלבשםיהודהרב'אמביוםשירה2פ

מןשירהלעוקרמניןשמואלבשםיהודהרב'אמביוםשירהא
מןשירהלעיקרמניןשמואלבשםשע[ו]יהרב'אמביוםשירהש

שבשםשירותזהואי'ייבשםושרת'שנהתורהד

שבשםשירותזהואיי"יבשםושרת'שנהתורהמ

שבשםשרותהואזהאיי"יבשםושרת'שנהתורה2פ

שבשםשרתזהואי'הבשםושרת'שנאהתורהא
שבשםשירותזהואיאלהיו'הבשםושרת'שנא'התורש



38

במדבר רבה פרשה ו

י, ו

מהכאאמריצחק'רשירהזו'אומהוי'ייד

אשרתחתמהכא'אמחנינא'רשירהזה'אומהויי"ימ

אשרתחתמהכאהונארבשירהזואומרהויי"י2פ

אשרתחתמהכא'אמהונארבשירהזו'אומהוי'הא
אשרתחתמהכא'אמהונארבשירהזו'אומהוי'הש

ד

לבבובטובבשמחהאלהיךי"יאתעבדתלאמ

היאזואילבבובטובבשמחהאלהיךי"יאתעבדתלא2פ

היאאיזו'וגובשמחהאלהיך'האתעבדתלאא
היאזואי'וגובשמחהאלהיך'האתעבדתלאש

ד

מהכא'אמחזקיהושירהזה'אומהוימ

('אמ)חזקיהשירהזואומרהוילבבובטובשבשמחהעבודה2פ

מהכא'אמחזקיהשירהזואומרהוילבבובטובשבשמחהעבודהא
מהכא'אמחזקיהשירהזו'אומהוילבבובטובשבשמחהעבודהש

ד

איןהואמביןכיבמשאישורהלויםמןוכנניהומ

(מבין)תקריאלהואמביןכיבמשאיסרהלויםשרוכנניהו2פ

תקריאלהואמביןכיבמשאר[ו]יסהלוייםשרובניהוא
תקריאלהואמביןכיבמשאיסרהלויםשרוכנניהוש

תוףותנוזמרהשאוד

תוףותנוזמרהשאומהכא'אמיצחק'רישיראלאישורמ

תוףותנוזמרהשאומהכא'אמיצחק'רישוראלאיסר2פ

תוףותנוזמרהשאומהכא'אמיצחק'רישוראלאר[ו]יסא
תוףותנוזמרהשאומהכא'אמיצחק'רישוראלאיסרש

המהמהכאאמריצחקברנחמןרבנבלעםנעיםכנורד

המאמהכא'אמיצחקברנחמןרבנבלעםנעיםכנורמ

הםמהכא'אמיצחקברנחמןרבנבלעםנעיםכנור2פ

הםמהכא'אמנחמןרב'וגוא
המהמהכא'אמנחמןרב'וגוש

לאקהתולבניתני'ייבגאוןירנוקולישאוד

לאקהתולבניתנימיםצהלוי"יבגאוןירנוקולםישאומ

לאקהתולבניתניי"יבגאוןוירונוקולםישאו2פ

לאקהתולבניתני'וגוירונוקולםישאוא
לאקהתולבניתני'וגוירונוקולםישאוש

איניבכתףממשמעישאובכתףעליהםהקדשעבדתכינתןד

איניישאובכתףעליהםהקדשעבודתכינתןמ

איניבכתף'שנאמממשמעישאובכתףעליהםהקדשעבודתכינתן2פ

איניבכתף'שנאממשמעישאובכתףעליהםהקדשעבודתכינתןא
איניבכתף'שנא'ממשמישאובכתף'עליההקדש'עבודכינתןש
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שירהלשוןאלאישאואיןישאו'ל'תמהשישאויודעד

שירהלשוןאלאישאואיןישאול"תמהשישאויודעמ

שירהלשוןאלאישאואיןישאולומרתלמודמהשישאויודע2פ

שירהלשוןאלאישאואיןישאול"מתשישאויודעא
שירהלשוןאלאישאואיןישאול"מתשישאויודעש

ישאוהם'ואותוףותנוזמרהשאו'אוהואוכןד

ישאוהמהואומרתוףותנוזמרהשאו'אומהואוכןמ

ישאוהם'ואו'וגותףותנוזמרהשאואומרהואוכן2פ

ישאוהם'ואומתוףותנוזמרהשאוא"וכהא
ישאוהמה'ואומתףותנו'זמרשאוא"וכהש

ידברמשהמהכא'אמיהושע'ראחיבןחנניהירנוקולםד

ידברמשהמהכא'אמיהושע'ראחיבןחנניהירננוקולםמ

ידברמשהמהכא'אמיהושע'ראחיבןחנניהירונוקולם2פ

ידברמשהמהכא'אמיהושע'ראחיבןחנניהירונוקולםא
ידברמשה'מהכ'אומיהושע'ראחיבןחנניהירונוקולםש

מהכא'אמאסי'רקולעסקיעלבקוליעננו'והאליד

מהכא'אמאסי'רקולעסקיעלבקוליעננווהאלהיםמ

מהכא'אמאסי'רקולעסקיעלבקוליעננווהאלהים2פ

מהכא'אמאסי'רקולעסקיעלבקולבקוליעננווהאלהיםא
'מהכ'אמאסי'רקולעסקיעלבקולבקוליעננווהאלהיםש

מהכאאמריונתן'ראחדקוללהשמיעולמשרריםלמחצצריםכאחדויהיד

'אמיונתן'ראחדקוללהשמיעולמשורריםלמחצצריםכאחדויהימ

מהכא'אמיונתן'ראחדקוללהשמיעולמשורריםלמחצצריםכאחדויהי2פ

מהכא'אמיונתן'ר'אקוללהשמיע'ולמשוררילמחצצרים'כאויהיא
'אומיונתן'ר'אקולולהשמיעולמשורריםלמחצצריםכאשרויהיש

אףמזבחבעבודתאתמהאתםגםהםגםימותולאד

אףמזבחבעבודתאתםמהאתםגםהםגםימותוולאמ

אףמזבחבעבודתאתםמהאתםגםהםגםימותולא2פ

אףמזבחבעבודתאתםמהאתםגםהםגםימותוולאא
אףמזבח'בעבודאתםמהאתםגםהםגםימותוולאש

אי'עבודעבודתלעבודמהכא'אמיוחנן'רמזבחבעבודתהםד

איעבודהעבודתלעבודמהכא'אמיוחנן'רמזבחבעבודתהםמ

איעבודהעבודתלעבודמהכא'אמיוחנן'רמזבחבעבודתהם2פ

איעבודה[עבודת]לעבודמהכא'אמיוחנן'רמזבחבעבודתהםא
איעבודה'עבודלעבודמהכא'אמיוחנן'רמזבחבעבודתהםש

ויהיושירהזו'אומהויעבודהשצריכהעבודההיאזוד

ויהיושירהזו'אומהויעבודהשצריכהעבודההיאזומ

ויהיושירהזואומרהויאחרתלעבודהשצריכהעבודההיאזו2פ

ויהיושירהזו'אומהויאחרתלעבודהשצריכהעבודההיאזוא
ויהיושירהזו'אומהויאחרתלעבודה'שצריכעבודההיאזוש
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בפרטמנאםשאמרוהיאזוושמניםמאותוחמשאלפיםשמונתפקדיהםד

בפרטשמנאם'שאמהיאזוושמניםמאותוחמשאלפיםשמנתפקודיהםמ

בפרטמנאםשאמרוהיאזוושמניםמאותוחמשאלפיםשמנתפקודיהם2פ

בפרטמנאםשאמרוהיאזו'וגואלפים'שפקודיהםא
בפרטמנאםשאמרוהיאזו'וגו'אלפישמונת'פקודיהש

ביותרעליווחביביןומשובחיןנאיםחפציםלושישכאדםבכללמנאםד

ביותרעליווחביביןומשובחיןנאיםחפציםלושישכאדםבכללמנאםמ

ביותרעליווחביביןומשובחיםנאיםחפציםלושישכאדםבכללמנאם2פ

ביותרעליווחביבים'ומשובחינאיםחפציםלושישכאדםבכללומנאםא
ביותרעליווחביבין'ומשובחינאיםחפציםלושישכאדםבכללומנאםש

מניינםבריבויששמחמתוךבכללאותםומונהוחוזרבפרטאותםמונהד

מנינםבריבויששמחמתוךבכללאותםומונהוחוזרבפרטאותםמונהמ

מנינםברבויששמחמתוךבכללאותםומונהוחוזרבפרטאותםמונה2פ

מנינםברבוייששמחמתוךבכללאותםומונהוחוזרבפרטאותםמונהא
מנינםבריבויששמחמתוךבכללאותםומונהוחוזרבפרטאותםמונהש

בנישהיולפיוכללבפרטהלויםמניןלכתוב'הקבהצוהכןד

בנישהיולפיוכללבפרטהלויםמניןלכתוב'ה'ב'הקצוהכןמ

בנישהיולפיוכללבפרטהלויםמניןלכתובה"הקבצוהכן2פ

בנישהיולפיוכללבפרטהלוייםמנין'לכתוה"הקבצוהכןא
בנישהיולפיוכללבפרטמנין'ליכתוה"הקבצוהכןש

אותםפקדאשר'ייפיעלביותרעליווחביביםוכשריםביתוד

אותםפקדי"יפיעלביותרעליווחביביםרים?לנ?וביתומ

אותםפקדי"יפיעלביותרעליווחביביןוכשריםביתו2פ

אותםפקד'הפיעלביותרעליווחביביןוכשריםביתוא
אותםפקד'הפיעלביותרעליווחביבין'כשריביתוש

אמורזההרימשהבידד

אמורזההרימשהבידמ

אמורזההרימשאוועלעבודתועלאישאישמשהביד2פ

אמורזההרי'וגוא
אמורזההרי'וגוש

ישאוופלניפלני'ואמקהתלבנימנאםשאהרןקהתבניכנגדד

ישאו'ופלו'פלו'ואמקהתלבנימנאםשאהרןקהתבניכנגדמ

ישאוופלוניפלוניואמרקהתלבנימנאםשאהרןקהתבניכנגד2פ

ישאוופלוניפלוני'ואמקהתלבנימנםשאהרןקהתבניכנגדא
ישאו'ופלופלוני'ואמקהתלבנימנינםשאהרןקהתבניכנגדש

קדשכליכלוכןהמזבחאתישאוופלניפלניהארוןאתד

כליכלוכןהמזבחאתישאו'ופלו'פלוהארוןאתמ

קדשכליכלוכןהמזבחאתישאוופלוניפלוניהארוןאת2פ

קדשכליכלוכןהמזבחאתא
קדשכליכלוכןהמזבחאתש
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הויאהרןעשהכןאהרןשיעשהלמשה'הקבה'שאמכשםהקדשיםד

הויאהרןעשהכןאהרןשיעשהלמשה'ה'ב'הק'שאמכשםהקדשיםמ

הויאהרןעשהכןאהרןשיעשהלמשהה"הקבשאמרכשםהקדשים2פ

הויאהרןעשהכןשיעשהלמשהה"הקב'שאמכשם'הקדשיא
הויאהרןעשהכןשיעשהלמשהה"הקב'שאמכשם'הקדשיש

בנישבעבודת'אומאתהומניןמשהבידד

בנישבעבודת'אומאתהומניןמשהבידמ

בנישבעבודתאומראתהומנין(י"יצוהאשרופקדיו)משהביד2פ

בנישבעבודת'אומאתהומניןמשהבידא
בנישבעבודת'אומאתהומניןמשהבידש

משאוועלעבודתועלאישאיש'כתשכןמדבר'הכתקהתד

משאוועלעבודתועלאישאיש'כתושכןמדבר'הכתוקהתמ

משאוועלעבודתועלאישאישכתיבשכןמדברהכתובקהת2פ

משאוועלעבודתועלאישאיש'כתישכןמדבר'הכתוקהתא
משאוועלעבודתועלאישאיש'כתישכןמדבר'הכתוקהתש

אישאישאותםושמוובניואהרןקהתבבניאמורוכןד

אישאישאותםושמויבאוובניואהרןקהתבבניאמורוכןמ

אישאישאותםושמוובניואהרןקהתבבניאמורוכן2פ

אישאישאותםושמויבאוובניואהרןקהתבבניאמורוכן]א
ש

משהאת'ייצוהאשרופקדיומשאוועלעבודתועלד

משהאתי"יצוהאשרופקודיומשאוועלעבודתועלמ

משהאתי"יצוהאשרופקדיומשאוועלעבודתועל2פ

משהאת'הצוהאשרופקודיו['וגא
לומשהביד'הצוהכאשרופקודיוש

למשה'הקבהשצוהמרריובניגרשוןבניכנגדאמורזההריד

למשה'ה'ב'הקשצוהמרריובניגרשוןבניכנגדאמורזההרימ

גרשוןבניכנגדאמורזההרי2פ

<........>שצוה<.......>]גרשוןבניכנגדאמורזההריא
גרשוןבניכנגדאמורזההריש

ופקדתם'כתגרשוןבבניאהרןאחיועםעבודתםתהיהפיושעלד

ופקדתם'כתוגרשוןבבניאהרןאחיועםעבודתםתהיהפיושעלמ

ופקדתםכתיב2פ

ופקודתם'כתי[ון<.......>אהרן<......>עבודתם<.......>שעלא
ופקדתם'כתיש

מרריובבניעמהםמשההרימשאםכלאתבמשמרתעליהםד

מרריובבניעמהםמשההרימשאםכלאתבמשמרתעליהםמ

מרריובבניעמהםמשההרימשאםכלאתבמשמרתעליהם2פ

מרריובבניעמהםמשההרימשאםכלאתבמשמרתעליהםא
מרריובבני'במשמרעמהםמשההרימשאםכלאת'במשמר'עליהש
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לכךמשההביאמשאםמשמרתכליאתתפקדוובשמות'כתד

לכךעמומשההביאמשאםמשמרתכליאתתפקדוובשמות'כתומ

לכךעמומשההביאמשאםמשמרתכלאתתפקדוובשמותכתיב2פ

לכךעמומשההביאמשאםמשמרתכליאתתפקדו'ובשמו'כתיא
לכךעמומשההביאמשאםמשמרת[י]כלאתתפקדוובשמות'כתיש

פלני'ואממשהשמנהמשהאת'ייצוהאשרופקדיו'כתיד

'פלו'ואממשהשמנהמשהאתי"יצוהאשרופקודיו'כתומ

פלוניואמרמשהשמנהמשהאתי"יצוהאשרופקדיוכתיב2פ

פלוניואמרמשהשמנהמשהאת'הצוהאשרופקודיו'כתיא
'פלוואמרמשהשמינהמשהאת'הצוהאשרופקודיו'כתיש

'ופלופלניפלניהיריעותאתישאוגרשוןבנישל'ופלופלניד

קהתשלבני'ופלו'ופלומ

ופלוניופלוניפלוניהיריעותאתישאוגרשוןבנישלופלוניופלוני2פ

ופלוניפלוניהיריעותאתישאוגרשוןבנישל'ופלוא
'ופלו'פלוהיריעותאתישאוגרשוןבנישל'ופלוש

בנישלמשאעבודתםכליכלוכןמועדאהלאתישאוד

שלבנימשאעבודתכליכלוכןמועדאהלאתישאומ

בבנימשאעבודתכליכלוכןמועדאהלאתישאו2פ

בני[של]משאעבודתכליכלוכןמועדאהלאתישאוא
בבנימשאעבודתכליכלוכןמועדאהלאתישאוש

'פל'ואממשהמנהוכןבמניןלהםממנההיהגרשוןד

'פלוואמרמשהנה?מ?וכןבמניןלהםממנההיהגרשוןמ

פלוניואמרמשהמנהוכןבמניןלהםממנההיהגרשון(מררי)2פ

פלונימשהמנהוכןבמניןלהםממנההיהגרשוןא
'פלו'ואממינהמשהוכןבמניןלהםממנההיהגרשוןש

'ופלו'ופלו'פלו'הקרשיאתישאומרריבנישל'ופד

'ופלו'ופלו'פלוהקרשיםאתישאומררישלבני'ופלו'ופלומ

ופלוניופלוניפלוניהקרשיםאתישאומרריבנישלופלוניופלוני2פ

ופלוניפלוניהקרשיםאתישאומרריבנישלופלוניא
'ופלו'פלו'הקרשיאתישאומרריבנישל'ופלוש

עבודתכלילכלעשהוכןהבריחיםאתישאומרריבנישלד

עבודתכלילכלשה?ע?וכןהבריחיםאתישאומררישלבנימ

עבודתכלילכלעשהוכןהבריחיםאתישאומרריבנישל2פ

עבודתכלילכלעשהוכןהבריחיםאתישאומרריבנישלא
עבודתכלילכלעשהוכן'הבריחיאתישאוש

אשרהויעבודתםעלבמניןאותםשמינהמרריבנימשאד

אשרהויעבודתםעלבמניןאותןשממנהמרריבנימשאמ

אשרהויעבודתםעלבמניןאותםשמנהמרריבנימשא2פ

אשרהויבמניןעבודתםעלבמניןאותןשמנהמרריבנימשאא
כאשרהויעבודתםעלבמניןאותםשמנהמרריבנימשאש
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בניהללוהמשפחותשתיעלנצטוהשמשהמשהאת'ייצוהד

בניהללומשפחותשתיעלנצטוהשמשהמשהאתי"יצוהמ

בניהללוהמשפחותשתיעלנצטוהשמשהמשהאתי"יצוה2פ

בניהללומשפחות'בעלנצטווהשמשהמשהאת'הצוהא
בניהללו'משפחושניעלנצטוהשמשהמשהאת'הצוהש

שתחתמהישמרווהיךישאוהיךיצוםשהואמררוובניגרשוןד

שתחתמהישמרווהיאךישאוהיאךיצוםשהואמרריובניגרשוןמ

שתחתמהישמרווהיאךישאוהיאךיצוםשהואמרריובניגרשון2פ

שתחתמהישמרווהיאךישאוהיאךיצווםשהואמרריובניגרשוןא
שתחתמהישמרווהיאךישאוהיאךיצוםשהואמרריובניגרשוןש

משהאת'ייצוהאשרהויידיהםד

משהאתי"יצוהאשרהויידיהםמ

משהאתי"יצוהאשרהויידיהם2פ

משהאת'הצוהאשרהויידיהםא
משהאת'הצוהאשרהויידיהםש


