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איש'ח'פרשד

אישלאמרישראלבניאלדברלאמרמשהאלי"יוידבר'חפרשתאמ

אישישראלבניאלדברלאמרמשהאלי"יוידבר'חפרשתא2פ

איש'וגו'הוידבר'חפרשתא
איש'ח'פרשתש

'וגוחטאתמכליעשוכיאשהאוד

'וגוהאדםחטאותמכליעשוכיאשהאומ

'וגוי"בימעללמעולהאדםחטאותמכליעשוכיאשהאו2פ

'וגומכליעשוכיאשהאוא
ההיאהנפשואשמה'בהמעללמעולהאדםחטאתמכליעשוכיאשהאוש

בצלווחסיםבאיםשהםהגריםאלובצלויושביישובו'אומאבהו'רד

בצלווחסיםבאיםשהםהגריםאלובצלויושביישובופתחאבהו'רמ

בצלווחסיםבאיםשהםהגריםאלובצלויושבייחיוישובו'אמאבהו'ר2פ

בצלווחסיםשבאיםהגריםאלובצלויושביישובו'אמאבהו'רא
בצלווחסיםשבאיםהגריםאלובצילויושביישובו'אמאבהו'רש

'ה'ב'ה'אמלבנוןבייןזכרובאגדהכגפןיפרחובתלמודדגןיחיו'ה'ב'השלד

'ה'ב'ק'ה'אמלבנוןכייןזכרובאגדהכגפןיפרחובתלמודדגןיחיו'ה'ב'ק'שלהמ

ה"הקב'אמלבנוןכייןזכרובאגדהכגפןיפרחובתלמודדגןיחיוה"הקבשל2פ

ה"הקב'אמלבנוןכייןזכרובאגדהכגפןויפרחובתלמודדגןיחיוה"הקבשלא
ה"הקב'אמלבנוןכייןזכרובאגדהכגפןויפרחובתלמודדגןיחיוה"הקבשלש

ולמההמזבחגביעלמתנסךשהואנסךכייןגריםשלשמותןעליחביבד

ולמההמזבחגביעלמתנסךשהואנסךכייןשלגריםשמותןעליחביבמ

ולמההמזבחלפנישמתנסךנסךכייןגריםשלשמותםעליחביב2פ

ולמההמזבחג"עשמתנסךנסךכייןגריםשלשמותםעליחביבא
ולמההמזבחעלשמתנסךנסךכייןגריםשלשמותםעליחביבש

'שנאכשלגישראלשלעונותיהםשמלביןלבנוןאותוקוראהואד

'שנכשלגשלישראלעוונותיהםמלביןשהוא'אמטביומילבנוןאותוקוראהואמ

'שנכשלגישראלשלעונותיהםשמלביןלבנוןאותוקוראהוא2פ

'שנאכשלגישראלשלעונותיהםשמלביןלבנוןקוראא
'שנאכשלג'ישרשלעונותיהםשמלביןלבנוןאותםקוראהואש

'אויוחאיבןשמעון'ר'וגוכשניםחטאיכםיהיואםד

'אומיוחאיבןשמעון'ר'וגומכשנים(כשלג)חטאיכםיהיואםמ

'אומיוחיבןשמעון'ר'וגוילבינוכשלגכשניםחטאיכםיהיואם2פ

'אומי"רשב'וגוילבינוכשלגכשניםחטאיכםיהיואםא
'אומי"רשבילבינוכשלגכשניםחטאיכםיהיואםש

ורבניןהארץכלמשושנוףיפה'ד'ה'הבושמחיםהלבבותשכלד

'ורבניהארץכלמשושנוףיפה'ד'ה'הבושמחיםהלבבותשכלמ

ורבניןהארץכלמשושנוףיפהדכתיבהיאהדאבושמחיםהלבבותשכל2פ

ורבניןהארץכלמשושנוףיפהד"ההבושמחיםהלבבותשכלא
ורבניןהארץכלמשושנוףיפהד"ההבו'שמחיהלבבותשכלש

יחיו'א'דהימיםכלשםולביעיניוהיושםעלאמריד

דגןיחיוא"דהימיםכלשםולביעיניוהיושוםעל'אממ

יחיואחרדברהימיםכלשםולביעיניוהיושוםעלאמרין2פ

דגןיחיוא"דהימיםכלשםולביעיניוהיוש"עאמריא
דגןיחיוא"דהימיםכלשםולביעיניוהיוש"עאמריש

גפןדתימאכמהבישראלכגפןיפרחו'בחורידגןדתימאכמהבישראלעוקריעשוד

גפן'דתימ'כמבישראלכגפןיפרחובחוריםדגן'דתימכמאבישראלעקריעשומ

גפןדתימרכמהבישראלכגפןיפרחובחוריםדגןדתימרכמהבישראלעיקריעשו2פ

גפןא"כדבישראלכגפןויפרחובחוריםדגןא"כדבישראלעיקריעשוא
גפןא"כד'בישכגפןויפרחובחוריםדגןא"כדישראלעיקריעשוש
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אםלחבירוישראלביןבתורהפרשהשכתובהכשםמוצאאתוכןתסיעממצריםד

אםלחבירוישראלביןבתורהפרשהשכתובהכשםמוצאאתוכןתסיעממצריםמ

אםלחברוישראלביןבתורהפרשהשכתובהכשםמוצאאתוכןתסיעממצרים2פ

אםלחבירוישראלביןבתורהפרשהשכתובהכשםמוצאאתוכןתסיעממצריםא
אםלחבירוישראלביןבתורה'פרששכתובהכשםמוצאאתוכןתסיעממצריםש

'וגוומעלהתחטאכינפש'שנקרבןחייבשהואבומועלד

וכחשי"בימעלומעלהתחטאכינפש'שנקרבןחייבשהואבומועלמ

'וכחי"בימעלומעלהתחטאכינפש'שנקרבןחיבשהואבומועל2פ

'וגו'בהמעלומעלהתחטאכינפש'שנאקרבןחייבשהואבומועילא
'בהמעלומעלהתחטאכינפש'שנאקרבןחייבשהואבומעלש

גוזלשאםלגריםישראלביןבתורהפרשהכתב'ה'הבכךד

גוזלשאםלגריםישראלביןבתורהפרשהכתב'ה'ב'ק'הכך'וגובעמתומ

גוזלשאםלגריםישראלביןבתורהפרשהכתבה"הקבכך'וגובפקדוןבעמיתו2פ

גזלשאםלגריםישראלביןבתורה'פכתבה"הקבכךא
גזלשאםלגרים'ישרביןבתורה'פרש'כתה"הקבכךש

כיחטאכתבבזהמוצאאתמישראלכגוזלדינולגרמישראלאדםד

כיחטא'כתובזהמוצאאתמישראלכגוזלדינולגרמישראלאדםמ

כיחטאכתיבבזהמוצאאתלישראלכגוזלדינולגרמישראלאדם2פ

כינפשחטאכתיבבזהמוצאאתלישראלכגוזלדינולגרמישראלאדםא
כינפשחטא'כתבזהמוצאאתלישראלכגוזלדינולגר'מישראדםש

ומעלה'כתבזההאדםחטאתמכלכתבהגרובגוזלתחטאד

ומעלה'כתובזה'כתובזההאדםחטאותמכל'כתוהגרובגוזלתחטאמ

ומעלהכתיבבזההאדםחטאותמכלכתיבהגראתובגוזלתחטא2פ

ומעלה'כתיבזההאדםחטאתמכל'כתיהגראתובגוזלתחטאא
'למע'כתבזההאדםחטאתמכל'כתיהגרובגזלתחטאש

ואשםיחטאכיוהיהכתבבזה'ביימעללמעולכתבובזה'ביימעלד

ואשםיחטאכיוהיה'כתובזהי"בימעללמעול'כתוובזהי"בימעלמ

ואשםיחטאכיוהיהכתיבבזהי"בימעללמעולכתיבובזהי"בימעל2פ

ואשםיחטאכיוהיה'כתיבזה'בהמעללמעול'כתיובזה'בהמעלא
ואשםיחטאכיוהיה'כתיבזה'בהמעללמעול'כתיובזה'בהמעלש

והשיב'כתובגרבראשואותוושלם'כתבזהההיאהנפשואשמה'כתובגרד

והשיב'כתוובגרבראשואותוושלם'כתובזההיאהנפשואשמה'כתוובגרמ

והשיבכתיבובגרבראשואותוושלםכתיבבזהההיאהנפשואשמהכתיבובזה2פ

והשיב]'כתיובגרבראשואותוושלםכתיבבזהההיאהנפשואשמה'כתיובזהא
'כתיובזהבראשואותוושלם'כתיבזהההיאהנפשואשמה'כתיובזהש

יסףוחמישיתוכתבובגרעליויסףוחמישיתיו'כתבזהבראשואשמואתד

יוסףוחמשיתו'כתוובגרעליויוסףוחמישיתיו'כתובזהבראשואשמואתמ

יוסףוחמישיתוכתיבובגרעליו[יוסף]חמישיתו[ו]ויסףכתיבבזהבראשואשמואת2פ

יוסףוחמישיתיו['כתיובזהעליויוסףוחמישיתו'כתיבזהבראשואשמואתא
יוסףוחמישיתיוש

הגרובגוזל'ליייביאאשמוואת'כתבזהעליוד

הגרובגוזלהצאןמןתמיםאילי"לייביאאשמוואת'כתובזהעליומ

הגרובגוזלתמיםאילי"לייביאאשמוואתכתיבבזהעליו2פ

הגרובגוזלתמיםאיל'להיביאאשמוואת'כתיבזהעליוא
ובזהתמיםאיל'להיביאאשמוואת'כתיבזהעליוש

דגןיחיוהויבישראלהםעיקרשהגריםלמדנוהאהכפוריםאילמלבדכתבד

דגןיחיוהויבישראלהםעקרשהגריםלמדנוהאהכפוריםאילמלבד'כתומ

דגןיחיו(יפרחו)כישראלהםעיקרשהגריםלמדנוהאהכפוריםאילמלבדכתיב2פ

דגןיחיובישראלהםעיקרשהגריםלמדנוהאהכפוריםאילמלבד'כתיא
דגןיחיו'בישרהםעיקרשהגריםלמדנוהא'הכפוריאילמלבד'כתיש
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'ד'ה'ה'וגואשהאואישויפרחוד

י"י'ד'ה'ה'וגוישראלבניאלדברא"דכגפןיפרחומ

'וגוישראלבניאלדברכגפןויפרחו2פ

'הישראלבניאלדברכגפןויפרחוא
'ה'ישרבניאלדברכגפןויפרחוש

וכןאהבאוהביאני'ה'ב'ה'אמכך'וגוצדיקיםאוהבד

וכןאהבאהביאני'ה'ב'הק'אמכךגריםאתשומרי"יצדיקיםאוהבמ

וכןאהבאוהביאניה"הקבאמרכךגריםאתשומרי"יצדיקיםאוהב2פ

א"וכהאהבאהביאניה"הקב'אמכךגריםאתשומר'הצדיקיםאוהבא
א"וכהאהבאוהביאניה"הקב'אמכךגריםאתשומר'ה'צדיקיאוהבש

ולמהאותםאוהבאניואףאותיאוהביםהםאכבדמכבדיכי'אוהואד

ולמהאותםאוהבואףאותיאוהביםהםאכבדמכבדיכי'אומהואמ

ולמהאותםאוהבאניואףאותיאוהביםהםאכבדמכבדיכיאומרהוא2פ

ולמהאותםאוהבואניאותיאוהביםהםאכבדמכבדיכיא
ולמהאותםאוהבואניאותיאוהביםהםאכבדמכבדיכיש

הםאבביתהכהניםמוצאאתמשפחהאינםנחלהשאינןצדיקיםאוהב'ה'ב'הד

הםאבביתהכהניםמוצאאתמשפחהאינןנחלהשאינןצדיקיםאוהב'ה'ב'הקמ

הםאבביתהכהניםמוצאאתמשפחהאינםנחלהשאינןהצדיקיםאוהבה"הקב2פ

הםאבביתהכהניםמוצאאתמשפחהואינםנחלהשאינםהצדיקיםאוהבה"הקבא
אבביתכהניםמוצאאתמשפחהואינםנחלהשאינם'צדיקיאוהבה"הקבש

ברכוהלויבית'ייאתברכואהרןבית'שנאהםאבביתהלויםד

ברכוהלויביתי"יאתברכואהרןבית'שנהםאבביתהלויםמ

ברכוהלויביתי"יאתברכואהרוןבית'שנהםאבביתהלוים2פ

הלויביתאהרןבית'שנאהםאבביתהלוייםא
הלויביתאהרןבית'שנאאבביתהלוייםש

יכולאינולוילהיותיכולאינוכהן'להיואדםמבקשאם'ייאתד

יכולאינולוילהיותיכולאינוכהןלהיותאדםמבקשאםי"יאתמ

יכולאינולוילהיותיכולאינוכהןלהיותאדםמבקשאםי"יאת2פ

יכולאינולוילהיותיכולאינוכהןלהיותאדםמבקשאםא
יכולאינולוילהיותיכולאינוכהןלהיותאדםמבקשואםש

להיותאדםמבקשאםאבללויולאכהןלאאביוהיהשלאלמהד

להיותאדםמבקשאםאבללויולאכהןלאאביוהיהשלאלמהמ

להיותאדםמבקשאםאבללויולאכהןלאאביוהיהשלאלמה2פ

להיותאדםמבקשאםאבללויולאכהןאביוהיהשלאלמהא
להיותאדםמבקשאםאבללויולאכהןאביוהיהשלאלמהש

'אומהואלכךאבביתשאינוהואיכולגוי'אפיצדיקד

'אומהואהואלכךאבביתשאינוהואיכולגוי'אפיצדיקמ

אומרהואלכךאבביתשאינויכולגויאפילוצדיק2פ

'אומהואלכךאבביתשאינויכולגוי'אפיצדיקא
'אומהואלכךיכולאבביתשאינוגוי'אפיצדיקש

'יייראיאלא'נאלא'יייראיבית'ייאתברכו'יייראיד

י"ייריאיאלא'נאמלא'י"ייריאיביתי"יאתברכויראימ

י"ייראיאלאנאמרלאי"ייראיביתי"יאתברכוי"ייראי2פ

'היראיאלא'נאמלא'היראיבית'הברכו'היראיא
'היראיאלא'נאמלא'היראיבית'האתברכו'היראיש

'נאמלכךאוהבםה'הבלפיכך'ה'ב'להואהבונתנדבומעצמםאלאאבביתאינוד

'שנאוהבם'ה'ב'הקלפיכך'ה'ב'להקואהבונתברכומעצמםאלאאבביתאינומ

נאמרלכךאוהבםה"הקבלפיכךה"להקבואהבונתנדבומעצמםאלאאבביתאינו2פ

נאמרלכךאוהבםה"הקב'לפיה"להקבואהבונתנדבומעצמםאלאאבביתאינוא
'נאמלכךאוהבםה"הב'לפיה"להקבואהבונדנדבומעצמםש
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למההגריםאתאוהב'ה'ב'ההרבה'וגוצדיקיםאוהב'ייד

למההגריםאוהב'ה'ב'הקהרבהגריםאתשומרי"יצדיקיםאוהבי"ימ

למה[גריםאוהב'ה'ב'ההרבה]גריםאתשומרי"יצדיקיםאוהבי"י2פ

ד"להגריםאוהבה"הקבהרבהגריםאתשומר'הצדיקיםאוהב'הא
ד"מלהגריםאוהבה"הקבהרבהגריםאתשומר'ה'צדיקיאוהב'הש

כןבערבונכנסתבשדהיוצאהוהיתהצאןלושהיתהלמלךדומההדברד

כןבערבונכנסתבשדהורועהיוצאהוהיתהצאןלושהיהלמלךדומההדברמ

כךבערבונכנסתבשדהיוצאהוהיתהצאןלושהיהלמלךדומההדבר2פ

כךונכנסתבשדהיוצאהוהיתהצאןל"שהלמלךא
כךונכנסתבשדהיוצאהוהיתהצאןלושהיהלמלךש

העזיםאצללוהלךהצאןעםאחדצבינכנס'אפעםיוםכלד

העזיםאצללוהלךהצאןעםאחדצבינכנסאחתפעםיוםכלמ

העזיםאצללווהלךהצאןעםאחדצבינכנסאחתפעםיוםכל2פ

העזיםאצללווהלךהצאןעםאחתצבינכנס'אפעםיוםכלא
העזיםאצללווהלךהצאןעם'אצבינכנס'אפעםיוםכלש

אמרועמהיצאלרעותיצאתעמהנכנסלדירהצאןנכנסהעמהםרועההיהד

אמרועמהיצאלרעותיצאתעמהנכנסלדירהצאןנכנסהעמהםרועההיהמ

אמרועמהיצאלרעותיצאתעמהנכנסלדירהצאןנכנסהעמהםרועההיה2פ

אמרועמהיצאתלרעותיצאתעמהנכנסלדירהצאןנכנסעמהםרועהוהיהא
אמרועמהםיוצאתלרעותיוצאתעמהםנכנסלדירהצאןנכנסהעמהםרועהוהיהש

עמהיוצאיוםכלעמהרועהוהואהצאןעםנלוההזההצבילמלךד

עמהיוצאהיוםכלעמהרועהוהואהצאןעםנלוההזההצבילמלךמ

עמהיוצאיוםכלעמהרועהוהואהצאןעםנלוההזההצבילמלך2פ

יוצאיוםכלעמהרועהוהואהצאןעםנכנסהזההצבילמלךא
יוצאהיוםכלעמהרועהוהואהצאןעםנכנסהזההצבילמלךש

יפהירעהמפקידהיהלשדהיוצאשהואבזמןאוהבוהמלךהיהעמהונכנסד

יפהירעהמפקידהיהלשדהיוצאשהואבזמןאוהבוהמלךהיהעמהונכנסמ

יפהירעהמפקידהיהיוצאשהואבזמןאוהבוהמלךהיהעמהונכנס2פ

יפהירעהמפקידהיהיוצאשהואבזמןאוהבוהמלךהיהעמהונכנסא
יפהירעהמפקידהיהיוצאשהואבזמןאוהבוהמלךהיהעמהונכנסש

היההצאןעםנכנסכשהואואףבוהזהרואותואדםיכהלאלרצונוד

היההצאןעםנכנסכשהואואףבוהזהרואותואדםיכהלאלרצונומ

היההצאןעםנכנסכשהואואףבוהזהרואותואדםיכהלאלרצונו2פ

הצאןעםנכנסכשהואואףבוהזהרואותואדםיכהולאלרצונוא
היההצאןעםנכנסכשהיהואףבוהזהרואותואדםיכהולאלצאנוש

תישיםכמהמרילואמרוהרבהאוהבוהיהישתהלותנולהם'אוד

תישיםכמהמרילואמרוהרבהאוהבוהיהישתהלותנולהם'אוממ

תיישיםכמהמרילואמרוהרבהאוהבוהיהישתהלותנואומר2פ

תיישיםכמהמרילואמרוהרבהאוהבוהיהישתהלותנוא
תיישיםכךמריל"אהרבהאוהבוהיהישתהלותנו'אומש

מזהירניאתואיןלךישגדייםכמהלךישכבשיםכמהלךישד

מזהירניאתואיןלךישגדייםכמהלךישכבשיםכמהלךישמ

מזהירנואתואיןלךישגדייםכמהלךישכבשיםכמהלךיש2פ

מזהירנואתהואיןלךישגדייםכמהלךישכבשיםכמהלךישא
מזהרנואתהואיןלךישגדייםכמהלךישכבשיםכמהלךישש

המלךלהםאמרמצוינואתויוםיוםבכלהזההצביועלד

המלךלהם'אממצויניאתויוםיוםבכלהזההצביועלמ

המלךלהם'אממצונואתויוםיוםבכלהזההצביועל2פ

המלךלהם'אממצוונואתויוםיוםבכלהזההצביועלעליהםא
המלךל"אעלינומצוהאתויוםיוםבכלזהצביעלאלאש
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ולערבהיוםכלבשדהלרעותדרכההיאכךרוצהלארוצההצאןד

ולערבהיוםכלבשדהלרעותדרכההיאכךרוצהלארוצההצאןמ

ולערבהיוםכלבשדהלרעותדרכההיאכךרוצהלארוצההצאן2פ

ולערבהיוםכלבשדהלרעותדרכההיאכךרוצהלאאורוצההצאןא
ולערבהיוםכלבשדהלרעותדרכההיאכךרוצהלאאורוצההצאןש

בנילישוב'ליכנדרכםאין'ישניהם'במדב'הצבייהדירבתוךלישןלבואד

בניליישובליכנסדרכםאיןישיניםהםבמדברהצבייםהדירבתוךלישןלבאמ

בנילישובליכנסדרכםאיןישניםהםבמדברהצבייםהדירבתוךלישןלבוא2פ

בנילישובליכנסדרכןאיןישניםהםבמדברהצבאיםהדירבתוךלישןלבאא
בניליישובליכנסדרכםואיןישניםהםבמדברהצבאיםהדירבתוךלישןיבאש

החיותכלבמקוםהגדולהרחבהמדברכלשהניחלזהטובהנחזיקלאאדםד

החיותכלמקוםהגדולהחרבהמדברכלשהניחלזהטובהנחזיקלאאדםמ

החיותכלמקוםהגדולהרחבהמדברכלשהניחלזהטובהנחזיקלאאדם2פ

החיותכלמקוםהגדולהרחבהמדברכלשהניחלזהטובהנחזיקלאאדםא
החיותכלמקוםהמדברשהניחלזהטובהנחזיקולאאדםש

וביתמשפחתושהניחלגרטובהלהחזיקצריכיןאנואיןכךבחצרועמדובאד

וביתמשפחתושהניחלגרטובהלהחזיקצריכיןאנואיןכךבחצריועמדובאמ

וביתמשפחתושהניחלגרטובהלהחזיקצריכיםאיןאנוכךבחצריועמדובא2פ

וביתמשפחתושהניחלגרטובהלהחזיקצריכיןאנוכךבחצריועמדובאא
וביתמשפחתושהניחלגרטובהלהחזיקצריכיןאנוכךבחצריועמדובאש

עליוהרבהלכןאצלנולוובאהעולםאומותוכלאומתווהניחאביוד

המקוםעליוהרבהלכךאצלינולוובאהעולםאומותוכלאומתווהניחאביומ

עליוהרבהלכןאצלינוובאהעולםואומותאומתווהניחאביו2פ

עליוהרבהלכןאצלנוובאהעולםואומותאומתווהניחאביוא
עליוהרבהלכןאצלינוובאואומתואדמתווהניחאביוש

'אוהואוכןלהםיזיקושלאמהםעצמםשישמרוישראלאתשהזירשמירהד

'אומהואוכןלהםיזיקושלאמהםעצמםשישמרוישראלאתשהזהירשמירהמ

אומרהואוכןלהםיזיקושלאמהםעצמםשישמרוישראלאתשהזהירשמירה2פ

א"וכהלהםיזיקושלאמהםעצמםשישמרוישראלאתשהזהירשמירהא
ש"כמלהםיזיקושלאשישמרולישראלוהזהירשמירהש

תורהשחייבהוכשם'וגותונהלאוגרהגראתואהבתםד

תורהשחייבהוכשם'וגותלחצנוולאתונהלאוגר'וגוהגראתואהבתםמ

תורהשחייבהוכשם'וגותלחצנוולאתונהלאוגרהגראתואהבתם2פ

התורהשחייבהוכשם'וגותונהלאוגרהגראתואהבתםא
תורהשחייבהוכשםתונהלאוגרהגראתואהבתםש

אתלגוזלתורהחייבהכןהכפוריםאילוקרבןממוןתשלוםלחבירולגוזלד

לגוזלתורהחייבהכןכפוריםאילוקרבןממוןתשלוםלחבירולגוזלמ

אתלגוזלתורהחייבהכןהכפוריםאילוקרבןממוןלותשלוםלחברולגוזל2פ

לגוזללגוזלתורהחייבהכךכפוריםואילוקרבןממוןלותשלוםלחבירולגוזלא
לגזלחייבכן'כפוריואילוקרבןממוןתשלוםחבירולגוזלש

בניאלדבר'כתשכן'הכפוריאילקרבןויביאממונולותשלוםהגרד

בניאלדבר'כתשכןכפוריםאילקרבןויביאממונולולהשליםלגרמ

בניאלדברכתיבשכןהכפוריםמאילקרבןויביאמממונולותשלוםהגר2פ

בניאלדבר'כתישכן'כפורימאילקרבןויביאממונולותשלוםלגרא
בניאלדבר'כתישכן'כפורימאילקרבןויביאממונולותשלוםלגרש

בגוזלהזו'והפרשאשהאואישישראלד

בגוזלאמורההזווהפרשה'וגומיעשוכיאשהאואישישראלמ

בגוזלהזווהפרשהאשהאואישישראל2פ

בגוזלהזו'הפרשאשהאואישאליהםואמרתישראלא
בגוזלהזוהפרשהאשהאואישאליהםואמרתישראלש
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לסורםיחזרושלאכדיבשמירתםשהרבה'גריאת'שומ'יי'דכתאמורההגרד

לסורםיחזרושלאכדיבשמירתםשהרבהגריםאתשומרי"י'שנהגרמ

לסורםיחזרושלאכדיבשמירתםשהרבהגריםאתשומרי"יכדכתיבאמורההגר2פ

לסורםיחזרושלאבשמירתםשהרבהגריםאתשומר'ה'דכתיאמורהלגרא
לסורםיחזרושלאבשמירתםשהרבהגריםאתשומר'ה'דכתיאמורהלגרש

יעקבעבדיישראלואתה'שנכישראלאותםמקיש'הכתמקוםשבכלהגרים'חביביד

יעקבעבדיישראלואתה'שנכישראלאותםמקיש'הכתומקוםשבכלהגריםחביביןמ

'וגועבדיישראלואתה'שנבישראלאותםמקישהכתובמקוםשבכלהגריםחביבים2פ

עבדי'ישרואתה'שנאבישראלאותםמקישמקוםשבכלגריםחביביןא
עבדי'ישרואתה'שנאבישראלאותםמקישמקוםשבכלגריםחביביןש

בגריםאהבהונאמרה'ייאמראתכםאהבתי'שנבישראלאהבהנאמרה'וגוד

בגריםאהבהונאמרהי"יאמראתכםאהבתי'שנבישראלאהבהנאמרהבחרתיךאשרמ

בגריםאהבהונאמרהי"י'אמאתכםאהבתי'שנאבישראלאהבהנאמרה2פ

בגריםאהבה'ונאמ'האמראתכםאהבתי'שנאבישראלאהבה'נאמרא
בגריםאהבה'ונאמ'ה'אמאתכםאהבתי'שנאבישראלאהבהנאמרהש

ליכי'שנעבדיםישראלנקראוושמלהלחםלולתתגרואוהב'שנד

ליכי'שנישראלנקראוושמלהלחםלולתתגרואהב'שנמ

ליכי'שנעבדיםישראלנקראוושמלהלחםלולתתגרואוהב'שנ2פ

ליכי'שנאעבדינקראוישראלושמלהלחםלולתתגרואוהב'שנאא
ליכי'שנאעבדינקראוישראלושמלהלחםלולתתגרואוהב'שנאש

לעבדיםלומהיות'שנעבדיםגריםנקראועבדיםישראלבניד

לעבדיםלומהיות'שנעבדיםגריםנקראועבדיםישראלבנימ

לעבדיםלומהיות'שנעבדיםגריםונקראועבדיםישראלבני2פ

'לעבדילולהיות'שנא'עבדינמינקראווגריםהםעבדי'עבדי'ישבניא
לעבדיםלולהיות'שנאעבדיםנמינקראווגריםהםעבדיעבדים'ישרבניש

ונאמר'וגולרצוןתמידמצחועלוהיה'שנבישראלרצון'נאד

ונאמרתמידמצחועלוהיה'שנבישראלרצון'נאממ

ונאמרי"ילפנילהםלרצוןתמידמצחועלוהיה'שנבישראלרצוןנאמר2פ

'ונאמיעשהיריאיורצון'שנא'בישררצון'נאמא
'ונאמיעשהיריאיורצון'שנאבישראלרצון'ואמש

'שנבישראלשירותנאמר'וגומזבחיעללרצוןוזבחיהםעולותיהם'שנבגריםרצוןד

'שנבישראלשירות'נאממזבחיעללרצוןוזבחיכםעולותיכם'שנבגריםרצוןמ

'שנבישראלשירותנאמר'וגומזבחיעללרצוןוזבחיהםעולותיהם'שנבגריםרצון2פ

'שנאבישראלשרות'נאלרצוןוזבחיהם'עולותיה'שנאמבגריםרצוןא
'שנאמבישראלשרות'נאמלרצוןוזבחיהםעולותיהם'שנאבגריםרצוןש

הנכרובני'שנבגריםשירות'ונאמ'וגותקראו'ייכהניואתםד

הנכרובני'שנבגריםשירות'ונאמ'וגומאלהינומשרתיתקראוי"יכהניואתםמ

הנכרובני'שנבגריםשירותונאמר'וגוומשרתיתקראוי"יכהניואתם2פ

הנכרובני'שנאבגריםשרות'ונאאלהינומשרתיתקראו'הכהניואתםא
הנכרובני'שנאבגריםשרות'ונאמאלהינומשרתיתקראו'הכהניואתםש

'וגושמרך'יי'שנאבישראלשמירה'נאמ'וגוהנלויםד

צלךי"ישומרךי"י'שנבישראלשמירה'נאמלשרתוי"יעלהנלויםמ

'וגוצלךי"ישומרך'שנבישראלשמירהנאמרלשרתוי"יעלהנלוים2פ

צלך'השומרך'הבישראלשמירה'נאמלשרתו'האלהנלויםא
צלך'השומרך'ה'בישרשמירה'נאמלשרתו'האלהנלויםש

בתים'בדמוצאאתוכןגריםאתשומר'יי'שנאבגריםשמירה'ונאד

כתיםבארבעהמוצאאתוכןגריםאתשומרי"י'שנבגריםירה[מ]ש'ונאממ

בתיםבארבעתמוצאאתוכןגריםאתשומרי"י'שנבגריםשמירהונאמר2פ

בתים'בדמוצאאתוכןגריםאתשומר'ה'שנאבגרים'שמיר'ונאא
בתים'בדמוצאאתוכןגריםאתשומר'ה'שנאבגריםשמירה'ונאמש
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'וגואני'ליייאמרזה'שנאהמקוםלפניהעומדותד

וזהיעקבבשםיקראוזהאניי"לייאמרזה'שנהמקוםלפניהעומדיםמ

וזהיעקבבשםיקראוזהאניי"לייאמרזה'שני"ילפניהעומדות2פ

יעקבבשםיקראוזהאני'להיאמרזה'שנא'הלפני'העומדיא
יעקבבשםיקראוזהאני'להיאמרזה'שנא'הלפני'העומדיש

'למקוכולוהריאני'ליייאמרזהד

למקוםכולוהריאניי"לייאמרזהיכנהישראלובשםי"ליידו'יכתומ

למקוםכולוהריאניי"לייאמרזהיכנהישראלובשםי"ליידויכתוב2פ

למקוםכלוהריאני'להיאמרזהא
למקוםכלוהריאני'להיאמרזהש

יכתובוזהצדקגריאלויעקבבשםיקראוזהחטאבונתערבלאד

יכתובוזהצדקגיריאלויעקבבשםיקראוזהחטאבונתערבולאמ

יכתובוזהצדקגיריאלויעקבבשםיקראוזהחטאבונתערבלא2פ

יכתובוזההצדקגריאלויעקבבשםיקראוזהחטאבונתערבלאא
יכתובוזההצדקגריאלויעקבבשםיקראוזהחטאבונתערבלאש

למדנוהאשמיםיראיאלויכנהישראלובשםתשועהבעליאלו'לייידוד

למדנוהאשמיםיריאיאלויכנהישראלובשםתשובהבעליאילוי"ליידומ

למדנוהאשמיםיראיאלויכנהישראלובשםתשובהבעליאלוי"ליידו2פ

למדנוהאשמיםיראיאלויכנה'ישובשםתשובהבעליאלו'להידוא
אמרנוהרישמיםיראיאלויכנהישראלובשםתשובהבעליאלו'להידוש

זופרשה'נאולכךכישראלהםהרי'שהגריד

ישראלבניאלדברא"דזופרשה'נאמולכךכישראלהןהרישהגריםמ

ישראלבניאלדברזופרשהנאמרהולכךכישראלהםהרישהגרים2פ

'ישרבניאלדברזו'פרש'נאלכךכישראלהםהרישהגריםא
'ישרבניאלדברזו'פרש'נאלכך'כישרהםהרישהגריםש

תנייקלוובזיאכבדמכבדיכי'ההד'וגואשהאואישד

תנייקלוובוזיאכבדמכבדיכי'ד'ה'האשהאואישמ

תנייקלוובוזיאכבדמכבדיכידכתיבהיאהדא'וגואשהאואיש2פ

תניאכבדמכבדיכיד"ההאשהאואישא
תניאכבדמכבדיכיד"ההאשהאואישש

המבזהוכל'הבריועלמכובדגופוהתורהאתהמכבדכל'אויוסי'רד

המבזהוכלהבריותעלמכובדגופוהתורהאתהמכבדכל'אומיוסי'רמ

המבזהוכלהבריותעלמכובדגופוהתורהאתהמכבדכלאומריוסי'ר2פ

המבזהוכלהבריותעלמכובדגופו'התוראתהמכבדכליוסי'רא
המבזהוכל'הבריועלמכובדגופוהתורהאתהמכבדכליוסי'רש

'דא'וגואכבדמכבדיכי'שנהבריותעלמבוזהגופוהתורהאתד

א"דיקלוובוזיאכבדמכבדיכי'שנהבריותעלמבוזהגופוהתורהאתמ

דבריקלוובוזיאכבדמכבדיכי'שנהבריותאלנבזהגופוהתורהאת2פ

א"דאכבדמכבדיכי'שנאהבריותעלנבזהגופוהתורהאתא
א"דאכבדמכבדיכי'שנאהבריותעלנבזהגופוהתורהאתש

ויצאהעולםוהיה'שאמבמיכבודשנהגפרעהזהאכבדמכבדיכיד

ויצאהעולםוהיהשאמרבמיכבודשנהגפרעהזהאכבדמכבדיכימ

ויצאהעולםוהיהשאמרבמיכבודשנהגפרעהזהאכבדמכבדיכיאחר2פ

ויצאהעולםוהיה'שאמבמיכבודשנהגפרעהזהאכבדמכבדיכיא
ויצאהעולםוהיה'שאמבמיכבודשנהגפרעהזהאכבדמכבדיכיש

המלכיםכלאדנינועבדיולואמרו'וגוהקריבופרעה'שנשלופלמיאבראשד

המלכיםכלאדנינועבדיולואמרו'וגומהקריבופרעה'שנשלופמליאבראשמ

המלכיםכלאדננועבדיולואמרו'וגוהקריבופרעה'שנשלופמליאבראש2פ

'המלכיכלאדוננועבדיול"אהקריבופרעה'שנאשלופמליאבראשא
המלכיםכלאדוננועבדיול"אהקריבופרעה'שנאשלופמליאבראשש
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ג, ח

בראשיוצאאתהמהמפניאתהשלהםפלמיאאיסלאחראלאיוצאיםאינםד

בראשיוצאאתהמהמפניאתהשלהםאיספמליאלאחראלאיוצאיםאינםמ

בראשיוצאאתהמפניאתהשלהםפמליאלאחראלאיוצאיםאינם2פ

בראשיוצאואתהשלהםפמליאלאחראלאיוצאיןאינםא
בראשיוצאואתהשלהםפמליאלאחראלא'יוצאיאינםש

הולךאניודםבשרלפניוכילהם'אמשלךפלמיאד

הולךאניודםבשרמלךלפניוכילהם'אמשלךפמליאמ

הולךאניודםבשרמלךלפניוכילהם'אמשלךפמליא2פ

רוצהאניו"בשמלךמפניוכילהם'אמא
רוצהאניו"במלךפני(פמליאמלך)וכילהם'אמש

לפיכך'הבההמלכיםמלכימלךלפנילהקבילהולךהריניד

לפיכך'ה'ב'הקהמלכיםמלכימלךלפנילהקבילהולךהרינימ

לפיכךהולךאניה"הקבהמלכיםמלכימלךפנילהקביל2פ

'לפיה"הקבה"ממלךמפניאלאלקבלרוצהאינילקבלא
'לפיה"הבה"ממלךפניאלאלקבלרוצהאינילקבלש

ברכבילסוסתי'שנ'בעצמהואאלאממנונפרעולאכבודבונהגד

ברכבילסוסתי'שנבעצמוהואאלאממנונפרעולאכבודבונהג'ה'ב'הקמ

ברכבילסוסתי'שנבעצמוהואאלאממנונפרעולאכבודבונוהגה"הב2פ

ברכבילסוסתי'שנאבעצמוהואאלאממנונפרעולאכבודבונהגא
ברכבילסוסתי'שנאבעצמוהואאלאממנונפרעולאכבודבונהגש

'ייחרפתמלאכיךביד'שנאשורמלךסנחריבזהיקלוובזי'וגופרעהד

י"יחרפתמלאכיךביד'שנאשורמלךסנחריבזהיקלוובוזי'וגומפרעהמ

י"יחרפתמלאכיךביד'שנאשורמלךסנחריבזהיקלוובוזי'וגופרעה2פ

'החרפתעבדךביד'שנאאשורמלךסנחריבזהיקלוובוזיפרעהא
'החרפתעבדךביד'שנאאשורמלךסנחריבזהיקלוובוזיפרעהש

מלאךידיעלאלאממנונפרעולאבזיוןנוהג'הבהלפיכך'וגוד

מלאךידיעלאלאממנונפרעולאבזיוןבונהג'ה'ב'הקלפיכך'וגוממ

מלאךידיעלאלאממנונפרעולאבזיוןבו[נוהג]ה"הקבלפיכך'וגו2פ

מלאךי"עאלאממנונפרעולאבזיוןבונוהגה"הקב]'לפיא
'לפיש

'וגומכבדיכי'א'ד'וגואשורבמחנהויכה'יימלהךויצא'שנד

אכבדמכבדיכיא"דאשורבמחנהויכהי"ימלאךויצא'שנמ

אכבדמכבדיכיאחרדבר'וגואשורבמחנהויךי"ימלאךויצא'שנ2פ

אכבדמכבדיכיא"דאשורבמחנהויך'המלאךויצא[שנאמרא
אכבדמכבדיכיא"דאשורבמחנהויך'המלאךויצאש

השכינהכנפיתחת'וחסי'ובאי'הרעימעשיהם'שמניחי'ה'להב'מכבדיהםבגריםמדברד

השכינהכנפיתחתוחסיםובאיםהרעיםמעשיהםשמניחים'ה'ב'להקמכבדיםהםבגריםמדברמ

השכינהכנפיתחתוחסיםובאיםהרעיםמעשיהםשמניחיםה"להקבמכבדיםהםבגויםמדבר2פ

השכינהכנפיתחתלחסותובאיםהטוביםבמעשיהםה"להקב'שמכבדיבגריםמכבדא
השכינהכנפיתחתלחסותובאיםהטוביםבמעשיהםה"להקב'שמכבדיבגריםמכבדש

יכבדנניתודהזבח'שנ'להבהמכבדהואארחתיוהמישרשכלללמדךמכבדם'ה'הבד

יכבדנניתודהזובח'שנ'ה'ב'להקמכבדהואאורחותיוהמישרשכלללמדךמכבדם'ה'ב'הקמ

יכבדנניתודהזובח'שנה"להקבמכבדהואאורחותיוהמישרשכלללמדךמכבדםה"הקב2פ

יכבדנניתודהזובח'שנאה"להקבמכבדהואאורחותיושמיישרשכלללמדךמכבדםה"הקבא
יכבדנניתודהזובח'שנאה"להקבמכבדהואאורחותיושמיישרשכלללמדךמכבדםה"הקבש

שהריהרשעיםאלויקלוובוי'וגויחשיךבטרםכבודכם"אלי'לייתנו'ואוד

שהםהרשעיםאלויקלוובוזייחשיךבטרםכבודאלהיכםי"ליתנו'ואוממ

שהםהרשעיםאלויקלוובוזי'וגויחשיךכבודםכבודאלהיכםי"ליתנוואומר2פ

שהם'הרשעיאלויקלוובוזי'וגוכבודאלהיכם'להתנו'ואומא
שהם'הרשעיאלויקלוובוזי'וגוכבודאלהיכם'להתנו'ואומש
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ד, ח- ג , ח

העגלעובדיאלו'המקושבזהאלוהיומימקילם'הבה'המקומאחריסריםד

העגלעובדיאלוהמקוםשבזהאלוהיומימקילם'ה'ב'הקהמקוםמאחריסריםמ

העגלעובדיאלוהמקוםשביזהאלוהיומימקילםה"הקב'המקומאחריסרים2פ

העגלעובדיאלולמקוםשביזואלוהםמימקילםה"הבהמקוםמאחריסריםא
העגלעובדיאלולמקוםשביזואלוהםמימקילםה"הקבהמקוםמאחריסריםש

מןוישלחו'שנ'המחנמןושילחם'ובזבובצרעתשלקולהםעשהביזוימהד

מןוישלחו'שנהמחנהמןושילחםובזיבותבצרעתשלקולהםעשהבזוימהמ

מןוישלחו'שנהמחנהמןושלחםובזבותבצרעתשלקולהםעשהבזומה2פ

מןוישלחו'שנאהמחנהמןושלחםובזיבותבצרעתשלקולהםעשובזוימהא
מןוישלחו'שנאהמחנהמןושלחםובזיבותבצרעתשלקולהםעשובזוימהש

שילוח'פרששאחר'לגרי'ה'הבעשהכיבודומה'וגו'המחנד

סילוקפרשתשאחרלגרים'ה'ב'הקעשהכיבודומה'וגוהמחנהמ

שלוחפרשתשאיחרלגריםה"הקבעשהכבודומהזבוכלצרועכלהמחנה2פ

שלוח'פשאחרלגריםה"הקבעשהכבודומההמחנהא
שלוח'פשאחרלגריםה"הבעשהכבודומההמחנהש

לשמו'הבאי'ולגרי'המקוהרחיקמישראל'לחוטאיללמדך'גרי'אזהר'פר'כת'טמאיד

לשמוהבאיםולגריםהמקוםהרחיקמישראללחוטאיםללמדגריםאזהרתפרשתכתבטמאיםמ

לשמוהבאיםולגריםהמקוםהרחיקמישראללחוטאיםללמדךגריםאזהרתפרשתוכתבטמאים2פ

לשמו'הבאיולגריםהמקוםק[י]הרח'מישר'לחוטאיללמדךגריםאזהרת'פ'כתי'טמאיא
לשמוהבאיםולגריםמהםהרחק'מישר'לחוטאיללמדךגרים'אזהר'פ'כתי'טמאיש

כאלולהםהגוזלשכלישראלכדין'חמודינםשעשה'המקוקירבד

כאילוהגוזלשכלישראלכדיןחמורדינםשעשההמקוםקרבלשמושבאומ

כאלולהםהגוזלשכלישראלכדיןחמורדינםשעשההמקוםקירב2פ

כאלואותםהגוזלשכל'ישרכדיןדינםשעשההמקוםרב[י]קא
כאלואותםהגוזלשכל'ישרכדיןדינםשעשההמקוםקרבש

אישאכבדמכבדיכיהוילישראלגוזלד

אישישראלבניאלדברא"דאכבדמכבדיכיהוילישראלגוזלמ

אישישראלבניאלדבראכבדמכבדיכיהוילישראלגוזל2פ

אישישראלבניאלדבראכבדמכבדיכיהויישראללבניגוזלא
איש'ישרבניאלדבראכבדמכבדיכיהויישראללבניגוזלש

שמעוכיארץמלכיכל'יייודוךד'הה'וגואשהאוד

שמעוכיארץמלכיכלי"ייודוך'ד'ה'האשהאומ

שמעוכיארץמלכיכלי"ייודוךדכתיבהיאהדא'וגואשהאו2פ

שמעוכיארץמלכיכל'היודוךד"ההאשהאוא
שמעוכיארץמלכיכל'היודוךד"ההאשהאוש

ועמדו'הבהמפי'העול'אומושמעו'דברי'בפינחס'ארפיךאמריד

ועמדו'ה'ב'הקמפיהעולםאומותשמעודבריםשניפנחס'ר'אמפיךאמרימ

ועמדוה"הקבמפיהעולםאומותשמעודבריםשניפנחסר"אמפיךאמרי2פ

ועמדוה"הקבמפיהעולםאומותשמעו'דברי'בפינחסר"אא
ועמדוה"הבמפיה"אשמעו'דברי'בפינחסר"אש

ך'אלי'ייאנכי'ואמלישראלתורה'ה'הבשנתןבשעהוהודו'מכסאותד

אלהיךי"יאנכי'ואמלישראלתורה'ה'ב'הקשנתןבשעהוהודומכסאותםמ

אשראלהיךי"יאנכיואמרלישראלתורהה"הקבשנתןבשעהלווהודומכסאותם2פ

אלהיך'האנכי'ואמ'ליש'תורה"הקבשנתןבשעהלווהודומכסאותםא
אלהיך'האנכי'ואמלישראלתורהה"הקבשנתןבשעהלווהודומכסאותםש

רוצהמלךזהאיאומרכמונוזההעולםאומותמלכיאמרוד

מלךזהאי'אומכמונוזההאומותמלכיאמרומ

רוצהמלךזהאי'אומכמוניזההאומותמלכיאמרוהוצאתיך2פ

רוצהמלךאיזה'אומזהכמונוזהה"אמלכיאמרוא
רוצהמלךזהאי'אומזהכמונוזהה"אמלכיאמרוש
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ד, ח

לךיהיהלאשאמרבשעה'ה'ב'הוכןמכחישאחדשיהאד

יהיהלא'שאמבשעה'ה'ב'הקוכןמכחישואחרשיהאמ

אחריםאלהיםיהיהלאשאמרבשעהה"הקבוכןמכחישואחרשיהא2פ

לאה"הקב'שאמבשעהוכןמכחישואחרשיהיהא
לאה"הקב'שאמבשעהוכןמכחישואחרשיהיהש

בשעה'הקבהוכןשותףלושיהיהרוצהמלךזהאיאמרוד

בשעה'ה'ב'הקוכןשותףלושיהיהרוצהמלךזהאיאמרומ

בשעהה"הקבוכןשותףלושיהארוצהמלךזהאיאמרופניעל2פ

א
ש

רוצהמלךזהאיאמרותשאלא'שאמד

רוצהמלךזהאיאמרותשאלא'שאממ

רוצהמלךזהאיאמרולשואאלהיךי"ישםאתתשאלאשאמר2פ

רוצהמלךזהאיאמרותשאא
רוצהמלךזהאיאמרותשאש

זכור'שאמבשעה'הקבהוכן'ומשקרי'נשבעישיהיוד

זכור'ה'ב'הק'שאמבשעהוכןומשקריןבונשבעיןשיהיומ

יוםאתזכורשאמרבשעהה"הקבוכןומשקריםבונשבעיםשיהיו2פ

יוםאתזכור'שאמבשעהה"הקבוכןבו'ומשקריבו'נשבעישיהיוא
יוםאתזכור'שאמבשעהה"הקבוכןבו'ומשקריבו'נשבעישיהיהש

מכבדיםהבריותיהיושלארוצהמלךזהאיאמרוד

גינוסיאיוםמכבדיםהבריותיהיושלארוצהמלךזהאי'אממ

גנוסיאיוםמכבדיםהבריותיהיושלארוצהמלךזהאיאמרוהשבת2פ

גנוסיאיום'מכבדיהבריותיהיושלארוצהמלךאיןאמרולקדשוהשבתא
גנוסיאיום'מכבדיהבריותיהוושלארוצהמלךאיןאמרולקדשוהשבתש

שאמרבשעהאבלהשבתיוםאתד

'שאמבשעהאבלהשבתיוםאתמכבדיםישראלשיהיורוצה'ה'ב'הקוכןשלומ

שאמרבשעהאבלהשבתאתמכבדיםישראלשיהיורוצהה"הקבוכןשלו2פ

'שאמבשעהאבלהשבתאת'מכבדי'ישרשיהיורוצהה"הקבוכןשלוא
'שאמבשעהאבלהשבתאת'מכבדי'ישרשיהיורוצהה"הבוכןשלוש

למלךסוגרוןעצמואתשמכתיבמיכלשלנו'בנימוסואמרוכבדד

למלךסוגריןעצמואתשמכתיבמיכלשלנובנימוסותאמרואביךאתכבדמ

למלךסוגדוןעצמואתשמכתיבמיכלשלנובנמוסותאמרואביךאתכבד2פ

למלךסיגרוןעצמושמכתיבמיכלשלנובנימוסותאמרואביךאתכבדא
למלךסיגרוןעצמושמכתיבמיכלשלנו'בנימוסואמרואביךאתכבדש

מכסאותםעמדואמךואתאביךאתכבדואומרמכריזוזהבאבותיוכופרהואד

מכסאותםעמדואמךואתאביךאתכבד'ואוממכריזוזהבאבותיוכופרהואמ

מכסאותםעמדואמךואתאביךאתכבדואומרמכריזוזהבאבותיוכופרהוא2פ

מכסאותםעמדואביךאתכבד'ואוממכריזוזהבאבותיוכופרהואא
מכסאותםעמדואביךאתכבד'ואוממכריזוזהבאבותיוכופרהואש

'בנימוסואמרוישלםהקדשמןחטאאשראת'הקבה'שאמבשעהלווהודוד

בנימוסות'אמישלםהקדשמןחטאאשרואת'ה'ב'הק'שאמבשעהלווהודומ

בנמוסותאמרוישלםהקדשמןחטאאשראתה"הקבשאמרבשעהלווהודו2פ

בנימוסותאמרוישלםהקדשמןחטאאשרואתה"הקב'שאמבשעהלווהודוא
'בנימוסואמרוישלםהקדשמןחטאאשרואתה"הקב'שאמבשעהלווהודוש

מכריזוזהדפדןסכןביהיהבקיסרמןצינורידאכילכלשלנוד

מכריזוזהרפרןסכהבהיהבקיסרמןצינוריהדאכילכלשלנומ

מכריזוזהדפדןסכןביהיהבקיסרמןצינורידאכילכלשלנו2פ

מכריזוזהדפדןסכיןביהיהבדקיסרציורידאכילכל'כתושלנוא
מכריזוזה[דפדן]סכיןביהיהבדקיסרצנורידאכילכל'כתושלנוש
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יותרבהדיוטשהחמיראלאעודולאישלםהקדשמןיחטאאשראת'ואמד

יותרבהדיוטשהחמיראלאעודולאישלםהקדשמןחטאאשרואת'ואוממ

יותרבהדיוטשהחמיראלאעודולאישלםהקדשמןחטאאשראתואומר2פ

יותרבהדיוטשהחמיראלאעודולאישלםהקדשמןחטאאשרואת'ואומא
יותרבהדיוטשהחמיראלאעודולאישלםהקדשמןחטאאשרואת'ואומש

'וגומעלתמעולכינפש'כתשבגבוהמגבוהד

י"ימקדשיבשגגהוחטאהמעלתמעולכינפש'כתשבגבוהמגבוהמ

י"ימקדשיבשגגהבווחטאהי"בימעלתמעולכינפשכתיבשבגבוהמגבוה2פ

'המקדשיבשגגהוחטאהמעלתמעולכינפשכתיב[ובגבוה]מבגבוהא
'המקדשיבשגגהוחטאהמעלתמעולכינפש'כתימבגבוהש

אלאעודולאכמזידעשאו'וגותחטאכינפש'כתובהדיוטד

אלאעודולאכמזידעשאוי"בימעלומעלהתחטאכינפש'כתובהדיוטמ

אלאעודולאכמזידעשאוי"בימעלומעלהתחטאכינפשכתיבובהדיוט2פ

אלאעודולאכמזידעשאו'בהמעלומעלהתחטאכינפשכתיבובהדיוטא
אלאעודולאכמזידעשאו'בהמעלומעלהתחטאכינפש'כתיובהדיוטש

'אפיאלאלישראלעודולאלמעילהחטאהקדיםובזהלחטאמעילההקדיםשבזהד

'אפיאלאלישראלעודולאלמעילהחטאהקדיםובזהלחטאמעילההקדיםשבזהמ

'אפיאלאלישראלעודולאלמעילהחטאהקדיםובזהלחטאמעילההקדיםשבזה2פ

'אפיאלא'לישרולאלמעילהחטאהקדיםובזהלחטאמעילההקדיםשבזהא
'אפיאלא'לישרולאלמעילהחטאהקדיםובזהלחטאמעילההקדיםשבזהש

'כקרובירחוקיםומקרבאוהביואתהאוהבכזהאלוההואמיכןהגרבגוזלד

כקרוביםרחוקיםומקרבאוהביואתהאוהבכזהאלוההואמיכןהגרבגוזלמ

כקרוביםרחוקיםומקרבאוהביואתהאוהבבזהאלוההואמיכןהגרבגוזל2פ

'כקרובי'רחוקיומקרבאוהביושאוהבכזהאלוההואמיכןהגרבגוזלא
'כקרובי'רחוקיומקרבאוהביושאוהבכזהאלוההואמיכןהגרבגוזלש

שמיםלשםשנתגיירוהצדקבגיריתאמרולאלווהודומכסאותםעמדולשמוהבאיםד

שמיםלשםשנתגיירוצדקבגירי'תאמולאלווהודומכסאותםעמדולשמוהבאיםמ

שמיםלשםשנתגיירוצדקבגיריתאמרולאלווהודומכסאותםעמדולשמוהבאים2פ

שמיםלשםשנתגיירוצדקבגריתאמרולאלווהודומכסאותםעמדולשמו'הבאיא
שמיםלשםשנתגיירוצדקבגרי'תאמולאלווהודומכסאותםעמדולשמו'הבאיש

מצינו'שמילשםשלאשנתגיירואותן'אפיאלא'הקבהקירבד

מצינושמיםלשםשלאשנתגיירואותן'אפיאלא'ה'ב'הקקרבמ

מצינושמיםלשםנתגיירושלאאותןאפלואלאה"הקבקירב2פ

מצינושמיםלשםנתגיירושלאאותם'אפיאלאה"הקבאותםאוהבשהרבהא
מצינושמיםלשםנתגיירושלאאותם'אפיאלאה"הקבאותםאוהבשהרבהש

'וגודודבימירעבויהי'ד'ההעלבונם'ה'הבשתבעד

שנהשניםשלשדודבימירעבויהי'ד'ה'העלבונןתבע'ה'ב'שהקמ

שנהשניםשלשדודבימירעבויהידכתיבהיאהדאעלבונםה"הקבשתבע2פ

שנהשנים'גדודבימירעבויהיד"ההעלבונםה"הקבשתבעא
שנהשנים'גדודבימירעבויהיד"ההעלבונםה"הקבשתבעש

שנהאחרשנהמהוד

ויבקש)שנהאחרישנהמהו'וגומי"יפניאתדודויבקששנהאחרימ

שנהאחרישנהמהו'וגוי"יפניאתדודויבקששנהאחרי2פ

שנהאחרשנהמהו'הפניאתדודויבקששנהאחרא
שנהאחרשנהמהו'הפניאתדודויבקששנהאחריש

שהתחילדודכשראהרצופותשנים'גשהיומלמדד

שהתחילדודכשראהרצופותשניםשלששהיומלמד('וגומי"יפניאתדודמ

שהתחילדודכשראהרצופותשניםשלששהיומלמד2פ

שהתחילדודכשראה'רצופישנים'גשהיומלמדא
שהתחילדודכשראהרצופיםשנים'גשהיומלמדש
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'ז'עעובדיבעוןיורדיןאינןהגשמיםדברים'הבעון'אמבימיולבואהרעבד

עובדיבעוןנעצריםהגשמיםדבריםחמשהבעון'אמבימיולבאהרעבמ

עבודהעובדיבעוןנעצריןהגשמיםדבריםחמשהבעון'אמבימיולבאהרעב2פ

ז"בענעצריםהגשמיםדברים'הבעון'אמבימיולבואהרעבא
ז"בע'נעצרי'הגשמידברים'הבעון'אמבימיולבואהרעבש

נותניןשאינןובעוןנותניןואינןברביםצדקהופוסקי'דמיושופכיעריותומגליד

נותניןשאיןובעוןנותניםואינןברביםצדקהופוסקידמיםושופכיעריותוגילויזרהמ

נותניןשאינןובעוןנותניןואינםברביםצדקהופוסקידמיםושופכיעריותומגליזרה2פ

נותניןשאיןובעבורנותניןואינםברביםצדקהובפוסקיד"ובשע"ובגא
נותניןשאיןובעבורנותניןואינםברביםצדקהובפוסקיד"ובשע"ובגש

'וגויפתהפןלכםהשמרו'שנמנין'ז'עעובדיבעוןכתקנןמעשרותיהםד

לבבכםיפתהפןלכםהשמרו'שנמניןז"עעובדיבעוןכתיקוןמעשרותיהןמ

לבבכםיפתהפןלכםהשמרו'שנמניןזרהעבודהעובדיבעוןכתקנןמעשרותיהם2פ

לבבכםיפתהפןלכםהשמרו'שנאמניןז"עבעוןכתקנןמעשרותיהןא
לבבכםיפתהפןלכםהשמרו'שנאמניןז"עבעוןכתקנןמעשרותיהןש

'וגובכם'ייאףוחרהואומרד

ועצר'וגומבכםי"יאףוחרה'וגוממ

ועצרבכםי"יאףוחרהואומרלהםוהשתחויתםאחריםאלהיםועבדתםוסרתם2פ

ועצר'וגוא
ועצר'וגוש

ותחניפי'שנמניןעריותמגליבעוןד

ותחניפי'שנמניןעריותמגליבעון'וגומהשמיםאתמ

אתותחניפי'שנמניןעריותמגליבעון'וגומטריהיהולאהשמיםאת2פ

ותחניפי'שנאע"גבעון'וגוהשמיםאתא
ותחניפי'שנאע"גבעון'וגוהשמיםאתש

'וגוומלקוש'רביביוימנעו'ואומ'וגובתזנותיךארץד

זונהאשהומצחהיהלאומלקושרביביםוימנעו'ואומוברעתךבזנותיךארץמ

'וגוהיהלאומלקושרביביםוימנעו'ואומ'וגווברעתךבתזנותיךהארץ2פ

זונהאשהומצחהיהלאומלקושרביביםוימנעו'ואומ'וגובזנותיךארץא
זונהאשהומצחהיהלאומלקושרביביםוימנעו'ואומ'וגובזנותיךארץש

יחניףהואהדםכי'שנמניןדמיםשופכיבעוןד

יחניףהואהדםכי'שנמניןדמיםשופכיבעוןהכלםמאנתלךהיהמ

יחניףהואהדםכי'שנאמניןדמיםשופכיבעון2פ

יחניףהואהדםכי'שנאמניןד"שבעוןלךהיהא
יחניףהואהדםכי'שנאמניןד"שבעוןלךהיהש

ברביםצדקהפוסקיבעוןהארץעלאףיחןהואהדםכיהארץאתד

ברביםצדקהפוסקיבעוןהארץעלאףיחןהואהארץאתמ

ברביםצדקהפוסקיבעוןהארץעלאףיחןהואהדםכיהארץאת2פ

ברביםצדקהפוסקיבעוןהארץעלאףיחןהואהדםכיהארץאתא
'ברביצדקהפוסקיבעוןהארץעלאףיחןהואהדםכיהארץאתש

שקרבמתתמתהללאישלמהאיןוגשםורוחנשיאים'שנמניןנותניןואינןד

שקרבמתתמתהללאישלמהאיןוגשםורוחנשיאים'שנמניןנותניןואינןמ

שקרבמתתמתהללאישלמהאיןוגשםורוחנשיאים'שנמניןנותניןואינן2פ

שקרבמתתמתהללאישאיןוגשםורוחנשיאים'שנאנותניןואינםא
שקרבמתתמתהללאישאיןוגשםורוח'נשיאי'שנא'נותניואינםש

ביתאלהמעשרכלאתהביאו'שנמניןכתקנןמעשרותיהןנותניןשאיןבעוןד

ביתאלהמעשרכלאתהביאו'שנמניןכתקנןמעשרותיהןנותניןשאיןבעוןמ

ביתאלהמעשרכלאתהביאו'שנמניןכתקנןמעשרותיהםנותניןשאיןובעון2פ

ביתאלהמעשרכלאתהביאו'שנאכתקנןמעשרותנותניןשאיןובעוןא
ביתאלהמעשרכלאתהביאו'שנאכתקנן'מעשרו'נותנישאיןובעוןש
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בעתדורודודהתחיל'ראשונשנה'וגוהאוצרד

בעתדורואתבודקדודהתחילראשונהשנה'וגומהאוצרמ

דורולבקשדודהתחילראשונהשנה'וגוהאוצר2פ

לבקשדודהתחילראשונהשנהשנהאחרשנה'וגוהאוצרא
לבקשדודהתחילראשונהשנהשנהאחרשנה'וגוהאוצרש

השמיםשאין'ז'עעובדישהןאדםבניבכםיששמאלהםואמרהרגלד

השמיםשאיןז"עעובדיןשהןאדםבניבכםיששמאלהם'ואמהרגלמ

השמיםשאיןז"עעובדיםשהםאדםבניבכםיששמאלהםואמר2פ

והשמיםז"ע'שעובדיאדםבניבכםיששמא'ואמא
והשמיםז"ע'שעובדיאדםבניבכםיששמא'ואמש

ובקשויצאוזהבעוןאלאומטרטלמהוריד'נעצריד

ובקשויצאוז"עעובדיןשהןישראלבעוןאלאומטרטלמלהורידנעצריןמ

ובקשויצאוזרהעבודהעובדיבעוןאלאומטרטלמהורידנעצרין2פ

בקשוזהבעוןנעצריםא
בקשוזהבעון'נעצריש

בכםישעריותגלוישמאלהםאמרשניהשנהמצאוולאד

ביניכםישעריותגילוישמאלהם'אמשנייהשנהמצאוולאמ

ביניכםישעריותגלוישמאלהם'אמשניהשנהמצאוולא2פ

ע"גבכםיששמא'אמשנייהשנהמצאוולאא
ע"גבכםיששמא'אמשנייהשנהמצאוולאש

'אמ'שלישישנהמצאוולאובקשויצאוכךמפניאלאנעצריםהשמיםשאיןד

'אמשלישיתשנהמצאוולאובקשויצאוכךמפניאלאנעצריןהשמיםשאיןמ

'אמשלישיתשנהמצאוולאובקשויצאוכךמפניאלאנעצריןהשמיםשאין2פ

'אמשלישיתשנהמצאוולאבקשומפניהםנעצריםוהשמיםא
'אמ'שלישישנהמצאוולאבקשו'מפניה'נעצרי'והשמיש

'נותניואינן'ברביצדקהפוסקיאודמיםשופכישמאלהםד

נותניןואין(?)וברביםצדקהפוסקיאודמיםשופכישמאלהםמ

נותניןואינןברביםצדקהפוסקיאודמיםשופכישמאלהם2פ

נותניןואינםברביםצדקהפוסקיאובכםישד"ששמאא
'נותניואינםברביםצדקהפוסקיאובכםישד"ששמאש

יצאועליהםאלאנעצרים'הגשמישאיןבכםישהמעשרותמונעיאובכםישד

יצאועליהםאלאנעצריןהגשמיםשאיןבכםישהמעשרותמונעיאובכםישמ

יצאועליהםאלאנעצרין'הגשמישאיןהמעשרותמונעיאובכםיש2פ

בשבילםנעצריםוהשמיםמעשרותמונעיאוא
בשבילם'נעצרי'והשמי'מעשרומונעיאוש

התחילביאלאתלויהדבראיןדוד'אמואילךמכאןמצאוולאבקשוד

התחילביאלאתלויהדבראיןדוד'אמואילךמכאןמצאוולאובקשומ

התחילביאלאתלויהדבראיןדודאמרואילךמכאןמצאוולאובקשו2פ

התחילביאלאתלויהדבראיןדוד'אמואילךמכאןמצאוולאבקשוא
התחילביאלאתלויהדבראיןדוד'אמואילךמכאןמצאוולאבקשוש

'ר'א'ייפניאתדודויבקש'ד'ההותומיםבאוריםשואלד

'אמי"יפניאתדודויבקש'ד'ה'הותומיםבאוריםשואלמ

ר"אמ'וגוי"יפניאתדודויבקשדכתיבהיאהדאותומיםבאוריםשואל2פ

'ותומי'באורישואלא
ותומיםבאוריםשואלש

שמעון'דרטעמיהאלעזר'ר'אותומיםבאוריםששאללקישבןשמעוןד

שמעון'דרטעמיהאלעזר'ר'אמותומיםבאוריםששאללקישבןשמעון'רמ

שמעון'דרטעמיהר"אותומיםבאוריםששאל]לקישבןשמעון2פ

ל"דרשב'טעמיר"אא
ל"דרשב'טעמיר"אש
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'וכתי'ייפניאתדודויבקשהכא'כתפניפניאתיאלקישבןד

'וכתוי"יפניאתדודויבקשהכאכתובפניפניאתיאלקישבןמ

וכתיבי"יפניאתדודויבקשהכאכתיבפניפניאתיא[לקישבן2פ

'וכתי'הפניאתדודויבקשכאן'כתיפניפניאתיאא
'וכתי'הפניאתדודויבקשכאן'כתיפניפניאתיאש

לדוד'הקבהלו'אמ'וגולוושאליעמדהכהןאלעזרולפניהתםד

דוד'ה'ב'הקלו'אמהאוריםבמשפטלוושאליעמדהכהןאלעזרולפניהתםמ

דודה"הקבלו'אמ'וגולוושאליעמדהכהןאלעזרולפניהתם2פ

דודה"הקבל"איעמודהכהןאלעזרולפניהתםא
דודה"הקבל"איעמודהכהן'אלעזולפניהתםש

'יי'ויאמ'ד'הה'הדמיביתועלשאולעלאלאאתהמוצלד

י"יויאמר'ד'ה'ההדמיםביתועלשאולעלאלאאתהמוצלמ

י"יויאמרדכתיבהיאהדאהדמיםביתועלשאולעלאלאאתהמוצל2פ

שאולאלאלאאתהמוצלא
שאולאלאלאאתהמוצלש

שלאשאולעל'וגוהדמיםביתואלשאולאלד

שלאשאולעלהגבעוניםאתהמיתאשרעלהדמיםביתואלשאולאלמ

שלאשאולעלהגבעוניםאתהמיתאשרעלהדמיםביתואלשאולאל2פ

שלאשאולאלהגבעוניםאתהמיתאשרעלהדמיםביתואלא
שלאשאולאל'הגבעוניאתהמיתאשרעל'הדמיביתואלש

שנמשחשאולאינודוד'ה'הבלו'אמכהלכהנספדולאחסדעמועשיתםד

שנמשחשאולאינודוד'ה'ב'הקלו'אמכהלכהנספדולאחסדעמועשיתםמ

שנמשחשאולאינודודה"הקבלו'אמכהלכהנספדולאחסדעמועשית2פ

נמשחאינושאוללדודה"הקבל"אכהלכהנספדולאחסדעמועשיתא
נמשחאינושאוללדודה"הקבל"אכהלכהנספדולאחסדעמועשיתש

שחלקושאולאינובישראל'ז'ענעשתהלאשבימיושאולאינוהמשחהבשמןד

שחלקושאולאינובישראלז"ענעשתהלאשבימיושאולאינוהמשחהבשמןמ

שחלקשאולאינובישראלזרהעבודהנעשתהלאשבימיושאולאינוהמשחהבשמן2פ

שחלקשאולאינו'בישרז"ענעשתהלאשבימיושאולאינוהמשחהבשמןא
שחלקשאולאינובישראלז"ענעשתהלאשבימיושאולאינוהמשחהבשמןש

עלהדמיםביתואללארץבחוצהוהואבארץואתםהנביאשמואלעםד

עלהדמיםביתואללארץבחוצהוהואבארץואתםהנביאשמואלעםמ

עלהדמים(המי)ביתואללארץבחוצהוהואבארץואתםהנביאשמואלעם2פ

עלהדמיםביתואללארץבחוצהוהואבארץואתםהנביאשמואלעםא
על'הדמיביתואללארץבחוצהוהואבארץואתםהנביאשמואלעםש

שהרגמתוךאלא'גבעונישהמיתמצינווהיכן'הגבעוניאתהמיתאשרד

שהרגמתוךאלאגבעוניםשהרגבשאולמצינווהיכןהגבעוניםאתהמיתאשרמ

שהרגאלאהגבעוניםאתשהמיתמצינווהיכןהגבעוניםאתהמיתאשר2פ

שהרגאלאהגבעוניםאתשהמיתמצינווהיכןהגבעוניםאתהמיתאשרא
שהרגאלא'הגבעוניאתשהמיתמצינווהיכן'הגבעוניאתהמיתאשרש

כאלו'הכתעליומעלהומזוןמיםלהםמספיקיןשהיו'הכהניעירנובד

כאלוהכתובעליומעלהומזוןמיםלהםמספקיםשהיוהכהניםעירנבמ

כאלוהכתובעליומעלהומזוןמיםלהםמספקיןשהיוהכהניםנוב2פ

כאלועליהםומעלהומזוןמיםלהם'מספיקישהיוהכהניםעירנוב[את]א
כאלועליהםומעלהומזוןמיםלהם'מספיקישהיו'הכהניעירנובאתש

אשרהארץענויכל'ייאתבקשו'כתאלעזר'ר'אהרגןד

אשרהארץענויכלי"יאתבקשו'כתאלעזר'ר'אמהרגןמ

אשרהארץעמיכלי"יאתפניובקשוכתיבאלעזרר"אמהרגם2פ

אשרארץענויכל'האתבקשואלעזרר"אהרגםא
אשרארץענויכל'האתבקשו'אלעזר"אהרגםש
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מוצאאתכאחתופעלומשפטועושהשהואפעלומשפטואשרמהופעלומשפטוד

מוצאאתכאחתופעלומשפטועושהשהואפעלומשפטומ

מוצאאתכאחתופעלומשפטועושהשהואפעלומשפטואשרמהופעלומשפטו2פ

מוצאאת'כאופועלומשפטועושהשהואפעלומשפטואשרמהופעלומשפטא
מוצאאת'כאופועלומשפטועושהשהואפעלומשפטואשרמהופעלומשפטוש

לולשלםשאולשלפעולתווזוכרשאולמן'גבעונישלמשפטןתובע'ה'הבד

לולשלםשלשאולפעולתווזוכרשאולמןשלגבעוניםמשפטןתובע'ה'ב'הקמ

לולשלםשאולשלפעולתווזוכרמשאולגבעוניםשלמשפטןתובעה"הקב2פ

לולשלםשאולשלפעולתווזוכרמשאול'גבעונישלמשפטןתובעה"הקבא
לולשלםשאולשלפעולתווזוכרמשאול'גבעונישלמשפטןתובעה"הקבש

טובשכרד

טובשכרמ

טובשכר2פ

שלאשאולעלהדמיםביתואלשאולאל'הויאמרד"ההשכרא
שלאשאולעל'הדמיביתואלשאולאל'הויאמרד"ההשכרש

ד

מ

2פ

'וגוהמיתאשרעל'הדמיביתואלכהלכהנספדולאחסדעמועשיתםא
'וגוהמיתאשרעלהדמיםביתואלכהלכהנספדולאחסדעמועשיתםש

'אמכןלעמו'הקבהעשההללוהגריםבשבילוכידוד'אמשעהבאותהד

'אמכןלעמו'ה'ב'הקעשההללוהגריםבשבילוכידוד'אמשעהבאותהמ

'אמכךלעמוה"הקבעשההללוהגריםבשבילוכידודאמרשעהבאותה2פ

ל"אלעמוכךעושהה"הבהללוהגריםבשבילוכידוד'אמא
ל"אלעמוכךעושהה"הבהללוהגריםבשבילוכידוד'אמש

לרחקסופך'הרחוקיאתתרחיקאםה'הבלוד

לרחקסופךהרחוקיםאתמרחיקאם'ה'ב'הקלומ

לרחקסופךהרחוקיםאתומרחיקהקרוביםאתאתהמחזיקאםה"הקבלו2פ

לרחקאתהסופך'הרחוקיאתאתהמרחיקאםה"הבא
לרחקסופך'הרחוקיאתאתהמרחיקאםה"הקבש

מהרהאלינועלההגבעוניםשאמרושבשעהרבךמיהושעולמדצאהקרוביםאתד

מהרהאלינועלההגבעוניםשאמרושבשעהרבךיהושעולמדצאהקרוביםאתמ

מהרהאלינועלההגבעוניםשאמרושבשעהרבךמיהושעולמדצאהקרוביםאת2פ

מהרהאלינועלה'הגבעונילושאמרושבשעהרבךמיהושעולמדצא'הקרוביא
מהרהאלינועלה'הגבעונילושאמרושבשעהדברמיהושעולמדצאהקרוביםש

מטריחיםאנוהללוהגריםבשבילוכייהושע'אמשעהבאותהעזרנואלינווהושיעהד

מטריחיםאנוהללוהגריםבשבילוכייהושעאמרשעהבאותהועזרנולנווהושיעהמ

מטריחיןאנוהגריםבשבילוכייהושע'אמשעהבאותהועוזרנואלינווהושיעה2פ

מטריחאניהללוגריםבשבילוכייהושע'אמשעהבאותהועזרנולנווהושיעהא
מטריחאניהללוגריםבשבילוכייהושע'אמשעהבאותהועזרנולנווהושיעהש

סופךהרחוקיםאתתרחיקאםיהושע'הקבהלו'אמהצבורעלד

סופךהרחוקיםאתאתמרחיקאםיהושע'ה'ב'הקלו'אמהצבורעלמ

סוףהרחוקיםאתמרחיקאתהאםיהושעה'ב'הקלואמרהצבורעל2פ

סופך'הרחוקיאתמרחקאתהאםיהושעה"הבל"אהצבורעלא
סופך'הרחוקיאתמרחקאתהאםיהושעה"הקבל"אהצבורעלש

ויולד'שנ'הגרימןלאמטעךהואמהיכןולמדצא'הקרוביאתלרחקד

ויולד'שנהגריםמןלאמטעךהואמאיכןולמדצאהקרוביםאתלרחקמ

ויולד'שנהגריםמןלאמטעךהואמאיכןולמדצאהקרוביםאתלרחוק2פ

ויולד'שנאהגריםמןלאמטעךהואמהיכןולמדצא'הקרוביאתלרחקא
ויולד'שנאהגריםמןלאמטעךהואמהיכןולמדצא'הקרוביאתלרחקש
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המלךויקראמידנוןבןהושעאפריםלמטה'וכת'וגומצריםבארץליוסףד

המלךויקראמידנוןבןהושעאפריםלמטה'וכתו'וגוממצריםבארץליוסףמ

המלךויקראמידנוןבןהושעאפריםלמטהוכתיב'וגומצריםבארץליוסף2פ

המלךויקראמידנוןבןהושעאפריםלמטה'וכתי'וגו'מצריבארץליוסףא
המלךויקראמידנוןבןהושעאפריםלמטה'וכתי'וגו'מצריבארץליוסףש

'וגווהגבעוניםאליהם'ויאמ'לגבעוניד

'וגומהאמורימיתראםכיהמהישראלמבנילאוהגבעוניםאליהםויאמרלגבעוניםמ

ובניהאמורימיתראםכיהמהישראלמבנילאוהגבעוניםאליהםויאמרלגבעונים2פ

ובניהאמורימיתראםכיהמה'ישרמבנילא'והגבעוניאליהםויאמר'לגבעוניא
ובניהאמורימיתראםכיהמה'ישרמבנילא'והגבעוניאליהם'ויאמ'לגבעוניש

'שאממהוד

'שאממהומ

שאמרמהוויהודהישראללבניבקנאתולהכותםשאולויבקשלהםנשבעוישראל2פ

'שאממהוויהודהישראללבניבקנאתולהכותם[דוד](שאול)ויבקשלהםנשבעו'ישרא
'שאממהוויהודה'ישרלבניבקנאתולהכותםשאולויבקשלהםנשבעו'ישרש

אלאכךלזהזהעניןמהוכיהמהישראלמבנילאוהגבעונים'הכתד

אלאלזהזהעניןמהוכיהמהישראלמבנילאוהגבעונים'הכתומ

כךאלאלזהזהעניןמהוכיהמהישראלמבנילאוהגבעוניםהכתוב2פ

כךאלאלזהזהעניןמהוכיהמה'ישרמבנילא'והגבעוניא
אלאלזהזהעניןמהוכיהמהישראלמבנילא'והגבעוניש

קבלוולא'שאממהאליהם'ואמלגבעוניםדודשקראלפי'הכתאמד

קבלוולא'שאממהלהם'ואמלגבעוניםדודשקראלפי'הכתוכך'אממ

קבלוולאשאמרמהלהםואמרלגבעוניםדודשקראלפיהכתובאמר2פ

קבלוולאאליהם'ואמ'לגבעונידודשקראלפי'הכתו'אמא
קבלוולאש"מאליהם'ואמ'לגבעונידודשקראלפי'הכתו'אמש

בקהליבאושלאוריחקןדודשעמדהמהישראלמבנילאוהגבעוניםלכךממנוד

בקהליבואושלאוריחקןדודשעמדהמהישראלמבנילאוהגבעוניםלכךממנומ

בקהליבאושלאורחקןדודשעמדהמהישראלמבנילאוהגבעוניםלכךממנו2פ

בקהליבואושלאוהרחיקןדודשעמדהמה'ישרמבנילא'והגבעונילכךממנוא
בקהליבאושלאוהרחיקןדודשעמדהמה'ישרמבנילא'והגבעונילכךממנוש

מתנות'גדוד'אמשעהבאותהבקהללבואאסוריםשנתיניםששנינוהיאוזוד

מתנותשלשדוד'אמשעהבאותהבישראללבאאסוריןשנתיניםששנינוהיאוזומ

'מתנושלשדודאמרשעהבאותהבקהללבאאסוריןשנתיניםששנינוהיאוזו2פ

מתנות'גדוד'אמשעהבאותהבקהללבוא'אסורי'שהנתיניששנינוהיאוזוא
מתנות'גדוד'אמשעהבאותהבקהללבואאסוריםשהנתיניםששנינוהיאוזוש

לךונתן'דכתרחמנין'חסדיוגומליוביישניןרחמניןלישראל'הבהנתןד

'דכתמניןרחמניןחסדיםוגומליוביישניןרחמניןלישראל'ה'ב'הקנתןטובותמ

לךונתןדכתיברחמניןחסדיםוגומליוביישניןרחמניןלישראלה"הקבנתןטובות2פ

לךונתן'דכתי'רחמני'חסדיוגומליביישנים'רחמני'לישרה"הבנתןטובותא
לךונתן'דכתירחמנים'חסדיוגומליביישנים'רחמני'לישרה"הקבנתןטובותש

זהתחטאולבלתיפניכםעליראתותהיהובעבור'דכת'ביישניוהרבךורחמך'רחמיד

זהתחטאולבלתיפניכםעליראתותהיהובעבור'דכתביישניןוהרבךורחמךמ

זהתחטאולבלתיפניכםעליראתותהיהובעבורבישניןוהרבךורחמךרחמים2פ

זהפניכםעליראתותהיהבעבור'דכתיבישנים'רחמיא
זהפניכםעליראתותהיהבעבור'דכתי'ביישני'רחמיש

שלאבריאדבר'פניבשתלואיןמיוכל'חוטשאינולביישןסימןד

שלאבריאדברפניםבשתלושאיןמיוכלחוטאשאינולביישניןסימןמ

שלאבריאדברפניםבשתלושאיןמיוכלחוטאשאינולבישןסימן2פ

שלאבריאדברפניםבשתלושאיןמיוכלחוטאשאינולביישןסימןא
שלאבריאדברפניםבושתלושאיןמיוכלחוטאשאינולביישןסימןש
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יצוהאשרלמען'דכתמניןחסדיםגומליסיניהרעלאבותיועמדוד

יצוהאשרלמען'דכתמניןחסדיםגומליסיניהרעלאבותיועמדומ

יצוהאשרלמעןדכתיבמניןחסדיםגומליסיניהרעלאבותיועמדו2פ

יצוהאשרלמעןמניןחסדיםוגומליסיניהרעלאבותיורגליעמדוא
יצוהאשרלמעןמנין'חסדיוגומליסיניהרעלאבותיורגליעמדוש

'וגוביתוואתבניואתד

ואומר'וגומאחריוביתוואתבניואתמ

'גוומשפטצדקהלעשותי"ידרךושמרואחריוביתוואתבניואת2פ

'וגוומשפט'צדק'לעשו'וגובניואתא
'וגוומשפטצדקהלעשות'וגובניואתש

אחדבהםאיןואלוהחסדואתהבריתאתאלדיך'ייושמרד

אחדבהןאיןואלוהחסדואתהבריתאתלךאלהיךי"יושמרמ

אחדבהםאיןואלוהחסדואתהבריתאתלךאלהיךי"יושמר2פ

אחת'אפיבהםאיןואלוהחסדואתהבריתאתלךאלהיך'הושמרא
אחת'אפיבהםאיןואלוהחסדואתהבריתאתלךאלהיך'הושמרש

המהישראלמבנילא'והגבעוני'ד'ההוריחקןעמדמידמאלהד

המהישראלמבנילאוהגבעונים'ד'ה'הוריחקןעמדמידמהןמ

המהישראלמבנילאוהגבעוניםדכתיבהיאהדאוריחקןעמדמיד2פ

המה'ישרמבנילא'והגבעוניד"ההוהרחיקן'עליהעמדמידמאלוא
המהישראלמבנילא'והגבעוניד"ההוהרחיקןעליהםעמדמידמאלוש

עלאבותיהםעמדולאהם'שגרי'פ'אעעמםלהתערבאלהראוייןאיןד

עלאבותיהםעמדולאהםשגרים'פ'ע'אעמםלהתערבראוייןאיןמ

עלאבותיהםעמדולאהםשגריםי"אעפעמםלהתערבראויםאינם2פ

עלאבותיהםרגליעמדולאאלו'שהגריפ"ואעעמהםלהתערבראוייןאינםא
על'אבותיהרגליעמדולאאלושהגריםפ"ואעעמהםלהתערבראוייםאינםש

מיתראםכי'ד'ההמתחשביםכנעניםשםעלכיסיניהרד

מיתראםכי'ד'ה'המתחשביםכנעניםשםעלכיסיניהרמ

מיתראםכידכתיבהיאהדאמתחשביןכנענייםשםעלכיסיניהר2פ

מיתראםכיד"ההמתחשביםכנענייםש"עכביכולסיניהרא
מיתראםכיד"ההמתחשביםכנענייםש"עכביכולסיניהרש

איןכמותםאלואף'וגובםתתחתןלאבהן'כתמההאמוריד

אינןכמותםאלואף'וגומבםתתחתןלאבהם'כתימההאמורימ

איןכמותםאלואף'וגובםתתחתןלאבהםכתיבמההאמורי2פ

איןכמותםאלואףבםתתחתןלאבהם'וכתיאלוהאמוריא
איןכמותםאלואףבםתתחתןלאבהם'וכתיאלוהאמוריש

וכאן'וגוהחויישראלאיש'ויאמ'אומאחד'כתבישראללהדבקראוייןד

וכאן'וגומהחויאלישראלאישויאמראומראחד'כתובישראללהדבקראוייןמ

וכאן'וגוהחויאלישראלאישויאמראומראחדכתובבישראללהדבקראויין2פ

וכאןהחויאל'ישראישויאמר'אומ'א'כתו'לישרלהדבקראויא
וכאןהחויאלישראלאישויאמר'אומ'א'כתולישראללהדבקראויש

שעשועלחויאותןקוראולמההיוהאמרימןאלאאמוריליהקריד

שעשועלחויאותןקוראולמההיוהאמורימןאלאאמוריליהקרימ

שעשועלחויאותןקוראולמההיוהאמורימןאלאאמוריליהקרי2פ

שעשועלחויאותםקוראולמההיוהאמורימןאלאאמוריליהקריא
שעשועלחויאותםקוראולמההיוהאמורימןאלאאמוריליהקריש

'ה'הבלהם'שאמאנייודעאמרהנחשמעשהחוימעשהד

'ה'ב'הקלהם'שאמאנייודע'אמהנחשעשהמההנחשמעשהחוימעשהמ

ה"הקבלהםשאמראנייודע'אמהנחשמעשהחוימעשה2פ

ה"הקבלהם'שאמאנייודע'אמהנחשמעשהחוימעשהא
ה"הבלהםשאמראנייודע'אמהנחשמעשהחוימעשהש
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אוכליןוהםבהםומרמההולךהריניאלאתמותמותממנואכלךביוםכיד

אוכליןוהןבהםומרמההולךהריניאלאתמותמותממנואכלךביוםכימ

אוכליםוהםבהםומרמההולךהריניאלאתמותמותממנואכלךביוםכי2פ

אוכליןוהםלהםומרמההולךהריניאלאתמותמותממנואכלךביוםכיא
אוכליןוהםלהםומרמההולךהריניאלאתמותמותממנואכלךביוםכיש

'שאמאנו'יודעיאמרו'הגבעוניעשוכךלעצמיהארץאתיורשואני'ונענשיד

'שאמאנויודעיםאמרוהגבעוניםעשוכךלעצמיהארץאתיורשואניונענשיםמ

שאמראנויודעיםאמרוהגבעוניםעשוכךלעצמיהארץאתיורשואניונענשים2פ

ה"שהבאנויודעיןאמרו'הגבעוניעשוכךלעצמיהארץיורשואני'ונענשיא
ה"שהקבאנויודעיןאמרו'הגבעוניעשוכךלעצמיהארץיורשואניונענשיםש

להםתכרתלא'וגווהאמריהחתיתחרימםהחרםכי'לישר'ה'הבד

להםתכרותלא'וגומוהאמריהחתיתחרימםהחרםכילישראל'ה'ב'הקמ

להםתכרתלא'וגווהאמוריהחתיתחרימםהחרםכילישראלה"הקב2פ

להםתכרותלא'וגווהחויוהאמוריהחתיתחרימםהחרםכי'לישרלהם'אמא
להםתכרותלא'וגווהחויוהאמוריהחתיתחרימםהחרםכי'לישרלהם'אמש

בריתאותנוכורתיםוהםבהםומרמיןהולכיןאנוהריאלא'וגובריתד

בריתאותנוכורתיםוהםבהםומרמיןהולכיןאנוהריאלאתחנםולאבריתמ

בריתאותנוכורתיםוהםומרמיםהולכיםאנוהריאלא'וגוברית2פ

בריתאתנוכורתיןוהםלהםומרמיןהולכיןאנוהריאלאבריתא
בריתאתנוכורתיןוהםלהםומרמיםהולכיםאנוהריאלאבריתש

ביןהגזירהעלעובריםאותנויקיימוהשבועהעליעברואותנויהרגונפשךמהד

ביןהגזירהעלעובריםאותנויקיימוהשבועהעליעברואותנויהרגונפשךמהמ

ביןהגזירהעלעובריםאותנויקיימוהשבועהעליעברואותנויהרגונפשךמה2פ

בין'הגזירעל'עובריאותנויקיימוהשבועהעליעברואותנויהרגונפשךמהא
ביןהגזירהעל'עובריאותנויקיימוהשבועהעליעברואותנויהרגונפשךמהש

יהושעכשראהלפיכךלעצמינוהארץאתיורשיןואנו'נענשיוביןכךד

יהושעכשראהלפיכךלעצמינוהארץאתיורשיםואנונענשיםהםוביןכךמ

יהושעכשראהלפיכךלעצמנוהארץאתיורשיםואנונענשיןהןכךוביןכך2פ

יהושעכשראה'לפילעצמינוהארץאתיורשיןואנו'נענשיהםכךוביןכךא
יהושעכשראה'לפילעצמינוהארץאת'יורשיואנו'נענשיהםכךוביןכךש

מעשהעשיתםאתםיהושעלהם'אמ'וגואותנורמיתםלמהלהם'אמכןד

מעשהעשיתםאתםיהושעלהם'אמ'וגומאותנורמיתםלמהלהם'אמכןמ

מעשהעשיתםאתם[יהושעלהם'אמאותנורמיתםלמה]להם'אמכן2פ

מעשהעשיתםאתםיהושעלהם'אמאותנורמיתםלמהלהם'אמכןא
מעשהעשיתםאתםיהושעלהם'אמאותנורמיתםלמהלהם'אמכןש

'דכתכנחשאררןאלעזר'ר'אנחששלשכרותטלולפיכךנחשד

'דכתיכנחשארוראלעזר'ר'אמשלנחששכרותטלולפיכךנחשמ

דכתיבכנחשאררםאלעזרר"אמנחששלשכרותטלולפיכךנחש2פ

'שנאכנחשאררםאלעזרר"אנחששלושכרומעשהתטלו'לפינחשא
'שנאכנחשאררםאלעזרר"אנחששלושכרומעשהתטלו'לפינחשש

ישראלובנימהוהבהמהמכלאתה'ארובנחש'שכתכשםאתם'ארוריועתהד

ישראלובנימהוהבהמהמכלאתהארורבנחש'שכתוכשםאתםארוריםועתהמ

ישראלובנימהוהבהמהמכלאתהארורבנחששכתובכשםאתםארוריםועתה2פ

'ישרובנימהוהבהמהמכלאתהארורבנחש'שכתוכשםאתםארוריםועתהא
ישראלובנימהוהבהמהמכלאתהארורבנחששכתובכשםאתםארוריםועתהש

שאםביהדברתלולהםנשבעוישראלשבניבעתדודאמרלהםנשבעוד

שאםביהדברתלולהםנשבעוישראלשבניבעתדוד'אמלהםנשבעומ

שאםביהדברתלוילהםנשבעוישראלשבניבעתדוד'אמלהםנשבעו2פ

שאםביהדברתלולהםנשבעו'שישרבעתדוד'אמלהםנשבעוא
שאםביהדברתלולהםנשבעושישראלבעתדוד'אמלהםנשבעוש
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בדודהדברשתלוומניןמרחקןהריניבידי'הרשוולקרבלרחקןאחפוץד

בדודהדברשתלוומניןמרחקןהריניבידיהרשותולרחקןלקרבןאחפוץמ

בדודהדברשתלוומניןמרחקןהרניבידםהרשותלקרבםאולרחקםאחפוץ2פ

[בדוד]ביהדברשתלוומניןמרחיקםהריניבידיהרשותלקרבםאולרחקםאחפוץא
ביהדברשתלוומניןמרחיקםהריניבידיהרשותלקרבםאולרחקםאחפוץש

'וגומיםושאביעציםחוטביההואביוםיהושעויתנם'דכתיד

י"יולמזבחהעדהלכלמיםושואביעציםחוטביההואביוםיהושעויתנם'דכתימ

י"יולמזבחלעדהמיםושאביעציםחטביההואביוםיהושעויתנםדכתיב2פ

'הולמזבחלעדהמיםושואביעציםחוטביההואביוםיהושעויתנם'דכתיא
'הולמזבחלעדהמיםושואביעציםחוטביההואביוםיהושעויתנם'דכתיש

'רבשםאמי'ר'אמד

'רבשםאמי'ר'אמיבחראשרהמקוםאלהזההיוםעדמ

'רבשםאמיר"אמיבחראשרהמקוםאלהזההיוםעד2פ

ל"בשרשבמניר"א'היבחראשרהמקוםאלהזההיוםעדא
ל"בשרשבמניר"א'היבחראשרהמקוםאלהזההיוםעדש

'ייולמזבחלעדה'שאמאחרלויבןיהושעד

י"יולמזבחלעדהשאמראחרלויבןיהושעמ

י"יולמזבחלעדהשאמראחרלויבןיהושע2פ

המקוםאלהזההיוםעד'הולמזבח'שאממאחרא
'הולמזבח'שאממאחרש

'אמבדודיהושעתלאואלאיבחראשרהמקוםאללומרצורךמהד

'אמברועןיהושעתלאןאלאיבחראשרהמקוםאל'לומצורךמהמ

'אמבדופןיהושעתלאםלאיבחראשרהמקוםאללומרצרךמה2פ

'ואמבדופןיהושעתלאםאלאיבחראשרהמקוםאל'לומצורךמהא
'ואמ[בדוד](בדופן)יהושעתלאםאלאיבחראשרהמקוםאל'לומצורךמהש

הבחירהביתלבנותעתידשהואמיאלאמרחקןולאמקרבןלאאיניאיניד

הבחירהביתלבנותעתידשהואמיאלאמרחקןולאמקרבןלאאינימ

הבחירהביתלבנותעתידשהואמיאלאמרחקןולאמקרבןאיניאני2פ

הבחירהביתלבנותשעתידמיאלאמרחיקןולאמקרבןאניאיןא
הבחירהביתלבנותשעתידמיאלאמרחיקןולאמקרבןאניאיןש

שהיווראהדודשבאוכיוןירחקלרחקיקרבלקרבדעתוראתהאםד

שהיווראהדודשבאוכיוןירחקלרחקיקרבלקרבדעתוראהאםמ

שהיווראה(ש)דודשבאוכיוןירחקלרחקיקרבלקרבדעתוראתאם2פ

שהםוראהדודשבאוכיוןיקרבלקרבירחקלרחקדעתוראתהאםא
שהםוראהדודשבאוכיוןיקרבלקרבירחקלרחקדעתוראתהאםש

לעתידאף'וגובעופליהיו'והנתיני'דכתיריחקןעזראאףריחקן'אכזריד

לעתידאף'וגומבעופליושביןהיווהנתינים'דכתיריחקןעזראאףריחקןאכזריםמ

לעתידאף'וגובעפליהיווהנתינים'דכתירחקןאכזריים2פ

ל"לאבל'וגובעופליושביםהיווהנתינים'דכתיריחקןאכזריםא
ל"לאבל'וגובעופליושביםהיווהנתינים'דכתיריחקןאכזריםש

שבטימכליאבדוהוישראלשבטימכליעבדוהוהעירוהעבד'שנמרחקן'ה'הבלבאד

ישראלשבטימכליעברוהוהעירוהעבר'שנאממרחקן'ה'ב'הקלבאמ

שבטימכליאבדוהוישראלשבטימכליעבדוהוהעירוהעבד'שנמרחקןה"הקבלבא2פ

'ישרשבטימכליעבדוהוהעירוהעובד'שנאמרחיקןה"הקבא
ישראלשבטימכליעבדוהוהעירוהעובד'שנאממרחיקןה"הקבש

שלא'אעפלהכותםשאולויבקשישראלד

שלא'פ'ע'אלהכותםשבקשעללהכותםשאולויבקשמ

נכנסשלאפיעלאףלהכותםשאולשבקשעללהכותםשאולויבקשישראל2פ

שלאפ"אעלהכותםשאולשבקשועללהכותםשאולויבקשא
שלאפ"אעלהכותםשאולשבקשועללהכותםשאולויבקשש
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ישראללבניבקנאתודודריחקןחנםעלשלאללמדךעליונתאכזרוהכםד

לישראלבקנאותודודריחקןחנםעלשלאללמדךעליונתאכזרוהכםמ

ישראללבניבקנאתודודרחקןחנםעלשלאללמדךעליונתאכזרוהכם2פ

'ישרלבניבקנאתו[אלא]דודריחקןלחנםשלאללמדךעליונתאכזרוהכםא
ישראללבניבקנאותודודריחקןלחנםשלאללמדךעליונתאכזרוהכםש

לושהיהקנאהבשבילאלאשאולעליהםכעסשלא'אעפויהודהד

לושהיהקנאהבשבילאלאשאולעליהםכעסשלא'פ'ע'אויהודהמ

לושהיהקנאהבשבילאלאשאולעליהםכעסשלאפיעלאףויהודה2פ

לושהיההקנאהבשבילאלאשאולעליהםכעסשלאפ"אעויהודהא
לושהיההקנאהבשבילאלאשאולעליהםכעסשלאפ"אעויהודהש

שהיהשנאהבשבילעשהולאויהודהישראלעלד

שהיהשנאהבשבילעשהולאלועוזריםהיושלאויהודהלישראלמ

שהיהשנאהבשבילעשהולאלועוזריםהיושלאויהודהישראלעל2פ

שהיהשנאהבשבילעשה[ולא]מהאותועוזריםהיושלאויהודה'ישרעלא
שהיהקנאהבשבילעשהמהאותועוזריםהיושלאויהודה'ישרעלש

היכןלו'מגליהיושלאהקנאההיאמהבניועלריחמוולאשונאםד

איכןלומגליםהיושלאהקנאההיאמהבניועלרחמולאשונאםמ

איכןלומגליםהיושלאהקנאההיאמהבניועלריחמולאשונאם2פ

היכןמגליןהיושלאהקנאההיאומהבניועלרחמולאשונאםא
היכןמגליןהיושלאהקנאההיאומהבניועלרחמולאשונאםש

להםוקראדודשלחמידמתחבאהיהדודד

להםוקראדודשלחמידמתחבאדודהיהמ

להםוקראדודשלחמידמתחבאדודהיה2פ

'לגבעוניהמלךויקרא'שנאלהםוקראדודשלחמידמתחבאדודא
'לגבעוניהמלךויקרא'שנאלהםוקראדודשלחמידמתחבאדודש

שהמיתועלמזוננושפסקעלליה'אמרישאולולביתלכםמהד

שהמיתועלמזונינושפסקעלליהאמריןשאולולביתלכםמהמ

שהמיתועלמזוננושפסקעלליהאמריןשאולולביתלכםמה2פ

שהמיתועלמזוננושפסקעלליה'אמרישאולולביתלכםמהלהם'אמא
שהמיתועלמזוננושפסקעלליה'אמרישאולולביתלכםמהלהם'אמש

וסופרוחזןמיםשואבי'ובעציםחוטבי'באנשים'זממנוד

וסופרוחזןמיםשואביושניעציםחוטבישניאנשיםשבעהממנומ

וסופרוחזןמיםשואביושניעציםחוטבישניאנשיםשבעהממנו2פ

וסופרוחזןלעדהמיםשואבי'ובעציםחוטבי'בממנואנשים'זא
וסופרוחזןלעדהמיםשואבי'ובעציםחוטבי'בממנואנשים'זש

אלדודויאמר'ד'ה'הכדוןבעייאתוןומהלון'אמושמשד

אלדודויאמר'ד'ה'הכדוןבעייאתוןומהלון'אמושמשמ

אלדודויאמר'דכתהיאהדאכדוןבעייאתוןומהלון'אמושמש2פ

המלךויאמרד"ההכדוןבעיןאתוןומהלוןאמרושמשא
המלךויאמרד"ההכדוןבעיןאתוןומהלון'אמושמשש

להםאמר'יינחלתאתוברכולכםאעשהמההגבעוניםד

דודלהון'אמי"ינחלתאתוברכולכםאעשהמההגבעוניםמ

דודלהםאמרי"ינחלתאתוברכולכםאעשהמההגבעונים2פ

דוד'אמ'הנחלתאתוברכואכפרובמהלכםאעשהומה'לגבעוניא
דוד'אמ'הנחלתאתוברכואכפרובמהלכםאעשהומה'לגבעוניש

ליאמרואלאנפשאשאולביתמןתקטלוןאםלכוןליהויהנייהמהד

ליאמרואלאנפשאשאולמביתתקטלוןאםלכוןליהויהנייהמהמ

ליאמרואלאנפשאשאולביתמןתקטלוןאםלכוןליהויהניהמה2פ

ליאמרואלאנפשאשאולמדביתתקטלוןאםלכוןליהויהנייהומהא
לואמרואלאנפשאשאולמדביתתקטלוןאםלכוןליהויהנייהומהש
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כופרלכםאתןוזהבכסףוכמהמתפייסיםשאתםלכםאעשהתקנהמהד

כופרלכםאתןוזהבכסףוכמהנכסיםשכמהלכםאעשהתקנהמהמ

כופרלכםאתןוזהבכסףוכמהלכםאעשה(י)תקנהמה2פ

כופרלכםאתןוזהבכסףוכמהלכםאעשהתקנהמהא
כופרלכםאתןוזהבכסףוכמהלכםאעשהתקנהמהש

נפשכםד

(י"ינחלתאתוברכולכםאעשהמההגבעוניםאלדודויאמר)'ד'ה'הנפשםמ

נפשם2פ

נפשםא
נפשםש

נפשופדיוןונתןעליויושתכפראם'דתימכמהאכפרובמהד

שתברכוכדינפשופדיוןונתןעליויושתכופראם'דתימכמאאכפרובמהמ

נפשופדיוןונתןעליויושתכופראםדתימרכמהאכפרובמה2פ

עליויושתכופראםא"כדאכפרובמהא
עליויושתכופראםא"כדאכפרובמהש

'יינחלתאתוברכו'ד'ה'ההרעבשיפסוקכדיד

י"ינחלתאתוברכו'ד'ה'ההרעבשיפסוקכדיי"ינחלתאתמ

י"ינחלתאתוברכודכתיבהיאהדאהרעבשיפסוקכדי2פ

'הנחלתאתוברכוד"הההרעבשיפסוקכדיא
'הנחלתאתוברכוד"הההרעבשיפסוקכדיש

הגבעוניםלוויאמרוהרעבשיכלהשברכופרעהאתיעקבויברך'דתי'כמד

הגבעוניםלוויאמרוהרעבשיכלהשבירכופרעהאתיעקבויברך'דתימכמאמ

ויאמרוהרעבשיכלהשבירכופרעהאתיעקבויברךדתימרכמה2פ

'הגבעונילוויאמרומידהרעבשיכלהשברכופרעהאתיעקבויברךא"כדא
הגבעוניםלוויאמרומידהרעבשיכלהשברכופרעהאתיעקבויברךא"כדש

למהקרילנוכתבליביתועםשאולעםוזהבכסףלנואיןד

ביתוועםשאולעםוזהבכסףלנואיןמ

למהקרילנוכתובליביתוועםשאולעםוזהבכסףליאין2פ

למהלנווקרי'כתיליביתוועםשאולעםוזהבכסףלנואיןא
למהלנווקרי'כתיליביתוועםשאולעםוזהבכסףלנואיןש

וזהבכסףלכוןסבומתקטליןדאינוןלכוןהיהמהדודלהם'אמכןד

מ

ודהבכסףלכוןסבומתקטליןדאינוןלכוןהניהמהדודלהםאמרכן2פ

וזהבכסףלכוןסבומתקטליןדאינוןלכוןהנייהמהדוד'אמכןא
וזהבכסףלכוןסבומתקטליןדאינוןלכוןהנייהמהדוד'אמכןש

לאביתובניועםשאולעםוזהבכסףמבקשיןאנואיןד

לאמ

לאביתוועםשאולעם2פ

לאביתוועםשאולעםוזהבכסףלנואיןליהאמרוא
לאביתוועםשאולעםוזהבכסףלנואיןליהאמרוש

אנוונפשותלנוחייבנפשותאלאממנוניטולשממוןממוןחייבהיהד

אנוונפשותלנוחייבנפשותאלאממנונטולשממוןממוןלנוחייבהיהמ

אנוונפשותלנוחייבנפשותאלאממנוניטולשממוןממוןלנוחייבהיה2פ

אנוונפשותלנוחייבנפשותאלאממנוניטלשממוןממוןלנוחייבהיהא
אנוונפשותלנוחייב'נפשואלאממנוניטלשממוןממוןלנוחייבהיהש

מנהוןוחדחדכלנסבפלגיןמןפלגיןבהתיןמבקשיןד

מנהוןוחדחדכלנסבפלניןמןפלניןבהתיןאינון'דילמ'אממבקשיןמ

מנהוןוחדחדכלנסבמןין[ג]פלבהתיןמבקשין2פ

מינהוןוחדחדכלנסבפלגיןמןפלגיןבהתין'דילמ'אמ'מבקשיא
מנהוןוחדחדכלנסבפלגיןמןפלגיןבהתין'דילמ'מבקשיש
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מתקטליןואינוןלךהנייהמהליה'אמוהוה'גרמיקובלליהמפייסוהוהד

מתקטליןדאינוןלךהנייהמהליה'אמוהוהגרמיהקומיליהמפייסוהוהמ

מתקטליןואינוןלךהנייהמהליהאמרוהוהגרמיהקומיליהמפייסוהוה2פ

מתקטליןדאינוןהנייךמהל"אוהוהגרמיהקומיליהמפייסוהוהא
מתקטליןדאינוןהנייךמהל"אוהוהגרמיהקומיליהמפייסוהוהש

כסףליאיןליה'אמוהואוזהבכסףלךסביד

כסףלנואיןליהאמריןוהווןוזהבכסףלכוןסבומ

כסףליאיןליהאמרוהואודהבכסףלךסבו2פ

כסףלנואיןלואמריןואינוןל"אוהוהוזהבכסףלךסבא
כסףלנואיןלואמריןואינוןל"אוהוהוזהבכסףלךסבש

שעבדיועליואלא'אחריעללחזורלנוואיןביתוועםשאולעםוזהבד

שעבדיועליואלאאחריםעללחזורלנוואיןביתוועםשאולעםוזהבמ

שעבדיועליואלאאחריםעללחזורלנוואיןביתוועםשאולעםוזהב2פ

שעבדיועליואלאאחריםעללחזורלנוואיןביתוועםשאולעםוזהבא
שעבדיועליואלאאחריםעללחזורלנוואיןביתוועםשאולעםוזהבש

אבוולא'שנאבנוולאבכהניםידלשלוחרצולאד

אבו(ע)ולא'שני"יבכהניידלשלוחרצולאמ

אבוולא'שנישראלבניולאבכהניםידלשלוחרצולא2פ

אבוולא'שנאבנוולאבכהניםידלשלוחרצולאא
אבוולא'שנאבנוולאבכהניםידלשלוחרצולאש

אישלנוואיןהוי'ייבכהניידםאתלשלוחהמלךעבדיד

אישלנוואיןהויי"יבכהנילפגועידםאתלשלוחהמלךעבדימ

לנוואיןהויי"יבכהנילפגועידםאת(יד)לשלוחהמלךעבדי2פ

אישלנוואיןהוי'הבכהנילפגועידםאתלשלוחהמלךעבדיא
אישלנוואיןהוי'הבכהנילפגועידם[את]לשלוחהמלךעבדיש

אתםמהלהם'אמממנוקבלושלאדודשראהכיוןבישראללהמיתד

אתםמהלהם'אמממנוקבלושלאדודשראהכיוןבישראללהמיתמ

אתםמהלהם'אמממנוקבלושלאדודשראהכיוןבישראלאישלהמית2פ

אתםמהלהם'אמממנוקבלושלאדודשראהכיון'בישרלהמיתא
אתםמהלהם'אמממנוקבלושלאדודשראהכיוןבישראללהמיתש

'ד'ה'האעשהאני'מבקשיאתםנפשותאםלכםעושהאני'אוד

'ד'ה'האעשהאנימבקשיםאתםנפשותאםלכםעושהאני'אוממ

דכתיבהיאהדאאעשהאנימבקשיןאתםנפשותאםלכם'עוששאניאומרים2פ

ד"ההאעשהאני'מבקשיאתםנפשותאםלכםעושהשאני'אומריא
ד"ההאעשהאני'מבקשיאתם'נפשואםלכםעושהשאני'אומריש

לואמרוכןדודלהםשאמרכיוןלכםאעשה'אומאתםמהויאמרד

לואמרוכןלהםדוד'שאמכיוןלכםאעשהאומריםאתםמהויאמרמ

לואמרוכןדודלהםשאמרכיוןלכםאעשהאומריםאתםמהויאמר2פ

אמרוכןדודלהם'שאמכיוןלכםאעשה'אומריאתםמהויאמרא
אמרוכןלהםדוד'שאמכיוןלכםאעשה'אומריאתםמהויאמרש

יהיהשלאלהשמידנווחשבכלנוהואמדתובכללולפרועמבקשיןאנואיןד

יהיהשלאלהשמדינווחשבכלנוהואמדתובכללולפרועמבקשיןאנואיןמ

יהיהשלאלהשמידנווחשבכלנוהואמדתובכללולפרעמבקשיןאנואין2פ

יהיהשלאלהשמידנווחשבכלנוהואמדתובכללולפרועמבקשיםאנואיןא
יהיהשלאלהשמידנווחשבכלנוהואמדתובכללולפרוע'מבקשיאנואיןש

כנגדשבעהאלאבניומכלמבקשיםאנואיןישראלגבולבכלעמידהלנוד

כנגד'זאלאבניומכלמבקשיןאנואיןישראלגבולבכלעמידהלנומ

כנגדשבעהאלאבניומכלמבקשיןאנואיןישראלגבולבכלעמידהלנו2פ

כנגד'זאלאבניומכלמבקשיןאנואיןישראלגבולבכלעמידהלנוא
כנגד'זאלאבניומכל'מבקשיאנואין'ישרגבולבכלעמידהלנוש
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כלנואשרהאישהמלךאלויאמרו'ד'ה'הממנוהרגםאשרהשבעהד

כלנואשרהאישהמלךאלויאמרו'ד'ה'הממנוהרגםאשרהשבעהמ

כלנואשרהאישהמלךאלויאמרדכתיבהיאהדאממנוהרגםאשרהשבעה2פ

כלנואשרהאישהמלךאלויאמרוד"ההממנושהרג'זא
כלנואשרהאישהמלךאלויאמרוד"ההממנושהרג'זש

נפשות'זכנגדהןאותיות'זכלנואשר'וגולנודמהואשרד

נפשותשבעכנגדהןאותיותשבעכלנואשרלנודמהואשרמ

נפשותשבעשבעהכנגדהןאותיותשבעהכלנואשר'וגולנודימהואשר2פ

'נפשו'זכנגדהםאותיות'זכלנואשרלנודמהואשרא
'נפשו'זכנגדהם'אותיו'זכלנואשרלנודמהואשרש

בגבעת'לייוהוקענוםמבניואנשיםשבעהלנויותן'לפימהםשהרגד

בגבעתי"ליוהוקענוםמבניואנשיםשבעהלנויותןלפיכךמהןשהרגמ

בגבעתי"ליוהוקענום'וגומבניואנשיםשבעהלנויותןלפיכךמהםשהרג2פ

בגבעת'להוהוקענוםמבניואנשים'זלנויותן'כתי'לפימהםשהרגא
בגבעת'להוהוקענוםמבניו'אנשי'זלנויותןכתיב'לפימהםשהרגש

יוסיפוולאויתיראוהעולםכלשיראוכדי'וגו'ייבחירשאולד

יוסיפוולאוייתייראוהעולםכלשיראוכדיתלאוםלמהי"יבחירשאולמ

יוסיפוולאויתייראוהעולםכלשיראוכדיתלאוםלמה'וגוי"יבחירשאול2פ

יוסיפוולאוייראוהעולםכלשיראוםכדיתלאוםלמה'הבחירשאולא
יוסיפוולאוייראוהעולםכלשיראוםכדיתלאוםלמה'הבחירשאולש

להםהרעוהואלגריםלהטיבצוהשהוא'לייכתובלכךלגריםלהרעעודד

להםהרעוהואלגריםלהטיבצוהשהואי"לי'כתילכךלגריםלהרעעודמ

להםהרעוהואלגריםלהיטיבצוהשהואי"ליכתיבלכךלגריםלהרעעוד2פ

להםהרעוהואלגריםלהטיבצוהשהוא'לה'כתילכךלגריםלהרעעודא
להםהרעוהואלגריםלהטיבצוהשהוא'לה'כתילכךלגריםלהרעעודש

'ו'קפנים'הבהנשאלאלמלךאםשידעוכדישאולבגבעתלמהד

וחומרקלפנים'ה'ב'הקנשאלאלמלךאםשידעוכדישאולבגבעתלמהמ

וחומרקלפניםה"הקבנשאלאלמלךאםשידעוכדישאולגבעתלמה2פ

ו"קפניםה"הקבנשאלאלמלךאםשידעוכדישאולבגבעתולמהא
ו"קפניםה"הקבנשאלאלמלךאםשידעוכדישאולבגבעתולמהש

הםאלא'ייבחירליוקרייןעליומקטרגיםהםאתמהא'ייבחיר'להדיוטיד

הםאלאי"יבחירליהוקרייןעליומקטרגיןהםאתמהאי"יבחירלהדיוטמ

הםאלאי"יבחירליהוקוריןעליומקטרגיםהםאתמהאי"יבחירלהדיוטים2פ

הםאלא'הבחירליהוקוריןעליומקטרגיםהםאתמהא'הבחירלהדיוטא
הםאלא'הבחירליהוקוריןעליומקטרגיםהםאתמהא'הבחירלהדיוטש

צרתודודשראהכיון'ייבחירואמרהקולבתיצתהשאולבגבעתאמרוד

צרתודודשראהכיוןי"יבחירואמרהקול[ת](ק)ביצתהשאולבגבעתאמרומ

צרתודודשראהכיוןי"יבחירואמרהקולבתיצאתהשאולבגבעתאמרו2פ

צרתודודשראהכיון'הבחירואמרהקולבתיצאתשאולבגבעתאמרוא
צרתודודשראהכיון'הבחירואמרהקולבתיצתהשאולבגבעתאמרוש

אתןאניהמלךויאמר'ד'ה'האתןאנילהם'אוהתחילצרהד

אתןאניהמלךויאמר'ד'ה'האתןאנילהם'אומהתחילצרהמ

אתןאניהמלךויאמרדכתיבהיאהדאאתןאנילהםאומרהתחילצרה2פ

אתןאניהמלךויאמרד"ההאתןאנילהם'אומהתחילצרהא
אתןאניהמלךויאמרד"ההאתןאנילהם'אומהתחילצרהש

'וגומיהונתןבןמפיבושתעלהמלךויחמלד

'וגומשאולבןיהונתןבןמפיבשתעלהמלךויחמולמ

י"ישבועתעלשאולבןיהונתןשאולבןמפיבשת(מב)עלהמלךויחמל2פ

'השבועתעלשאולבןיהונתןבןמפיבשתעלהמלךויחמולא
'השבועתעלשאולבןיהונתןבןמפיבשתעלהמלךויחמולש
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'אממידםלהצילובודודעיניונתןבתורהגדולאדםשהיהעלד

'אממידםלהצילובועיניודודנתןבתורהגדולאדםשהיהעלמ

'אממידםלהצילובודודעיניונתןבתורהגדולאדםשהיהעל'וגו2פ

'אממידםלהצילודודבועיניונתןבתורהגדולשהיהעלא
'אממידםלהצילודודבועיניונתןבתורהגדולשהיהעלש

שלוהואהריקולטושהמזבחמיוכלהמזבחלפנימעבירןהרינידודד

שליהואהריקולטושהמזבחמיוכלהמזבחלפנימעבירןאניהרידודמ

שלוהואהריקולטושהמזבחמיוכלהמזבחלפנימעבירןהרינידוד2פ

שליהואהריקולטושהמזבחמיוכלהמזבחלפנימעבירןהרינידודא
שליהואהריקולטושהמזבחמיוכלהמזבחלפנימעבירןהרינידודש

לאלהיםאקרא'ד'ה'הוקלטוהמזבחוהלךעליוונתפללהמזבחלפניוהעבירןד

לאלהיםאקרא'ד'ה'הוקלטוהמזבחוהלךעליוונתפללהמזבחלפניוהעבירןמ

לאלהיםאקרא'דכתהיאהדאוקלטוהמזבחוהלךעליוונתפללהמזבחלפניוהעבירן2פ

לאלהיםאקראד"ההוקלטוהמזבחוהלךעליוונתפללהמזבחלפניוהעבירןא
לאלהיםאקראד"ההוקלטוהמזבחוהלךעליוונתפללהמזבחלפניוהעבירןש

בנישניאתהמלךויקחדודעם'הבהשהסכיםעליגומרעליוןד

בנישניאתהמלךויקחדודעם'ה'ב'הקשהסכיםעליגומרלאלעליוןמ

בנישניאתהמלךויקחדודעםה"הקבשהסכיםעליגומרלאלעליון2פ

בנישניאתהמלךויקחדודעםה"הבשהסכיםעליגומרלאלעליוןא
בנישניאתהמלךויקחדודעםה"הקבשהסכיםעליגומרלאלעליוןש

'וגולשאולילדהאשראיהבתרצפהד

בניחמשתואתמפיבשתואתאדמניאתלשאולילדהאשראיהבתרצפהמ

בניחמשתואתמפיבשתואתאדמניאתלשאולילדהאשראיהבתרצפה2פ

בניחמשתואתמפיבשתואתאדמוניאתלשאולילדהאשראיהבתרצפהא
בניחמשתואתמפיבשתואתאדמוניאתלשאולילדהאשראיהבתרצפהש

ד

המחולתיברזיליבןלעדריאלילדהאשרשאולבתמיכלמ

'וגולעדריאלילדהאשרשאולבתמיכל2פ

היומיכלבניוכילעדריאלילדהאשרשאולבתמיכלא
היומיכלבניוכילעדריאלילדהאשרשאולבתמיכלש

ומרבמותהיוםעדולדהיהלאשאולבתולמיכלוהכתיבד

ותימרמותהיוםעדולדלההיהלאשאולבתולמיכלמ

ותימרמותהיוםעדולדלההיהלאשאולבתולמיכל2פ

ואתמותהיוםעדולדלההיהלאשאולבתולמיכל'כתיוהאא
ואתמותהיוםעדולדלההיהלאשאולבתולמיכל'כתיוהאש

עלונקראומיכלוגידלתםהיומרבבנימעתהאמורהיאהיכןד

עלונקראומיכלוגידלתםהיומירבבנימעתהאמורהכיןמ

עלונקראומיכלוגדלתםהיומירבבנימעתהאמורהכן2פ

עלונקראומיכלוגדלתםהיהמרבבנימעתהאמוראלאמיכלבני'אמא
עלונקראומיכלוגדלתםהיהמרבבנימעתהאמוראלאמיכלבני'אמש

'כתשבעתיםיחדשבעתםויפלו'יילפניבהרויוקיעוםהגבעוניםבידויתנםשמהד

'כתישבעתיםיחדשבעתםויפלוי"ילפניבהרויוקיעוםהגבעוניםבידויתנםשמהמ

כתיבשבעתםיחדשבעתםויפלוי"ילפניבהרויוקיעוםהגבעוניםבידויתנםשמם2פ

'כתישבעתםיחדשבעתםויפלו'הלפניבהרויוקיעום'הגבעוניבידויתנםשמהא
'כתישבעתםיחדשבעתםויפלו'הלפניבהרויוקיעום'הגבעוניבידויתנםשמהש

מןחסרשהיהשניצליהונתןבןמפיבושתזהיודחסרד

מןחסרשהיהשניצליהונתןבןמפיבשתזהחסריודמ

מןחסרשהיהשניצליהונתןבןמפיבשתזהד"יוחסר2פ

מןשניצלשאולבןיהונתןבןמפיבשתזהחדד"יוחסרא
מןשניצלשאולבןיהונתןבןמפיבשתזהחדד"יוחסרש
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ו'ישהומתומלמדשעוריםקצירבתחלתבראשוניםקצירבימיהומתווהמההשבעהד

עשרששהשהומתומלמדשעוריםקצירבתחלתבראשוניםקצירבימיהומתווהמההשבעהמ

עשרששהשהומתומלמדשעוריםקצירבתחלתבראשוניםקצירבימיהומתווהםהשבעה2פ

ו"בישהומתומלמדשעוריםקצירבתחלתבראשוניםקצירבימיהומתווהם'הזא
ו"בישהומתומלמדשעוריםקצירבתחלת'בראשוניקצירבימיהומתווהם'הזש

ותטהוהשקאתאיהבתרצפהותקחהעומראתמקריביםשהיויוםבניסןד

ותטהוהשקאתאיהבתרצפהותקחהעומראתמקריביןשהיויוםבניסןמ

ותטהוהשקאתאיהבתרצפהותקחהעמראתמקריביםשהיויוםבניסן2פ

ותטהוהשקאלאיהבתרצפהותקחהעומראתשהקריביוםבניסןא
ותטהוהשקאלאיהבתרצפהותקחהעומראתשהקריבויוםבניסןש

תמיםהצוראומרתשהיתההושעיארב'אמהצוראלמהוהצוראללהד

תמיםהצוראומרתשהיתההושעיארב'אמהצוראלמהוהצוראללהמ

תמיםהצוראומרתשהיתההושעיהרב'אמהצוראלמהוהצוראללה2פ

תמיםהצוראומרתשהיתההושעיארב'אמהצוראלמהוהצוראללהא
תמיםהצוראומרתשהיתההושעיארב'אמהצוראלמהוהצוראללהש

השמיםמןמיםעליהםנתןעדשעוריםקצירמתחלתפעלוד

השמיםמןעליהםמיםנתךעדשעוריםקצירמתחלתפעלומ

השמיםמןעליהםמיםניתךעדקצירמתחלתדרכיוכלכיפעלו2פ

השמיםמןמיםעליהםנתךעדקצירמתחלתפעלוא
השמיםמןמיםעליהםנתךעדקצירמתחלתפעלוש

השםקידושהואגדולהושעיא'רבשם'אמזבינאבראבא'רד

השםקידושהואגדולהושעיא'רבשם'אמזבינאבראחא'רמ

השםקידושהואגדולהושעיא'רבשם'אמזבינאבראבא'ר2פ

השםקידושהואגדול'אמאושעיהר"בשזיבדאבראבא'רא
השםקידושהואגדול'אמאושעיאר"בשזיבדאבראבא'רש

השםובקידושהעץעלנבלתותליןלא'כתהשםבחילולהשםמחילולד

השםובקדושהעץעלנבלתותליןלא'כתהשםבחלולהשםמחילולמ

השםובקידוש'וגוהעץעלנבלתותליןלאכתיבהשםבחלולהשםמחלול2פ

השםובקידושהעץעלנבלתותליןלא'כתיהשםבחלולהשםמחילולא
השםובקידושהעץעלנבלתותליןלא'כתיהשםבחילולהשםמחלולש

תלויםשעשומלמדהשמיםמןעליהםמיםשניתךעדהקצירמתחלת'כתד

תלויםשעשומלמדהשמיםמןעליהםמיםנתךעדשעוריםקצירבתחלת'כתימ

תלוייםשעשומלמדהשמיםמןעליהםמיםניתךעדהקצירמתחלתכתיב2פ

תלוייםשהיומלמדהשמיםמןמיםעליהםנתךעדקצירמתחלת'כתיא
תלוייםשהיומלמדהשמיםמןמיםעליהםנתךעדקצירמתחלת'כתיש

עלאבותיומתולא'וכתבמרחשוןז'יעדבניסןו'מיד

עלאבותיומתולא'כתיבמרחשוןז"יעדבניסןעשרמששהמ

עלאבותיומתולאכתיבבמרחשוןעשרשבעהעדבניסןעשרמששה2פ

עלאבותיומתולא'כתיבמרחשוןז"יעדבניסןו"ימיוםא
עלאבותיומתולא'כתיבמרחשוןז"יעדבניסןו"ימיוםש

חייא'אראביהםבעוןמתוובניםבניםד

חייא'ר'אמאביהםבעוןמתוובניםבניםמ

חייאר"אמאביהםבעוןמתיםובניםבנים2פ

חייאר"אאביהםבעוןמתיםובניםאבותעליומתולאובניםבניםא
חייאר"אאביהםבעוןמתיםובניםאבותעליומתולאובניםבניםש

יתחללואלהתורהמןאחתאותשתעקרמוטביוחנן'רבשםאבאברד

יתחללואלהתורהמןאחתאותשתעקרמוטביוחנן'רבשםאבאברמ

יתחללואל'התורמןאחתאותשתעקרמוטביוחנן'רבשםאבאבר2פ

יתחללואלהתורהמןאחתאותשתעקרמוטבאבאברא
יתחללואלהתורהמןאחתאותשתעקרמוטבאבאברש
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'כתהיאפלסטוןאלושלתורתן'אומהעולם'אומווהיובפרהסיאשמיםשםד

'כתיהיאפלסטוןשלאלותורתןאומריןהעולםאומותוהיובפרהסיאשמיםשםמ

כתיבהיאפלסטוןאלושלתורתןאומריןהעולםאומותוהיובפרהסיאשמיםשם2פ

'כתוהואפלסתראלושלתורתן'אומריה"אוהיובפרהסיאשמיםשםא
'כתוהואפלסתראלושלתורתן'אומריהעולם'אומווהיובפרהסיאשמיםשםש

'כתחדשים'זתלויםואלונבלתותליןלאבתורתוד

'כתיחדשיםשבעהתלוייםואלוהעץעלנבלתותליןלאבתורתןמ

כתובחדשיםשבעהתלוייןואלוהעץעלנבלתותליןלאבתורה2פ

'חדשי'זהעץעלתלוייןואלוהעץעלנבלתותליןלאבתורהא
'חדשי'זהעץעלתלוייןואלוהעץעלנבלתותליןלאבתורהש

לאבתורה'כתיחדשבעתםואלואחדביוםשניםדניםאיןבתורתוד

לאבתורה'כתויחדשבעתםואלואחדביוםשניםדניןאיןבתורתןמ

לאבתורהכתוביחדשבעתםואלואחדביוםשניםדניןאיןבתורתן2פ

תלין)לאבתורה'כתויחדשבעתםואלואחדביום'בדניןאיןבתורתןא
לאבתורה'כתויחדשבעתםואלואחדביום'בדניןאיןבתורתןש

ואלובניםעלאבותיומתוד

ואלובניםעלאבותיומתומ

ואלובניםעלאבותיומתו2פ

ואלואבותעליומתולאובניםבניםעלאבותיומתו(העץעלנבלתוא
ואלואבותעליומתולאובניםבניםעלאבותיומתוש

הדיןמדתשנשתניתאלוחטאומה'עליה'שואליוהיואבותםבעוןמתיםד

הדיןמדתעליהםשנשתניתאלוחטאומהעליהםשואליםוהיואבותםבעוןמתיםמ

הדיןמדתעליהםשנשתניתאלוחטאומהעליהםשואליןוהיואבותםבעוןמתים2פ

הדיןאתעליהםשנשתניתאלוחטאומהעליהםשואליןוהיואבותם[בעון]מתיםא
הדיןאתעליהםשנשתניתאלוחטאומהעליהםשואליןוהיואבותםמתיםש

להםאמרגדודיםבגריםידיהםפשטואלושלאבותיהםלהם'אומריישראלוהיוד

להן'אמגרוריםבגריםידיהםפשטושלאלואבותיהםלהם'אומישראלוהיומ

להםאמרגרוריםבגריםידיהםפשטואלושלאבותיהםלהםאומריםישראלהיו2פ

להםאמרוגרוריםבגריםידיהםפשטואלושלאבותיהםלהם'אומריישראלוהיוא
להםאמרוגרוריםבגריםידיהםפשטואלושלאבותיהםלהם'אומריישראלוהיוש

וכילהםאמרויהושעבימישנתגיירוהגריםאלולהםאמרוטיבןמהוכיד

וכילהם'אמיהושעבימישנתגיירוהגריםאלולהם'אמטיבןמהוכימ

וכילהםאמרויהושעבימישנתגיירוהגריםאלולהםאמרוטיבןמהוכי2פ

וכילהםאמרויהושעבימישנתגיירוהגריםאלולהםאמרוטיבןמהוכיא
וכילהםאמרויהושעבימישנתגיירוהגריםאלולהםאמרוטיבןמהוכיש

כןמלכיםבבנימהכןלעמו'הקבהעשההללוהארוריםהגדודיםהגריםבשבילד

כןמלכיםבבנימהכןלעמו'ה'ב'הקעשההללוהארוריםהגרוריםהגריםבשבילמ

כןמלכיםבבנימהכןלעמוה'ב'העשההללוהארוריםהגריםבשביל2פ

כןמלכיםבבניכןה"הקבלהםעשההללוהארוריםגריםבשבילא
כןמלכיםבבניכןה"הקבלהםעשההללוהארוריםגריםבשבילש

ראושמיםלשוםנתגיירושלאאלואםמהוכמהכמהאחתעלבהדיוטותד

ראושמיםלשםנתגיירושלאאלואםמהוכמהכמהאחתעלבהדיוטותמ

ראושמיםלשםנתגיירושלאאלואםמהוכמהכמהאחתעלבהדיוטות2פ

ראושמיםלשוםנתגיירושלאאלואםומהו"עאכבהדיוטותא
ראושמיםלשוםנתגיירושלאאלואםומהו"עאכבהדיוטותש

וכמהכמהאחתעלשמיםלשםהמתגיירדמןאת'הקבהתבעהיאךד

וכמהכמהאחתעלשמיםשלשםהמתגיירעלבונם'ה'ב'הקתבעהיאךמ

וכמהכמהאחתעלשמיםלשםהמתגיירדמןאתה"הקבתבעהיאך2פ

ו"עאכשמיםלשםהמתגיירדמןה"הקבתבעהיאךא
ו"עאכשמיםלשםהמתגיירדמןה"הקבתבעהיאךש
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זובאומהאלאלידבקלנוואין'כאומותיכאומהואיןכאלהיכםאלוהאיןודאיד

זובאומהאלאלדבקלנוואיןכאומתכםאומהואיןכאלהיכםאלוהאיןודאימ

זובאומהאלאלידבקלנוואיןכאומתכםאומהואיןכאלוהיכםאלוהאיןודאי2פ

זובאומהאלאלידבקלנוואיןכאומתכםאומהואיןכאלהיכםאלוהאיןודאיא
זובאומהאלאלידבקלנוואיןכאומתכםאומהואיןכאלהיכםאלוהאיןודאיש

באותההעולם'מאומוגריםהרבהנתגיירומידהאלהיםגדולשאלוהיהד

באותההעולםמאומותגריםהרבהנתגיירומידהאלהיםמכלגדולשאלהיהםמ

באותההעולם'מאומוגריםהרבהנתגיירומידהאלהיםמכלגדולשאלוה2פ

באותהוניתוספוה"מאגריםהרבהמתגייריןמידהאלהיםמכלגדולשלושאלוהא
באותהוניתוספוה"מאגריםהרבהמתגייריןמידהאלהיםמכלגדולשלושאלוהש

בארץהגריםכלאתשלמהויספר'שנאלף'נ'קשעהד

בארץהגריםכלאתשלמהויספר'שנאלףוחמשיםמאהשעהמ

בארץהגריםכלאתשלמהויספר'שנאלףוחמשיםמאהשעה2פ

בארץאשרהגריםהאנשיםכלאתשלמהויספור'שנאאלפיםוחמשתמאהשנהא
בארץאשרהגריםהאנשיםכלאתשלמהויספור'שנאאלפיםוחמשתמאהשנהש

אלפיםושלשתאלףוחמשיםמאהוימצאואביודודספרםאשרהספראחריישראלד

אלפיםושלשתאלףוחמשיםמאהוימצאואביודודספרםאשרהספראחריישראלמ

וחמשיםמאהוימצאואביודודספרםאשרהספראחריישראל2פ

אלפיםושלשתאלףוחמשיםמאהוימצאםאביודודספרםאשרהספראחריישראלא
אלפיםושלשתאלףוחמשיםמאהוימצאםאביודודספרםאשרהספראחריישראלש

בהרחוצבאלף'ופסבלנושאאלף'עשלמהעשהמהםמאותוששד

בהרחוצבאלףושמניםסבלנושאאלףשבעיםשלמהעשהמהםמאותוששמ

בהר2פ

בהרחוצבאלף'ופסבלאלף'עמהםויעשמאותוששא
בהרחוצבאלף'ופסבלאלף'שבעימהםויעשמאותוששש

'וגוסבלנושאאלףשבעיםשלמהויספר'שנד

עליהםומנצחיםבהרחוצבאלףושמניםסבלנושאאלףשבעיםשלמהויספר'שנמ

עליהםומנצחיםבהרחוצבאלףושמניםסבלנושאאלףשבעיםשלמהויספר'שנא2פ

עליהםומנצחיםבהרחוצבאלף'ופסבלאישאלף'עשלמהויספר'שנאא
עליהם'ומנצחיבהרחוצבאלף'ופסבלאישאלף'עשלמהויספר'שנאש

'הרחוקיאתמקרבהוא'שהבהלהודיעלמהכךוכלד

הרחוקיםאתמקרבהוא'ה'ב'שהקלהודיעלמהכךוכלמאותוששאלפיםשלשתמ

הרחוקיםאתמקרבה"שהקבלהודיעלמהכךוכלמאותוששאלפיםשלשת2פ

'הרחוקיאתמקרבהואה"שהקבלהודיעךלמהכ"וכמאותוששאלפים'גא
הרחוקיםאתמקרבהואה"שהקבלהודיעךלמהכ"וכמאותוששאלפים'גש

שלום'שנ'הקרובימןלרחוקיםשלום'שמקדיאלאעודולאכקרובים'לרחוקיושמחד

שלום'שנהקרוביםמןלרחוקיםשלוםשמקדיםאלאעודולאכקרוביםלרחוקיםושמחמ

שלום'שנהקרוביםמןלרחוקיםשלוםשמקדיםאלאעודולאכקרוביםלרחוקיםושמח2פ

שלום'שנאהקרוביםמן'לרחוקישלוםשמקדיםאלאעודולאכקרוביםלרחוקיםושמחא
שלום'שנאהקרוביםמן'לרחוקישלוםשמקדיםאלאעודולאכקרוביםלרחוקיםושמחש

מהוהשמיםמןעליהםמיםנתךעדהויולקרובלרחוקשלוםד

מהוהשמיםמןמיםעליהםנתךעדהויולקרובלרחוקשלוםמ

מהוהשמיםמן'עליהמיםניתךעדהויי"יאמרולקרובלרחוקשלום2פ

מהוהשמיםמןמיםעליהםנתךעדהויולקרובלרחוקשלוםא
מהוהשמיםמןמיםעליהםנתךעדהויולקרובלרחוקשלוםש

רצפהשעשתההחסדוראהבואעליהםלנוחהשמיםעוףנתנהולאד

רצפהשעשתההחסדוראהבא'וגומעליהםלנוחהשמיםעוףנתנהולאמ

רצפהשעשתההחסדהחסדוראהבאעליהםלנוחהשמיםעוףנתנהולא2פ

רצפהשעשתהחסדכמהוראהבואיומםעליהםלנוחהשמיםעוףנתנהולאא
רצפהשעשתהחסדכמהוראהבאיומםעליהםלנוחהשמיםעוףנתנהולאש
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'זהשדהמחיתובלילההשמיםמעוףביוםשומרםשהיהעמהםאיהבתד

שבעההשדהמחיתובלילההשמיםמעוףביוםשומרםשהיתהעמהםאיהבתמ

שבעההשדהמחיותובלילההשמיםמעוףביוםשומרםשהיתהעמהםאיהבת2פ

'זהשדהמחיתובלילההשמיםמעוףביוםעליהםשומרתשהיתהעמהםאיהבתא
'זהשדהמחיתובלילההשמיםמעוףביוםעליהםשומרתשהיתהעמהםאיהבתש

והואכהלכהנספדשלאשאולעללדוד'הקבה'שאמ'ואעפחדשיםד

והואכהלכהנספדשלאשאולעללדוד'ה'ב'הק'שאמ'פ'ע'ואחדשיםמ

והואכהלכהנספדשלאשאולעלה"הקבשאמר[פיעל]ואףחדשים2פ

והואכהלכהנספדשלאשאולעלה"הקב'שאמפ"ואע'חדשיא
והואכהלכהנספדשלאשאולעלה"הקב'שאמפ"ואע'חדשיש

תריסרעליהעברוכברשאול'שאמבהספדומתעצלדודהיהלארץבחוצהנקברד

תריסרעברוכברשאול'שאמבהספדומתעצלדודהיהלארץבחוצהנקברמ

תריסרעליהעברוכברשאולשאמרבהספדומתעצלדודהיהלארץבחוצהנקבר2פ

תריסרעליועברוכברשאול'שאמבהספדומתעצלדודהיהלארץבחוצהנקברא
תריסרעליועברוכברשאול'שאמבהספדומתעצלדודהיהלארץבחוצהנקברש

איהבתרצפהשל'מעשילושהגידכיוןלאספודיארחיהולאשתאירחיד

איהבתשלרצפהמעשיםלושהגידכיוןלאספודיהאורחאולאשתאירחימ

איהבתרצפהשלמעשיםלושהגידוכיוןלאספודיאורחיהולאושתאירחי2פ

איהבתרצפהשלמעשיםלושהגידוכיוןלמספדיהאורחיהולאשתאירחיא
איהבתרצפהשלמעשיםלושהגידוכיוןלמספדיהאורחיהולאשתאירחיש

חסדיםלגמילותעשתהכךאשהשהיאזומה'ואמבעצמו'ו'קנשאד

חסדיםלגמילותעשתהכךאשהשהיאזומהואמרבעצמווחומרקלנשאהמ

חסדיםלגמילותעשתהכךאשהשהיאזומהואמרבעצמווחומרקלנשא2פ

'חסדילגמילותכךעשתהאשהשהיאזוומה'ואמבעצמוו"קנשאא
חסדיםלגמילותכךעשתהאשהשהיאזוומה'ואמבעצמוו"קנשאש

עמהםחסדלגמולהלךמידוכמהכמהאחתעלמלךשאניאניד

עמהםחסדלגמולהלךמידוכמהכמהאחתעלמלךשאניאנימ

עמהם(עם)חסדלגמלהלךמידוכמהכמהאחתעלמלךשאניאני2פ

עמהםחסדלגמולהלךמידו"עאכמלךשהייתיאניא
עמהםחסדלגמולהלךמידו"עאכמלךשהייתיאניש

וילך'וגועשתהאשראתלדודויגד'ד'ה'הד

וילך'וגומעשתהאשראתלדודויגגד'ד'ה'המ

וילך'וגורצפהעשתהאשראתלדודויוגדדכתיבהיאהדא2פ

וילךמידאיהבתרצפהעשתהאשרלדודויוגדד"ההא
וילךמידאיהבתרצפהעשתהאשרלדודויוגדד"ההש

מה'וגומשאולעצמותאתמשםויעל'וגושאולעצמותאתויקחדודד

מה'וגומשאולעצמותאתויקחדודמ

מה'וגושאולעצמותאתמשםויעל'וגושאולעצמותאתויקחדוד2פ

מהשאול'עצמואתמשםויעל'וגושאולעצמותאתויקחדודא
מהעצמותאתמשםויעל'וגושאולעצמותאתויקחדודש

ליבשובאוהירדןאתועברווגדוליהםישראלזקניכלוכנסעמדדודעשהד

ליבשובאוהירדןאתועברווגדוליהםישראלזקניכלוכנסעמדדודעשהמ

ליבשובאוהירדןאתועברווגדוליהםישראלזקניכלוכנסעמדדודעשה2פ

ליבשובאוהירדןאתועברווגדוליהם'ישרזקניכלוכינסעמדדודעשהא
ליבשובאוהירדןאתועברווגדוליהםישראלזקניכלוכינסעמדדודעשהש

בנוויהונתןשאולעצמותאתומצאוגלעדד

בנוויהונתןשאולעצמותאתומצאוגלעדמ

בנוויהונתןשאולעצמותאתומצאוגלעד2פ

[שומר]'שנארמהבהםשלטהשלאבנוויהונתןשאולעצמותאתומצאוגלעדא
שומר'שנארמהבהםשלטהשלאבנוויהונתןשאולעצמותאתומצאוגלעדש
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ויקברו'שנהירדןאתועברוהמתארוןבתוךאותםונתנוד

ויקברו'שנהירדןאתועברוהמתארוןבתוךאותםונתנומ

ויקברו'שנהירדןאתועברוהמתארוןבתוךאותםונתנו2פ

ויקברוהירדןאתועברוהמתארוןבתוךאותןונתנו'וגועצמותיוכלא
ויקברוהירדןאתועברוהמתארוןבתוךאותןונתנו'וגועצמותיוכלש

בצלעמהו'וגובנוויהונתןשאולעצמותאתד

בצלעמהואביוקישבקברבצלעבנימןבארץבנוויהונתןשאולעצמותאתמ

בצלעמהואביוקישבקברבצלעבנימןבארץבנוויהונתןשאולעצמותאת2פ

בצלעמהואביוקישבקברבצלעבנימןבארץבנוויהונתןשאולעצמותאתא
בצלעמהואביוקישבקברבצלעבנימןבארץבנוויהונתןשאולעצמותאתש

בצדהיאוצלעשםוקברוהוירושלםלגבולשהביאוהומלמדאביוקישבקברד

בצדהיאוצלעשםוקברוהוירושלםלגבולשהביאוהומלמדמ

בצדהיאוצלעשםוקברוהוירושלםלגבולשהביאוהומלמד2פ

בצדהואבצלעומהושםויקברוהוירושלםלגבולשהביאוהומלמדא
בצדהואבצלעומהושםויקברוהוירושלםלגבולשהביאוהומלמדש

המלךצוהאשרככלויעשו'וגוירושלםהיאוהיבוסיהאלףוצלע'שנירושלםד

המלךצוהאשרככלויעשוירושלםהיאהיבוסיהאלףוצלע'שנירושלםמ

המלךצוהאשרככלויעשו'וגוירושלםהיאוהיבוסיהאלףוצלע'שנירושלם2פ

המלךצוהאשרככלויעשוירושלםהיאהיבוסיהאלףולצלע'שנאירושלםא
המלךצוהאשרככלויעשוירושלםהיאהיבוסיהאלףולצלע'שנאירושלםש

והיהושבטשבטבכלשאולשלארונו'מעבירילהיותצוההמלךצוהומהד

והיהושבטשבטבכלשלשאולארונומעביריםלהיותצוהמ

והיהושבטשבטבכלשאולשלארונומעביריםלהיותצוההמלךצוהמה2פ

והיהושבטשבטבכלשאולשלארונומעביריןלהיותהמלךצוהמהא
והיהושבטשבטבכלשאולשלארונומעביריןלהיותהמלךצוהמהש

וגומליםובנותיהםובניהםונשיהםהםיוצאיםשאולשלארונובונכנסשהיההשבטד

וגומליםובנותיהםובניהםונשיהםהםיוצאיםשלשאולארונובונכנסשהיההשבטמ

וגומליםובנותיהםובניהםונשיהםהםיוצאיםשאולשלארונובונכנסשהיההשבט2פ

גומליםובנותיהםונשיהםובניהםהםיוצאיןשאולשלארונובונכנסשהיההשבטא
גומליןובנותיהםונשיהםובניהםהםיוצאיןשאולשלארונובונכנסשהיההשבטש

בגמילותחובתןידיישראלכלשיצאוכדיובניושאולעםחסדד

בגמילותחובתןידיישראלכלשיצאוכדי(-)ובניושאולעםחסדמ

בגמילותחובתםידיכלםישראלכלשיצאוכדיובניושאולעםחסד2פ

'בגמילוחובתםידייחדכולם'ישרשיצאוכדיובניושאולעםחסדא
בגמילותחובתםידייחדכולםישראלשיצאוכדיובניושאולעםחסדש

שגמלו'הקבהשראהוכיוןירושלםלגבולאחזתולארץשבאועדחסדיםד

שגמלו'ה'ב'הקשראהוכיוןירושלםלגבולאחזתולארץשבאועדעשווכןחסדיםמ

שגמלוה"הקבשראהוכיוןירושלםלגבולאחוזתולארץשבאועדחסדים2פ

שגמלוה"הקבשראהוכיוןירושלםלגבולאחוזתולארץשבאועד'חסדיא
שגמלוה"הקבשראהוכיוןירושלםלגבולאחוזתולארץשבאועדחסדיםש

ונתןרחמיםנתמלאמידגבעוניםשלדינםועשוחסדישראלכללוד

ונתןרחמיםנתמלאמידשלגבעוניםדינןועשוחסדישראלכללומ

ונתןרחמיםנתמלאמידגבעוניםשלדינםועשוחסדלוישראלכל2פ

ונתןרחמיםה"הבנתמלאמיד'גבעונישלדינםועשו'ישרכלחסדלוא
ונתןרחמיםה"הקבנתמלאמידגבעוניםשלדינםועשוישראלכלחסדלוש

קירבכמהלמדנוהאכןאחרילארץ'ייויעתר'שנהארץעלמטרד

קרבכמהלמדנוהאכןאחרילארץאלהיםויעתר'שנהארץעלמטרמ

קירבכמהללמדנובאכןאחרילארץי"יויעתר'שנהארץעלמטר2פ

קרבכמהללמדנובאכןמאחרילארץ'הויעתר'שנאהארץעלמטרא
קרבכמהללמדנובאכןמאחרילארץ'הויעתר'שנאהארץעלמטרש
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על'לומצריךואיןשמיםלשםשלאשנתגיירו'אפיהרחוקיםאת'הקבהד

עללומרצריךואיןשמיםלשםשלאשנתגיירואותן'אפיהרחוקיםאת'ה'ב'הקמ

עללומרצריךואיןשמיםלשוםשלאשנתגיירואפלוהרחוקיםאתה"הקב2פ

עלל"צואיןשמיםלשוםשלאנתגיירו'ואפי'הרחוקיאתה"הקבא
עלל"צואיןשמיםלשוםשלאנתגיירו'אפי[ו]הרחוקיםאתה"הקבש

'וגוארץמלכיכל'יייודוךהויהצדקגיריד

א"ד'וגומארץמלכיכלי"ייודוךהויהצדקגירימ

פיךאמרישמעוכיארץמלכיכלי"ייודוךהויצדקגירי2פ

'וגוארץמלכיכל'היודוךד"הההצדקגריא
'וגוארץמלכיכל'היודוךד"הההצדקגריש

עלישראלבניאלדברתניישראלבניאלדברד

עלישראלבניאלדברתניישראלבניאלדברמ

עלישראלבניאלדברתניאשהאואישישראלבניאלדבר2פ

י"עי"בנאלדברתני]ישראלבניאלדברא
ישראלבניאלדברש

ידיעלולאגויםידיעללא'מתודיואיןמתודיםישראלידיד

ידיעלולאגויםידיעללאמתוודיםואיןמתוודיםישראלידימ

ידיעלולאגוים(גרים)ידיעלולאמתודיםישראלידי2פ

ידיעלולאגויםידיעללאמתודיםואיןמתודיםישראלא
ש

יעשוכישבתורהונזקיןחטאותבכללאישאשהלהשוותאשהאואישתושביםד

יעשוכישבתורהונזקיןחטאותבכללאישאשהלהשוותאשהאואישתושביםמ

יעשוכישבתורהונזקיןחטאותבכללאישאשהלהשוותאשהאואישתושבים2פ

יעשוכישבתורה'ונזיקיחטאותבכללאישאשהלהשוותאשהאואיש[תושביםא
יעשוכישבתורהונזיקיםחטאותבכללאישאשהלהשוותאשהאואישש

תחטאכינפש'אומשהואלפיזופרשה'נאמלמההאדםחטאתמכלד

תחטאכינפש'אומשהואלפיזופרשה'נאמלמההאדםחטאותמכלמ

תחטאכינפשאומרשהואלפיזופרשהנאמרלמההאדםחטאותמכל2פ

תחטאכינפש'אומשהואלפיזו'פ'נאמלמההאדםחטאותמכלא
תחטאכינפש'אומשהואלפיזו'פרשנאמרלמההאדםחטאותמכלש

התורהבכלשמענולאהגרבגוזלאבל'וגוד

התורהבכלשמענולאהגרבגוזלאבלבעמתווכחשי"בימעלומעלהמ

התורהבכלשמענולאהגרבגוזלאבלבעמיתווכחשי"בימעלומעלה2פ

התורהבכלשמענולאהגראתבגוזלאבלבעמיתווכחש'בהמעלומעלהא
התורהבכלשמענולאהגראתבגוזלאבלבעמיתווכחש'בהמעלומעלהש

'הכתבאהאדםחטאתמכליעשוכיאשהאואיש'נאמלכךד

'הכתובאהאדםחטאותמכליעשוכיאשהאואיש'נאמלכךמ

הכתובבאהאדםחטאותמכליעשוכיאשהאואישנאמרלכן2פ

'הכתובאהאדםחטאותמכליעשוכיאשהאואיש'נאמלכךכלהא
'הכתובאהאדםחטאותמכליעשוכיאשהאואישנאמרלכךכלהש

למזבחואשםלכהניםוחומשקרןשישלםלוונשבעהגרגוזלעלולימדד

למזבחואשםלכהניםוחומשקרןשישלםלוונשבעהגרגוזלעלולימדמ

למזבחואשםלכהניםוחומשקרןשישלםלוונשבעהגרהגוזלעלולימד2פ

למזבחואשםלכהניםוחומשקרןשישלםלוונשבעהגראתהגוזלעלולימדא
למזבחואשםלכהניםוחומשקרןשישלםלוונשבעהגראתהגוזלעלולימדש

'וחזאחרדברבהוחיסראחרבמקוםשנאמרהפרשהכלבתורהמדהזוד

וחזראחדדברבהוחסראחדבמקוםשנאמרהפרשהכלבתורהמדהזומ

וחזראחדדברבהוחסראחדבמקוםשנאמרהפרשהכלשתורהמדהזו2פ

וחזראחדדברבהוחסר'אבמקום'שנאמר'פרשכלשבתורהמדהזוא
וחזראחדדברבהוחסראחדבמקוםשנאמרהפרשהכלשבתורהמדהזוש
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יעשוכיאחדדברשחיסרעלאלאשנאהלאאחרבמקוםושנאהד

יעשוכיאחדדברשחסר[על]אלאשנאהלאאחרבמקוםושנאהמ

יעשוכיאחדדברשחיסרעלאלאשנאהלאאחרבמקוםושנאה2פ

יעשוכיאחדדברבהשחסרבשבילאלאנשנהלאאחרבמקוםונשנהא
יעשוכיאחדדברבהשחסרבשבילאלאנשנהלאאחרבמקוםונשנהש

חטאתמכלבמקוםכמועללחטואאדםשמחשבשמשעהללמדךעשוולאעשותשחשבוד

חטאותמכלבמקוםמועללחטואהאדםשחושבשמשעהללמדךעשוולאלעשותשחשבומ

חטאותמכלבמקוםמועללחטואאדםשמחשבשמשעהללמדךעשוולאעשותשחשבו2פ

'חטאומכלה"בהקבמועללחטואחושבשאדםשמשעהללמדךעשוולאלעשותשחשבוא
חטאותמכלה"בהקבמועללחטואחושבשאדםשמשעהללמדךעשוולאלעשותשחשבוש

למעולהרעלשוןועלהגזילותועלהגנבותעלחבירולביןשבינוממההאדםד

למעולהרעלשוןועלהגזילותועלהגניבותעלחבירולביןשבינוממההאדםמ

למעולהרעלשוןועלהגזלותועלהגנבותעלחבירולביןשבינוממההאדם2פ

הרעלשוןועלהגזילותועל'הגניבועלחבירולביןשבינומההאדםא
למעולהרעלשוןועלהגזלותועלהגניבותעלחבירולביןשבינומההאדםש

האדםחטאתמכל'א'דוהמקלללשקרבשםהנשבעלרבות'ביימעלד

האדםחטאותמכלא"דוהמקלללשקרבשםהנשבעלרבותי"בימעלמ

האדםחטאותמכלאחרדברוהמקלל(חבירו)בשםלשקרהנשבעלרבותי"בימעל2פ

האדםחטאותמכלא"דא
האדםחטאותמכלא"ד'בהמעלש

'וגותחטאכינפש'אומשהואלפי'נאמלמה'ביימעללמעולד

מעלומעלהתחטאכינפש'אומשהואלפי'נאמלמהי"בימעללמעולמ

מעלומעלהתחטאכינפשאומרשהואלפינאמרלמהי"בימעללמעול2פ

מעלומעלהתחטאכינפש'אומשהואלפי'נאמלמה'בהמעללמעולא
מעלומעלהתחטאכינפש'אומשהואלפי'נאמלמהש

עליו'מעלבאלובמשקראלאליאיןאבידהמצאאוד

עליומעלהבאלובמשקראלאליאין'וגואבדהמצאאו'וגוי"בימ

עליומעלהבאלובמשקראלאליאיןאבדהמצאאו'וגו2פ

עליומעלהבאלובמשקראלאליאין'וגואבידהמצאאו'בהא
עליומעלהבאלובמשקראלאליאין'וגואבידהמצאאו'בהש

מכליעשוכי'ל'תמניןדברכלבשאר'במקומשקרכאלו'הכתד

מכליעשוכיל"תמנייןדברכלבשארבמקוםמשקרכאלו'הכתומ

מכליעשוכילומרתלמודמניןדברכלבשארבמקוםמשקרכאלוהכתוב2פ

מכליעשוכיל"תמניןאדםכלבשארבמקוםמשקרכאלו'הכתוא
מכליעשוכיל"תמניןאדםכלבשארבמקוםמשקרכאלו'הכתוש

אלאמקוםבכלמעילהאיןמעללמעול'וגו'ביימעללמעולהאדםחטאתד

אלאמקוםבכלמעילהאיןמעללמעולהאדםחטאותמ

אלאמקוםבכלמעילהאיןמעללמעול'וגוי"בימעללמעולהאדםחטאות2פ

אלאמעילהאיןמעללמעולמעללמעולהאדם'חטאוא
אלאמעילהאיןמעללמעולמעללמעולהאדםחטאותש

מעלישראלבניוימעלו'ואומאבותםבאלהיוימעלו'אומהואוכןשיקורד

מעלישראלבניוימעלו'ואומאבותםבאלהיוימעלו'אומהואוכןשיקורמ

בנימעלי"ביוימעלוואומראבותםבאלהיוימעלואומרהואוכןשקר2פ

'וגוישראלבניוימעלו'ואומאבותםבאלהיוימעלוא"וכהשקרא
'וגוישראלבניוימעלו'ואומאבותםבאלהיוימעלוא"וכהשקרש

צאבעזיה'ואומעלאשרבמעלושאולוימת'ואומבחרםד

צאבעזיהו'ואומי"בימעלאשרבמעלושאולוימת'ואומבחרםמ

צאבעזיהוואומרמעלאשרבמעלושאולוימתואומר'וגובחרם-ישרא2פ

צאבעוזיהו'ואוממעלאשרבמעלושאולוימת'ואומא
צאבעוזיהו'ואומ"מעלאשרבמעלושאולוימת'ואומש
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אתהמניןההיאהנפשואשמהמעלבוומעלה'ואומעלתכיהמקדשמןד

אתהמניןההיאהנפשואשמהמעלבוומעלה'ואוממעלתכיהמקדשמןמ

אתהמניןההיאהנפשואשמהמעלבוומעלהואומרמעלתכיהמקדשמן2פ

אתהמניןההיאהנפשואשמהמעלבוומעלה'ואוממעלתכיהמקדשמןא
אתהמניןההיאהנפשואשמהמעלבוומעלה'ואוממעלתכיהמקדשמןש

ולאהאשםואתהכסףאתלהביאוהלךלוונשבעהגראתבגוזל'אומד

ולאהאשםואתהכסףאתלהביאוהלךלוונשבעהגראתבגוזלאומרמ

ולאהאשםואתהכסףאתלהביאוהלךלוונשבעהגראתבגוזלאומר2פ

ולאהאשםואתהכסףאתלהביאוהלךלוונשבעהגראתבגוזל'אומא
ולאהאשםואתהכסףאתלהביאוהלךלוונשבעהגראתבגוזלאומרש

אוההואהנפשואשמה'ל'ת'פטוריהיורשיםשהיושמתעדלהביאהספיקד

אוההיאהנפשואשמהל"תפטוריןהיורשיןשיהיושמתעדלהביאהספיקמ

אוההיאהנפשואשמהלומרתלמודפטוריןהיורשיןשהיושמתעדהספיק2פ

אוההיאהנפשואשמהל"ת'פטורי'היורשישיהיושמתעדהספיקא
אוההיאהנפשואשמהל"תפטוריםהיורשיםשיהיושמתעדהספיקש

לאשרונתן'ל'תהקרןמן'פטוריהםכךהאשםמן'שפטוריכשםד

לאשרונתןל"תהקרןמןפטוריםהםכךהאשםמןשפטוריםכשםמ

לאשרונתןלומרתלמודהקרןמןפטוריןהםכךהאשםמןשפטוריןכשם2פ

לאשרונתןל"תהקרןמןפטוריןהםכךהאשםמן'שפטוריכשםא
לאשרונתןל"תהקרןמן'פטוריהםכךהאשםמן'שפטוריכשםש

משמעבמשמעוהגריםוהנשיםהאנשיםבמשמעהכלההיאהנפשואשמהלואשםד

במשמעוהגריםוהנשיםהאנשיםבמשמעהכלההיאהנפשואשמהלואשםמ

משמעבמשמעוהגריםוהנשיםהאנשיםבמשמעהכלההיאהנפשואשמה'וגולואשם2פ

במשמעוהגריםוהנשים'האנשיבמשמעהכלההיאהנפשואשמהלואשםא
במשמעוהגריםוהנשים'האנשיבמשמעהכלההיאהנפשואשמהלואשםש

חמורה'עזאםמהאמרתהקטןאתומביאאלואתמביאד

חמורהז"עאםמהאמרתהקטן(הקרבן)אתומביאאלואתמביאמ

חמורהזרהעבודהאםמהאמרתהקטןאתומביאאלואתמביא2פ

חמורהז"עאםומהאמרתהקטןאתומביאאלואתיביאא
חמורהז"עאםומהאמרתהקטןאתומביאאלואתיביאש

והתודוההיאהנפשואשמהשבתורהמצותלכל'ו'קהקטןאתבהפטרד

והתוודוההיאהנפשואשמהשבתורהמצוותלכלוחומרקלהקטןאתבהפטורמ

והתודוההיאהנפשואשמהשבתורהמצותלכלוחומרקלהקטןאתבהפטר2פ

והתודוההיאהנפשואשמהשבתורההמצותלכלו"קהקטןאתבהפטרא
והתודוההיאהנפשואשמהשבתורההמצותלכלו"קהקטןאתבהפטרש

חטאתאלאליאיןעליהחטאמאשרוהתודה'אומשהואלפי'נאמלמהד

חטאתאלאליאיןעליהחטאאשרוהתודה'אומשהואלפי'נאמלמהמ

חטאתאלאליאיןעליהחטאמאשרוהתודהאומרשהואלפינאמרלמה2פ

חטאתאלאליאיןעליהחטאאשרוהתודה'אומשהואלפי'נאמלמהא
חטאתאלאליאיןעליהחטאאשרוהתודה'אומשהואלפי'נאמלמהש

'אומנתן'רוהתודוההיאהנפשואשמה'לומ'תלממניןאשםוידוישטעונהד

'אומנתן'רוהתודוההיאהנפשואשמהל"תמניןאשםוידוישטעונהמ

אומרנתן'רוהתודוההיאהנפשואשמהלומרתלמודמניןאשםודוישטעונה2פ

'אומנתן'רוהתודוההיאהנפשואשמהל"תמניןאשםוידוישטעונהא
'אומנתן'רוהתודוההיאהנפשואשמהל"תמניןאשםוידוישטעונהש

אף'ומניבארץאלאוידויבמשמעאיןוידוישטעוניןהמתיםלכלאבבניד

אףומניןבארץאלאוידויבמשמעאיןוידוישיטענוהמתיםלכלאבבנהמ

אףומניןבארץאלאודויבמשמעאיןודוישטעוניןהמתיםלכלאבבנה2פ

אףומניןבארץאלאוידויבמשמעאיןוידוישטעוניןהמתיםלכלאבבנהא
אףומניןבארץאלאוידויבמשמעאיןוידוישטעוניןהמתיםלכלאבבנהש
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דניאלוכן'וגואבותםעוןואתעונםאתוהתודו'אמוידויבגלותד

דניאלוכן'וגומאבותםעוןואתעוונםאתוהתודו'אמוידויבגלותמ

דניאלוכן'וגואבותםעוןואתעונםאתוהתודואמרודויבגלות2פ

דניאלוכן'וכועונםאתוהתודואמרתוידוישטעוניןבגלותא
דניאלוכן'וכועונםאתוהתודואמרתוידוישטעוניןבגלותש

חטאנוכימהמפני'וגוהצדקה'יילך'אומד

חטאנוכי'אממהמפני'וגוהפניםבשתולנוהצדקהי"ילך'אוממ

חטאנוכימהמפני'וגוהצדקהי"ילךאומר2פ

חטאנוכימהומפני'וגוהפניםבשתולנוהצדקה'הלך'אומא
חטאנוכימהומפני'וגוהפניםבשתולנוהצדקה'הלך'אומש

שאםאביו'שאממהעלולאעשואשרחטאתםאתוהתודולךד

שאםאביו'שאממהעלולאעשואשרחטאתםאתוהתודולךמ

שאםאביושאמרמהעלולאאבותםעוןואתעונםאתוהתודולך2פ

שאםאביושעשהמהולאעשואשרחטאתםאתוהתודולךא
אםאביושעשהמהולאעשואשרחטאתםאתוהתודולךש

פקדוןנתתלא'אומוהואאביךאצלשהפקדתיפקדוןתןלו'אמד

הפקדתלא'אומוהואאביךאצלשהפקדתיפקדוןליתןלו'אממ

הפקדתלאאומרוהואאביךאצלשהפקדתיפקדוןתןלואמר2פ

הפקדתלא'אומוהואאביךאצלשהפקדתיפקדוןליתןל"אא
הפקדתלא'אומוהואאביךאצלשהפקדתיפקדוןליתןל"אש

והתודו'לומ'תלמחייבשהואאנישומענזכרמןולאחראמןואמרמשביעניד

והתודול"תחייבשהואאנישומענזכרמכאןלאחראמןואמרמשביעבנימ

והתודולומרתלמודחייבשהואאנישומענזכרמכןלאחראמןואמרמשביעכני2פ

והתודול"תחייבשהואאנישומענזכרמכאןולאחראמן'ואוממשביעכניא
והתודול"תחייבשהואאנישומענזכרמכאןולאחראמןואומרמשביעכניש

בראשואשמואתוהשיבאביושעשהמהעלולאעשואשרחטאתםאתד

בראשואשמואתוהשיבאביושעשהמהעלולאעשואשרחטאתםאתמ

בראשואשמואתוהשיבאביושעשהמהעלולאעשואשרחטאתםאת2פ

בראשואשמואתוהשיבאביושעשהמהעלולאעשואשרחטאתםאתא
בראשואשמואתוהשיבאביושעשהמהעלולאעשואשרחטאתםאתש

הגזלעיקרכלליאיןבראשואותוושלם'אומשהואלפי'נאמלמהד

הגזלעקראלאליאיןבראשואותוושלם'אומשהואלפי'נאמלמהמ

הגזלעיקראלאליאיןבראשואותוושילםאומרשהואלפי'נאלמה2פ

הגזלעיקראלאליאיןבראשואותוושלם'אומשהואלפי'נאמלמהא
הגזלעיקראלאליאיןבראשואותוושילם'אומשהואלפי'נאמלמהש

כשהואיסףוחמישיתובראשואשמואתוהשיב'ל'תדמיםד

כשהואעליויוסףוחמישיתובראשואשמואתוהשיבל"תמנייןדמיםמ

כשהואעליויוסףוחמישיתובראשואשמואתוהשיב'לומתלמודמניןדמים2פ

כשהואעליויוסףוחמישיתול"תמניןדמיםא
כשהואעליויוסףוחמישיתול"תמנין[חומש](דמים)ש

חומשוחמשהארבעהותשלומיכפלתשלומיעלמביאיםואיןואשםחומשמביאיםבראשוד

חומשוחמשהארבעהותשלומיכפלתשלומיעלמביאיןואיןואשםחומשמביאיםבראשומ

חומשוחמשהארבעהותשלומיכפלתשלומיעלמביאיןואיןואשםחומשמביאיםבראשו2פ

חומש'וה'דותשלומיכפלתשלומי[על]מביאיןואיןואשםחומשמביאיןבראשוא
חומש'וה'דותשלומיכפלתשלומיעלואשםחומשמביאיןבראשוש

למילואשםלאשרונתןחמשהוחומשוהואשהיאעליויסףוחמישיתוואשםד

למילואשםלאשרונתןחמשהוחומשוהואשיהאעליויוסףוחמישיתוואשםמ

למילואשםלאשרונתןחמשהוחומשוהואשיהאעליויוסףוחמישיתוואשם2פ

למילואשםלאשרונתןחמשהוחומשוהואשיהאעליויוסףוחמישיתוואשםא
למילואשםלאשרונתןחמשהוחומשוהואשיהאעליויוסףוחמישיתוואשםש
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בביתובאלחבירומנהחייבהנגזלשהיההרי'אומנתן'רמשלושנגזלד

ד"בבובאלחברומנהחייבהנגזלשהיההרי'אומנתן'רמשלושנגזלמ

בביתובאלחבירומנהחייבהנגזלשהיההריאומרנתן'רמשלושנגזל2פ

ד"לבובאמנהלחבירוחייבהיהשהנגזלהרי'אומנתן'רמשלושגזלא
ד"לבובאמנהלחבירוחייבהיהשהנגזלהרי'אומנתן'רמשלושגזלש

מןשמוציאיןמניןנגזלשלחובבעלשנמצאעדליתנוהספיקולאדיןד

מידשמוציאיןמנייןשלנגזלחובבעלשנמצאעדליתנוהספיקולאמ

מידשמוציאןמניןנטלשלאחובובעלשנמצאעדליתנוהספיקולאדין2פ

מןשמוציאיןמניןנגזלשלחובובעלשנמצאעדליתנוהספיקולאא
מןשמוציאיןמניןנגזלשלחובובעלשנמצאעדליתנוהספיקולאש

ונתן'ל'תננזלשלחובלבעלונותניןהגזלןידד

ונתןל"תשלנגזלחובלבעלונותניןהגזלןמ

ונתןלומרתלמודנגזלשלחובלבעלונותנין(לומרתלמוד)הגזלן2פ

ל"תנגזלשלחובולבעלונותנין[הגוזל](הנגזל)א
ל"תנגזלשלחובולבעלונותניןהנגזלש

גואללאישאיןואםמקוםמכללואשםלאשרד

וכי'אומישמעאל'רגואללאישאיןואםמקוםמכללואשםלאשרמ

גואללאישאיןואםמקוםמכללואשםלאשר2פ

גואללאישאיןואםמקוםמכללואשםלאשרא
גואללאישאיןואםמקוםמכללואשםלאשרש

ד

ונשבעמדבר'הכתוהגרבגוזלאלאגואללושאיןבישראלאדםלךישמ

2פ

א
ש

ליאיןד

ליאיןגואללאישאיןואםלמזבחואשםלכהניםוחומשקרןשישלםלומ

ליאין2פ

ליאיןא
ליאיןש

'לייהמושבהאשםאליוהאשםלהשיב'ל'תמניןאשהאישאלאד

י"ליהמושבהאשםאליוהאשםלהשיבל"תמנייןאשהאישאלאמ

י"ליהמושבהאשםאליוהאשםלהשיבלומרתלמודמניןאשה[איש]אלא2פ

'לההמושבהאשםאליו(המושב)האשםלהשיבל"תמניןאשהאישאלאא
'לההמושבהאשםאליוהאשםלהשיבל"תמניןאשהאישאלאש

מלבד'אוכשהואבאשםאלאמדבראינואומדברהכתובבכסףלכהןד

מלבד'אומכשהואבאשםאלאמדבראינואומדבר'הכתובכסףלכהןמ

מלבדאומרכשהואבאשםאלאמדבראינואומדברהכתובבכסףיהיהלכהן2פ

מלבד'אומכשהואבאשםאלאמדבראינואומדבר'הכתובכסףיהיהלכהןא
מלבד'אומכשהואבאשםאלאמדבראינואומדבר'הכתובכסףיהיהלכהןש

המושבהאשם'ל'תמההאאמוראשםהריהכפוריםאילד

המושבהאשםל"תמההאאמוראשםהריהכפוריםאילמ

המושבהאשםלומרתלמוד'וכואנימההאאמוראשםהריהכפוריםאיל2פ

המושבהאשםמקייםאנימההאאמוראשםהרי'הכפוריאילא
המושבהאשםמקייםאנימההאאמוראשםהריהכפוריםאילש

לזריםלאסרו'לייהחומשזההמושבהקרןזההאשםמדבר'הכתובכסף'לייד

לזריםלאוסרוי"ליהחומשזההמושבהקרןזההאשםמדבר'הכתובכסףי"לימ

לזריםלאוסרוי"ליהחומשזההמושבהקרןזההאישמדברהכתובבכסףי"לי2פ

לזריםלאוסרו'לההחומשזההמושבהקרןזוהאשםמדבר'הכתובכסף'להא
לזריםלאוסרו'לההחומשזההמושבהקרןזוהאשםמדבר'הכתובכסף'להש
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לכהןלכהניםונתנוהשםקנאולכהן'ל'תמקודשיכולאוד

לכהןלכהניםונתנוהשםקנאולכהןל"תמקודשיהאיכולאומ

לכהןלכהניםונתנוהשםקנאויהיהלכהןלומרתלמודמקודשיהאיכולאו2פ

לכהןלכהניםונתנוהשםקנאויהיהלכהןל"תמקודשיהאיכולאוא
לכהןלכהניםונתנוהשםקנאויהיהלכהןל"תמקודשיהאיכולאוש

באיבאילזכתהבכסףשזכתהמשמרהאמרומכאןהכפוריםאילמלבדמשמרשבאנשיד

באיבאילזכתבכסףשזכתמשמרהאמרומכאןהכפוריםאילמלבדמשמרשבאנשימ

באיבאילזכתבכסףשזכתמשמרהאמרומכאןהכפוריםאילמלבדהמשמרשבאנשי2פ

באיבאילזכתהבכסףשזכתהמשמרהאמרומכאן'הכפוריאילמלבדהמשמרשבאנשיא
באיבאילזכתהבכסףשזכתהמשמרהאמרומכאןהכפוריםאילמלבדהמשמרשבאנשיש

יביאאשמוואתובגזלבפקדוןבמכחשלהלן'האמובאילמדבר'הכתואילזהד

יביאאשמוואתובגזלבפקדוןבמכחשלהלןהאמורבאילמדבר'הכתואילזהמ

יביאאשמוואתובגזלבפקדוןבמכחשלהלןהאמורבאילמדברהכתובאילזה2פ

יביאאשמוואתובגזלבפקדוןבמכחשלהלןהאמורבאילמדבר'הכתואילזהא
יביאאשמוואתובגזלבפקדוןבמכחשלהלןהאמורבאילמדברהכתובאילזהש

לאילכסףשיקדיםצריךיכפראשר'וגוהצאןמןתמיםאיל'לייד

לאילכסףשיקדיםצריךיכפראשר'וגומהצאןמןתמיםאילי"לימ

לאילכסףשיקדוםצריךיכפראשר'וגוהצאןמןתמיםאלי"לי2פ

לאילכסףשיקדיםצריךיכפראשר'וגותמיםאיל'להא
(פרט)לאילכסףשיקדיםצריךיכפראשר'וגותמיםאיל'להש

חבירואתשגזלהרי'אומעקיבא'רהיהעליושמתלאילפרטבוד

חברואתשגזלהרי'אומעקיבא'רהיהעליושמתלאילפרטבומ

חברואתשגזלהריאומרעקיבא'רהיהעליושמתלאילפרטבו2פ

חבירואתשגזלהרי'אומעקיבא'רהיהבעליושמתולאילפרטבוא
חבירואתשגזלהרי'אומעקיבא'רהיהבעליושמתולאילפרטבוש

להביאהספיקולאהאשםאתלהביאוהלךמשמרלאנשיהכסףונתןלוונשבעד

להביאהספיקולאהאשםאתלהביאוהלךמשמרלאנשיהכסףונתןלוונשבעמ

להביאהספיקולאהאשםאתלהביאוהלךהמשמרלאנשיהכסףונתןלוונשבע2פ

להביאהספיקולאהאשםאתלהביאוהלךמשמרלאנשיהכסףונתןלוונשבעא
להביאהספיקולאהאשםאתלהביאוהלךמשמרלאנשיהכסףונתןלוונשבעש

בויכפראשר'שנבמקומו'הכפוריאיללהביא'פטורישיורשיושמתעדד

בויכפראשר'שנבמקומוהכפוריםאיללהביאפטוריןשיורשיושמתעדמ

בויכפראשר'שנאבמקומוהכפוריםאיללהביאפטוריןיורשיו[ש]שמתעד2פ

בויכפראשר'שנאבמקומו'הכפוריאיללהביא'פטורישיורשיומניןשמתעדא
בויכפראשר'שנאבמקומו'הכפוריאיללהביא'פטורישיורשיומניןשמתעדש

שהיאהתרומהעל'הכתומגידתרומהוכלנפשולושכפרהיצאעליוד

שהיאהתרומהעל'הכתומגידתרומהוכלנפשולושכפרהמהיצאעליומ

שהיאהתרומהעלהכתובמגידהתרומהוכלנפשולושכפרהמתיצאעליו2פ

שהיא'התרומעל'הכתומגיד'התרומוכלנפשולושכפרהמתיצאעליוא
שהיאהתרומהעלהכתובמגידהתרומהועלנפשולושכפרהמתיצאעליוש

בעניןמפורשיןשאיןסתומין'אחריקדשיםריבהישראלבנילכלבכלנוהגתד

בעניןמפורשיןשאיןסתומיןאחריםקדשיםריבהישראלבניקדשילכלבכלנוהגתמ

בעניןמפורשיןשאיןסתומיןאחריםקדשיםריבהישראלבניקדשילכלבכלנוהגת2פ

בענין'מפורשיואין'סתומיאחרים'קדשיריבהישראלבניקדשילכלבכלנוהגתא
בעניןמפורשיןואיןסתומיםאחרים'קדשיריבה'ישרבניקדשילכלבכלנוהגתש

גזלעלהמושב'שאמוכשםכלוםלשםבהםואין'לכהנישהםהזהד

גזלעלהמושבבאשםשאמורכשםכלוםלשםבהןואיןלכהניםשהןהזהמ

גזלעלהמושבבאשםשאמורכשםכלוםלשםבהםואיןלכהניםשהםהזה2פ

גזלעלהמושבבאשםשאמורכשםכלוםלשםבהםואיןלכהניםשהםזהא
גזלעלהמושבבאשםשאמורכשםכלוםלשםבהםואיןלכהניםשהםזהש
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פטרופדיוןהבןופדיוןוהבכורותוהעורותוהחרמיםהחלהמרבהאנימהואתמהאהגרד

פטרופדיוןוהבכורותוהעורותוהחרמיםהחלהמרבהאנימהואתהגרמ

פטרופדיוןהבןופדיוןוהבכורותוהעורותוהחרמיםהחלהמרבהאנימהואתהגר2פ

פטרופדיוןהבןופדיוןוהבכורותוהעורותוהחרמיםהחלהמרבהאנימהת"ואהגרא
פטרופדיוןהבןופדיוןוהבכורותוהעורותוהחרמיםהחלהמרבהאנימהת"ואהגרש

'ל'תמהמקריביןתרומהוכי'אומישמעאל'ריקריבואשרחמורד

ל"תמהמקריביןתרומהוכי'אומישמעאל'רלכהןיקריבואשרחמורמ

לומרתלמודמהתרומהמקריביןוכיאומרישמעאל'ריקריבואשרחמור2פ

ל"מתתרומהמקריביןוכי'אומישמעאל'ריקריבואשרחמורא
ל"מתתרומהמקריביןוכי'אומישמעאל'ריקריבואשרחמורש

אבל'וגובכוריראשית'אושהואלפייקריבואשרד

אבלאלהיךי"יביתתביאאדמתךבכוריראשית'אומשהואלפייקריבואשרמ

אבלאלהיךי"יביתתביאאדמתךבכוריראשיתאומרשהואלפייקריבואשר2פ

אבל'וגותביאאדמתךבכוריראשית'אומשהואלפייקריבואשרא
אבל'וגותביאאדמתךבכורי'ראשי'אומשהואלפייקריבואשרש

באיהיהלולכהןיקריבאשר'ל'תלהםיעשהמהשמענולאד

באיהיהלולכהןיקריבואשרל"תלהםיעשהמהשמענולאמ

באיהיהלולכהןיקריבאשרלומרתלמודלהםיעשהמהשמענולא2פ

באיהיהלולכהןיקריבואשרל"תלהםיעשהמהשמענולאא
באיהיהלולכהןיקריבואשרל"תלהםיעשהמהשמענולאש

יהיולוקדשיואתואישלכהניםכולןנותניןשיהיוהבכוריםעלולימדהכתובד

יהיולוקדשיואתואישלכהניםכולםניתניןשיהיוהבכוריםעלולימד'הכתומ

יהיולוקדשיואתואישלכהניםכלםנתניםשיהיוהבכוריםעלולימדהכתוב2פ

יהיולוקדשיואתואישולבניולאהרןנתוניםשיהיוהבכוריםעלולימד'הכתוא
יהיולוקדשיואתואישולבניולאהרן'נתונישיהיוהבכוריםעלולימד'הכתוש

'וגוישראלבנייקריבואשרהקדשיםתרומתוכל'אומשהואלפי'נאמלמהד

י"ליישראלבניירימואשרהקדשיםתרומותוכל'אומשהואלפי'נאמלמהמ

ישראלבנייקריבואשרהקדשיםתרומותוכל'אומשהואלפי'נאמלמה]2פ

א
ש

מגידיהיולוקדשיואתואיש'ל'תבזרועיטלואנישומעד

מגידיהיולוקדשיואתואישל"תבזרועיטלואנישומע'וגוממ

מראשיתמגידיהיולוקדשיואתואישל"תבזרועיטלואנישומע2פ

א
ש

מעשרלישראלישראלקדשייהיולוקדשיואתואישלבעליהןקדשיםשטובתד

מעשרלישראלישראלקדשייהיולוקדשיואתואישא"דלבעליהןקדשיםשטובתמ

מעשרלישראלישראלקדשי[יהיולוקדשיואתואישלבעליהןקדשיםשטובת2פ

מעשר'לישר'ישרקדשיא
מעשרלישראל'ישרקדשיש

ואשמוחטאתולכהןכהןקדשיופסחוותודהרבעיונטעושלמיםבהמתוומעשרכספוד

ואשמוחטאתולכהןכהןקדשיופסחוותודהרבעיונטעושלמיםבהמתוומעשרכספומ

ואשמוחטאתולכהןכהןקדשיופסחוותודהרבעיונטעושלמיםבהמתוומעשרכספו2פ

ואשמוחטאתולכהןכהןקדשיופסחוותודהרבעיונטעושלמיםבהמתוומעשרכספוא
ואשמוחטאתולכהןכהןקדשיופסחוותודהרבעיונטעושלמיםבהמתוומעשרכספוש

ובכורומעשרוד

ובכורומעשרומ

ובכורומעשרו2פ

כראוילכהן'וקדשיתרומהשיתןמיכלקדשיואתואישא"דובכורומעשרוא
כראוילכהן'וקדשיתרומהשיתןמיכלקדשיואתואישא"דובכורומעשרוש
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ד

מ

2פ

'וגוקדשיואתואישנ"ועז'בקדשיאוכלזרעוויהיהלכהניםבנותיושישיאיזכהא
'וגוקדשיואתואישנ"ועז'בקדשיאוכלזרעוויהיה'לכהניבנותיושישיאיזכהש

באילזכתהבכסףשזכתהמשמרה'שאמלפייהיהלולכהןיתןאשראישד

באילזכתבכסףשזכתמשמרה'שאמלפייהיהלולכהןיתןאשראישמ

באילזכהבכסףשזכהמשמרהשאמרלפייהיהלולכהןיתןאשראיש2פ

באילזכתבכסףשזכתמשמרהשאמרולפייהיהלולכהןיתןאשראישא
באילזכתבכסףשזכתהמשמרהשאמרולפייהיהלולכהןיתןאשראישש

האיששמתעדהאילאתלהביאהספיקולאלכהןכסףשנתןמיהריד

האיששמתעדהאילאתלהביאהספיקולאלכהןכסףשנתןמיהרימ

האיששמתעדהאילאתלהביאהספיקולאלכהןכסףשנתןמיהרי2פ

האיששמתעדהאילאתלהביאהספיקולאלכהןכסףשנתןמיהריא
האיששמתעדהאילאתלהביאהספיקולאלכהןכסףשנתןמיהריש

לולכהןיתןאשרואיש'אמהאישליורשיויחזירמכהןהכסףיטוליכולד

לולכהןיתןאשראיש'אמהאישליורשיויחזירמכהןהכסףיטוליכולמ

לולכהןיתןאשרואישאמרהאישליורשיויחזורמכהןהכסףיטוליכול2פ

לולכהןיתןאשראיש'אמהאישליורשיויחזורמכהןהכסףיטוליכולא
לולכהןיתןאשראיש'אמהאישליורשיויחזורמכהןהכסףיטוליכולש

שלאעדעקיבא'רמשנתהיתהזושמעון'בר'אלעז'אריהיהד

שלאעדעקיבא'רמשנתהיתהזאתשמעון'בראלעזר'ר'אמיהיהמ

שלאעדעקיבא'רמשנתהיתהזושמעוןבראלעזרר"איהיה2פ

שלאעדעקיבא'רמשנתזוש"בר'אלעזר"איהיהא
שלאעד'עקי'רמשנתזוש"בר'אלעזר"איהיהש

ביןהכסףאתנוטליהויריבביןלימה'אממזיפריןמשבאמזיפריןבאד

בןהכסףאתנוטליהוייריבבןלימה'אממזיפריןמשבאמזיפריןבאמ

ביןהכסףאתנוטליהויריבבןלימה'אממזיפריןמשבאמזיפריןבא2פ

בןהכסףאתנוטליהויריבבןלימה'אמ[מזיפריןמשבא]מזיפריןבאא
בןהכסףאתנוטליהויריבבןלימה'אממזיפריןבאש

להביאהספיקולאמיהויריבכסףמשנתןהריהכסףאתנוטלידעיהד

להביאהספיקלאליהויריבכסףשנתןמיהריהכסףאתנוטלידעיהמ

להביאהספיקולאמיהויריבכסףמשנתןהריהכסףאתנוטלידעיה2פ

להביאהספיקולאליהויריבהכסףשנתןמיהרי[הכסף](האיל)אתנוטלידעיהא
להביאהספיקולאליהויריבהכסףשנתןמיהריהאילאתנוטלידעיהש

'אמלידעיהויתןמיהויריבהכסףיטוליכולידעיהשנכנסהעדהאילאתד

'אמלידעיהויתןמיהויריבהכסףיטוליכולידעיהשנכנסהעדהאילאתמ

אמרלידעיהויתןמיהויריבהכסףאתיטוליכולידעיהשנכנסעדהאילאת2פ

'אמלידעיהויתןמיהויריבהכסףאתיטוליכולידעיהשנכנסעדהאילאתא
'אמלידעיהויתןמיהויריבהכסףאתיטוליכולידעיהשנכנסעדהאילאתש

מתנתאיןמתנהאישמתנתאמרתיהיהלולכהןיתןאשראישד

מתנתאיןמתנהאישמתנתאישאמרתיהיהלולכהןיתןאשראישמ

מתנתאיןמתנהאישמתנתאישאמרתיהיהלולכהןיתןאשראיש2פ

מתנתמתנהאישמתנתאישאמרתיהיהלולכהןיתןאשראישא
מתנתמתנהאישמתנתאישאמרתיהיהלולכהןיתןאשראישש

מתנתמרבהאתומניןאישמתנתאלאליאיןמתנהקטןד

מתנתמרבהאתומניןאישמתנתאלאליאיןמתנהקטןמ

מתנתמרבהאתומניןאישמתנתאלאלואיןמתנהקטן2פ

מתנתמרבהאתומניןאישמתנת(איש)אלאליאיןמתנהאינהקטןא
מתנתמרבהאתומניןאישמתנתאלאליאיןמתנהאינהקטןש
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אתואישיהיהלולכהןיתןאשרואיש'אמקטןויורשיאשהד

אתואישא"דיהיהלולכהןיתןאשראיש'אמקטןויורשיאשהמ

אתואישיהיהלולכהןיתןאשרואישאמרקטןויורשיאשה2פ

אתואישיהיהלולכהןיתןאשראישאמרת[קטןויורשי]אשהא
אתואישיהיהלולכהןיתןאשראישאמרתאשהש

יכולעליהם'אחריוניתוספובארץלכהןשמדדהרייהיולוקדשיוד

יכולעליהןאחריםוניתוספובארץלכהןשמדדהרייהיולוקדשיומ

יכול*[]עליהםאחריםוליתוספובארץלכהןשמדדהרייהיולוקדשיו2פ

יכולעליהם'אחריונתוספו[בארץ]לכהןשמדדעדהרייהיולוקדשיוא
יכולעליהםאחריםונתוספולכהןשמדדעדהרייהיולוקדשיוש

לכהןיתןאשראיש'ל'תיהיולוקדשיואתואישעליואניקוראד

לכהןיתןאשראישל"תיהיולוקדשיואתואישעליואניקוראמ

עליואניקורא2פ

עליוקוראאניא
עליוקוראאניש

אניקוראיכולאחריםוניתוספובקופהלומדד'אפיאויהיהלוד

אניקוראיכולעליהםאחריםוניתוספובקופתולומדד'אפיאויהיהלומ

2פ

א
ש

לוקדשיואתואיש'ל'תיהיהלולכהןיתןאשראישעליוד

לוקדשיואתואישל"תיהיהלולכהןיתןאשראישעליומ

לוקדשיואתואיש['לומתלמודיהיהלולכהןיתןאשראיש]2פ

לוקדשיואתואישל"תיהיהלולכהןאשראישא
לוקדשיואתואישל"תיהיהלולכהןאשראישש

יכולומתיום'לבתוךבנושפדההרי'אומיוסי'ריהיהד

יכולומתיוםשלשיםבתוךבנואתשפדההרי'אומיוסי'ריהיומ

יכולומתיוםשלשיםבתוךבנואתשפדההריאומריוסי'ריהיו2פ

[יכול]ומת'לבתוךבנואתשפדההרי'אומיוסי'ריהיוא
ומת'לבתוךבנואתשפדההרי'אומיוסי'ריהיוש

אתואיש'ל'תיהיהלולכהןיתןאשראישעליואניקוראד

אתואישל"תיהיהלולכהןיתןאשראישעליואניקוראמ

אתואישלומרתלמודיהיהלולכהןיתןאשראישעליואניקורא2פ

אתואישל"תיהיהלולכהןיתןאשראישעליואניקוראא
אתואישל"תיהיהלולכהןיתןאשראישעליואניקוראש

עליואניוקוראכהןמידמוציאיןאיןיום'ללאחריהיולוקדשיוד

עליואניוקוראכהןמידמוציאיםאיןיוםשלשיםלאחריהיולוקדשיומ

עליואניוקוראכהןמידמוציאיןאיןיוםשלשיםלאחריהיולוקדשיו2פ

עליואניוקוראהכהןמיד'מוציאיאיןיום'שלשילאחריהיולוקדשיוא
עליואניוקוראהכהןמידמוציאיןאיןיום'ללאחריהיולוקדשיוש

'א'דיהיהלולכהןיתןאשרואישד

א"דיהיהלולכהןיתןאשראישמ

דבריהיהלולכהןיתןאשרואיש2פ

א"דיהיהלולכהןיתןאשראיש[ל"ת]יהיהלוקדשיואתואישא
א"דיהיהלולכהןיתןאשראישיהיהלוקדשיואתואישש

תרומהוכללמעלה'כתמהיהיולוקדשיואתואישד

אשר)תרומהוכללמעלה'כתומהיהיולוקדשיואתואישמ

תרומהוכל(מן)למעלהכתיבמהיהיולוקדשיואתואישאחר2פ

תרומהוכללמעלה'כתימהיהיהלוקדשיואתואישא
תרומהוכללמעלה'כתימהיהיולוקדשיואתואישש
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'וגוישראלבניקדשילכלד

יהיהלולכהןיקריבואשרישראלבניקדשילכל(לכהןישראלבנייקריבומ

'וגוישראלבניקדשילכל2פ

'וגוישראלבניקדשילכלא
'וגוישראלבניקדשילכלש

לכהונהבנותיושישיאיזכהכראוילכהןוקדשיםתרומהשיתןמיכל'הקבהאמרד

לכהונהבנותיושישיאיזכהכראוילכהןוקדשיםתרומהשיתןמיכל'ה'ב'הק'אממ

---לכהבנותיושישאיזכהכראוילכהןוקדשיםתרומהשיתןמיכלה"הקב'אמ2פ

לכהונהבנותיושישיאיזכהכראוילכהןוקדשיםתרומהשיתןמיכלה"הקב'אמא
לכהונהבנותיושישיאיזכהכראוילכהןוקדשיםתרומהשיתןמיכלה"הקב'אמש

יהיולוקדשיואתואיש'נאמזהועלבקדשיםאוכלזרעוויהיהד

יהיולוקדשיואתואישנאמרזהועלבקדשיםאוכלזרעוויהיהמ

יהיולוקדשיואתואישנאמרזהועלקדשיםאוכלזרעוויהיה2פ

'וגויהיולוקדשיואתואישנ"ועזבקדשיםאוכלזרעוויהיהא
'וגויהיולוקדשיואתואישנ"ועזבקדשיםאוכלזרעוויהיהש

קדשיםאוכליהיהשזרעוד

קדשיםאוכליהיהשזרעומ

קדשיםאוכליהיהשזרעו2פ

בקדשיםאוכליהיהשזרעוישראלבניקדשילכלתרומהוכללמעלה'כתימהא
בקדשיםאוכליהיהשזרעו'ישרבניקדשילכלתרומהוכללמעלה'כתימהש

קדשיואתואיש'א'דיפהבעיןלכהןשנתןוהקדשותומעשרותתרומהבזכותד

קדשיואתואישא"דיפהבעיןלכהןשנתןוהקדשותומעשרותתרומהבזכותמ

קדשיואתואישאחרדבריפהבעיןלכהןשנתןוהקדשותומעשרותתרומהבזכות2פ

קדשיואתואישא"דיפהבעיןלכהןשנתןוהקדשותומעשרותתרומהבזכותא
קדשיואתואישא"דיפהבעיןלכהןשנתןוהקדשותומעשרותתרומהבזכותש

'אומאינובדרכיוההולך'יייראכלאשרי'ד'ה'היהיולוד

'אומאינובדרכיוההולךי"ייראכלאשרי'ד'ה'היהיולומ

אומראינובדרכיוההולךי"ייראכלאשרידכתיבהיאהדאיהיולו2פ

'אומאינובדרכיוההולך'היראכלאשריד"ההא
'אומאינובדרכיוההולך'היראכלאשריד"ההש

הגריםאלו'יייראכלאשריאלאלוייםאשריכהניםאשריישראלאשריד

הגריםאלוי"ייראכלאשריאלאלווייםאשריכהניםאשריישראלאשרימ

הגריםאלוי"ייראכלאשריאלאלוייםאשריכהניםאשריישראלאשרי2פ

הגריםאלו'היראכלאשריאלאלוייםאשריהכהניםאשריישראלאשריא
הגריםאלו'היראכלאשריאלאלוייםאשריהכהניםאשריישראלאשריש

כךישראלאשריךבישראל'שנכשםבאשרישהם'יייראישהםד

כךכמוךמיישראלאשריךבישראל'שנכשםבאשרישהםי"ייראישהםמ

כךישראלאשריךבישראלשנאמרכשםבאשרישהםי"ייראישהם2פ

[כך]כמוכהמיישראלאשריךבישראל'שנאכשםבאשרישהם'היראישהםא
כמוךמיישראלאשריךבישראל'שנאכשםבאשרישהם'היראישהםש

שהואבגראשריאמורגרזהובאי'יייראכלאשריבהם'נאמד

שהואבגראשריאמורגרזהובאיי"ייראיכלאשריבהם'נאממ

שהואבגראשראמורגרזהובאיי"ייראיכלאשריבהםנאמר2פ

שהואבגראשריגרזהובאי'היראכלאשריבהם'שנאא
שהואבגראשריגרזהובאי'היראכלאשריבהם'שנאש

אלהיהםואתיראיםהיו'ייאתבהם'שכתהללוככותייםלאצדקגרד

אלהיכהםואתיראיםהיוי"יאתבהםשכתובהללוככותיםלאצדקגרמ

אלהיהםואתיראיםהיוי"יאתבהםשכתובככותייםלאצדקגר2פ

אלהיהםואתיראיםהיו'האתבהם'שכתובכותייםלאצדקגרא
אלהיהםואתיראיםהיו'האתבהםשכתובבכותייםלאצדקגרש
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'ד'ה'ה'הקבהשלבדרכיווהולך'הקבהמןיראשהואבגראלאעובדיםהיוד

'ד'ה'ה'ה'ב'שלהקבדרכיווהולך'ה'ב'הקמןיראשהואבגראלאעובדיםהיומ

הדאה"הקבשלבדרכיווהולךה"הקבמןיראשהואבגראלאעובדיםהיו2פ

ד"ההה"הקבשלבדרכיווהולךה"מהביראשהואבגראלאעובדיםהיוא
ד"ההה"הקבשלבדרכיווהולךה"מהקביראשהואבגראלאעובדיםהיוש

הגרזהתאכלכיכפיךיגיעבדרכיוההולךד

הגרזהתאכלכיך[י]כפיגיעבדרכיוההולךמ

הגרזהלךוטובאשריךתאכלכיכפיךיגיעבדרכיוההולךדכתיבהיא2פ

הגרזהתאכלכיכפיךיגיעבדרכיוההולךא
הגרזהתאכלכיכפיךיגיעבדרכיוההולךש

אבותזכותלישאיןליאוייאמרשלאוכדיאבותזכותלושאיןד

אבותזכותלישאיןליאוי'יאמשלאוכדיאבותזכותלושאיןמ

אבותזכותלישאיןליאוייאמרשלאוכדיאבותזכותלושאין2פ

אבותזכותלישאיןליאוייאמרשלאוכדיאבותזכותלושאיןא
אבותזכותלישאיןליאוייאמרשלאוכדיאבותזכותלושאיןש

'הכתולכךהזהבעולםאלאשכרליאיןשאסגלטוביםמעשיםכלד

'הכתולכךהזהבעולםאלאשכרליאיןאסגלשאנימעשיםכלמ

הכתובלכךהזהבעולםאלאשכרליאיןשאסגלטוביםמעשיםכל2פ

'הכתולכךז"בעהאלאשכרליאיןשאסגלטוביםמעשיםכלא
'הכתולכךז"בעהאלאשכרליאיןשאסגלטוביםמעשיםכלש

יגיע'ד'ה'ההבאובעולםהזהבעולםיאכלעצמושבזכותלגריםמבשרד

יגיע'ד'ה'ההבאובעולםהזהבעולםיאכלעצמושבזכותלגריםמבשרמ

יגיעדכתיבהיאהדאהבאובעולםהזהבעולםיאכלעצמושבזכות[לגרים]מבשר2פ

יגיעד"ההב"ובעהז"בעהיאכלעצמושבזכותמבשרוא
יגיעד"ההב"ובעהז"בעהיאכלעצמושבזכותמבשרוש

ושם'דתימכמההזהבעולםשיגעטוביםמעשיםאלותאכלכיכפיךד

ושם'דתיממ"כבהםשיגעטוביםמעשיםאלותאכלכיכפיךמ

ושםדתימרכמהבעולםבהםשיגעטוביםמעשיםאלותאכלכיכפיך2פ

ושםא"כד[ז]"בעהבהםשיגיעט"מאלותאכלכיכפיךא
ושםא"כדה"בעבהםשיגיעט"מאלותאכלכיכפיךש

בכחךלעשותידךתמצאאשרכל'ואומכחיגיעיינוחוד

בכחך(אשריךלךוטוב)לעשותידךתמצאאשרכל'ואומכחיגיעיינוחומ

בכחךלעשותידךתמצאאשרכלואומרכחיגיעיינוחו2פ

בכחךלעשות[ידך]תמצאאשרכל'ואומכחיגיעיינוחוא
בכחךלעשותידךתמצאאשרכל'ואומכחיגיעיינוחוש

אשריךלךוטובאשריךשכרומה'וגועשהד

אשריךלךוטובאשריךשכרומה'וגומוחשבוןמעשהאיןכיעשהמ

אשריךלךוטובאשריךאשריךשכרומה'וגומעשהאיןכיעשה2פ

אשריךלךוטובאשריךשכרומהעשהא
אשריךלךוטובאשריךשכרומהעשהש

שאשתו'אעפפוריהכגפןאשתךהבאלעולםלךוטובהזהבעולםד

שאשתו'פ'ע'אפוריהכגפןאשתךהבאלעולםלךוטובהזהבעולםמ

שאשתופיעלאףפוריהכגפןאשתךהבאלעולםלךוטובהזהבעולם2פ

שאשתופ"אעפוריהכגפןאשתךב"לעהלךוטובז"בעהא
שאשתופ"אעפוריהכגפןאשתךב"לעהלךוטובז"בעהש

כגפן'ד'ה'הישראלכבנותהיאהריישראלמבנותואינהעמונתגירהד

כגפן'ד'ה'הישראלכבנותהיאהריישראלמבנותואינה[עמו]נתגיירהמ

כגפןדכתיבהיאהדאישראלכבתהיאהריישראלמבנותואינהעמונתגיירה2פ

כגפןד"ההישראלכבתהיאהריישראלמבנותואינהעמונתגיירהא
כגפןד"ההישראלכבתהיאהריישראלמבנותואינהעמונתגיירהש
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טוענתשהיאפוריהתסיעממצריםגפן'שנאישראלאלופוריהד

טוענתשהיאפוריהתסיעממצריםגפןבהן'שנאמישראלאלופוריהמ

טוענת(נ)שהיאפוריהתסיעממצריםגפןבהםשנאמרישראלאלופוריה2פ

טוענתשהיאפוריאתסיעממצריםגפן'שנאגפןשהםישראלאלופוריהא
טוענתשהיאפוריהתסיעממצריםגפן'שנאגפןשהםישראלאלופוריהש

בזמןבתיךבירכתילבניםזוכהשהואבוקקכגפןולאפירותד

בזמןביתךבירכתילבניםזוכהשיהאבוקקכגפןולאפירותמ

בזמןביתךבירכתילבניםזוכהשהיאבוקקכגפןולאפירות(יהודיתדתבעצמה)2פ

בזמןביתיךבירכתילבניםזוכהשהיאבוקקכגפןולאפירותא
בזמןביתךבירכתילבניםזוכהשהיאבוקקכגפןולאפירותש

משנהבעליבניםממנהשיוצאיןזוכהצנועהשהיאיהודיתדתבעצמהנוהגתשהיאד

מקראבעליממנהשיוצאיןזוכהצנועהשהיאיהודיתדתבעצמהנוהגתשהיאמ

מקראבעליבניםממנהשיוצאיןזוכהצנועהשהיאיהודיתדתבעצמהנוהגתשהיא2פ

תורהבעליבניםממנהשיוצאיןזוכהצנועהשהיא'יהודידרכיבעצמהנוהגתשהיאא
תורהבעליבניםממנהשיוצאיןזוכהצנועהשהיא'יהודידרכיבעצמהנוהגתשהיאש

זיתיםכשתיליבניך'ד'ה'הטוביםמעשיםבעלימקראבעליד

זתיםכשתיליבניך'ד'ה'הטוביםמעשיםבעלימשנהבעלימ

זתיםכשתיליבניךדכתיבהיאהדאטוביםמעשיםבעליתלמודבעלי'משנבעלי2פ

זתיםכשתיליבניךד"ההטוביםמעשיםובעליתלמודובעלימשנהובעליא
זתיםכשתיליבניךד"ההטובים'מעשיובעליתלמודובעלימשנהובעליש

לשמןוזתיםליבשזתיםלאכילהזתיםהזההזיתמהד

לשמןוזתיםליבשוזתיםלאכילהזתיםבוישהזההזיתמהמ

לשמןזתים[ליבשזתים]לאכילהזתיםהזההזיתמהלשלחנךסביב2פ

לשמןזתיםליבשזתיםלאכילהזתיםהזיתמה'וגוסביבא
לשמןזתיםליבשזתיםלאכילהזתיםהזיתמה'וגוסביבש

הגשמיםבימותולאהחמהבימותלאנושריםעליוואיןהשמניםמכלדולקושמנוד

הגשמיםבימותולאהחמהבימותלאנושריםעליוואיןהשמניםמכלדולקושמנומ

הגשמיםבימותולאהחמהבימותלאנושריןעליוואיןהשמניםמכלדולקושמנו2פ

הגשמיםבימותולאהחמהבימותלאנושריןעליוואיןהשמניםבכלדולקושומנוא
'הגשמיבימותולאהחמה'בימולאנושריןעליוואיןהשמניםבכלדולקושומנוש

בעלימהםמשנהבעלימהםמקראבעלימהם'הגריבניבאיםכךד

בעלימהםמשנהבעלימהםהגריםבניבאיםכךמ

בעלימהםמשנהבעלימהםמקראבעלימהםהגריםבניבאיםכך2פ

מהםבאיםגריםשלבניםכךא
מהםבאיםגריםשלבניםכךש

זרעלהםוישבעתודבריודעיומהםנבוניםמהםחכמיםמהםומתןמשאד

זרעלהםוישבעתודבריודעיומהםנבוניםמהםחכמיםמהםומתןמשאמ

זרעלהםוישבעתודבריודעיומהםנבוניםמהםחכמיםמהםומתןמשא2פ

זרעלהםוישדעתדברי'יודעיומהם'נבונימהםחכמיםא
זרעלהםוישדעתדברייודעיםומהםנבוניםמהם'חכמיש

גדולותלמעלותבניךיזכושמשולחנךזכותךיעמודבניךשללשולחנךסביבלעולםקייםד

גדולותלמעלותבניךיזכושמשולחנךזכותךיעמדשלבניךלשלחניךסביבלעולםקייםמ

גדולותלמעלותבניךיזכושמשולחנךזכותךיעמדבניךשללשלחנךסביבלעולםקים2פ

גדולותלמעלותבניךיזכושמשולחנךזכותךיעמודשלבניךלשולחניךסביבלעולםקייםא
'גדולולמעלותבניךיזכושמשולחנךזכותךיעמודשלבניךלשולחניךסביבלעולםקייםש

ושרהבאברהםמצינושכן'יייראגבריברךכןכיהנהד

ושרהבאברהםמצינושכןי"ייראגבריבורךכןכיהנהמ

ושרהבאברהםמצינושכןי"ייראגבריברךכןכיהנה2פ

'באברהמצינושכן'היראיגבריבורךכןכי'אומהויא
באברהםמצינושכן'היראיגבריבורךכןכי'אומהויש
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יתברכווכןהזהבעניןנתברךהוא'יייראאברהםוהיהגריםשהיוד

יתברכווכןהזהכעניןנתברךהואי"ייראאברהםוהיהגריםשהיומ

יתברכווכןהזהכעניןנתברךהואי"ייראאברהםוהיהגריםשהיו2פ

יתברכווכןזהבעניןנתברךוהוא'האתירא'אבוהיהגריםשהיוא
יתברכווכןזהבעניןנתברךוהוא'האתיראאברהםוהיהגריםשהיוש

מברכם'שהקבהמלמדמציון'יייברכךכמנהגםשינהגוהגריםכלד

מברכם'ה'ב'שהקמלמדמציוןי"ייברכךכמנהגםשינהגוהגריםכלמ

מברכםה"שהקבמלמדמציוןי"ייברכךכמנהגםשינהגוהגריםגויםכל2פ

מברכםה"הקבשהיהמלמדמציון'היברכךבמנהגם'נוהגישיהיוהגריםכלא
מברכםה"הקבשהיהמלמדמציון'היברכךבמנהגם'נוהגישיהיוהגריםכלש

שיורדחרמוןכטל'שנמציוןיוצאותשהברכותומניןישראלאתמברךשהואממקוםד

שיורדחרמוןכטל'שנמציוןיוצאותשהברכותומניןישראלאתמברךשהואממקוםמ

שיורדחרמוןכטל'שנאמציוןיוצאותשהברכותומניןישראלאת'מברשהואממקום2פ

שיורדחרמוןכטל'שנאמציוןיוצאיןשהברכותומניןישראלאתמברךשהואממקומםא
שיורדחרמוןכטל'שנאמציוןיוצאיןשהברכותומניןישראלאתמברךשהואממקומםש

'ואו'וגוציוןהרריעלד

'ואומהעולםעדחייםהברכהאתי"יצוהשםכיציוןהרריעלמ

ואומרהעולםעדחייםהברכהאתי"יצוהשםכיציוןהרריעל2פ

'ואומהברכהאת'הצוהשםכיציוןהרריעלא
'ואומהברכהאת'הצוהשםכיציוןהרריעלש

שיזכוחייךימיכלירושלםבטובוראה'וגומציון'יייברכךד

שיזכוחייךימיכלירושלםבטובוראהוארץשמיםעשהמציוןי"ייברכךמ

שיזכוחייךימיכלירושלםבטובוראהמציוןי"ייברכך2פ

שיזכהירושלםבטובוראהמציון'היברכךא
שיזכהירושלםבטובוראהמציון'היברכךש

בשבילוכיישראלעלשלוםלבניךבניםוראהלבאלעתידירושלםבטובלראותד

בשבילוכיישראלעלושלוםלבניךבניםוראהלבאלעתידירושלםבטובלראותמ

בשבילוכיישראלעלושלוםלבניךבניםוראהלבאלעתידירושלםבטובלראות2פ

בשבילוכי'ישרעלשלוםלבניךבניםוראהל"לירושלםבטובלראותא
בשבילוכי'ישרעלשלוםלבניךבניםוראהל"לירושלםבטובלראותש

'הכתצדקבגראלאישראלעלשלוםיבואלכךלבניובניםהגרשיראהד

'הכתוצדקבגראלאישראלעלשלוםיבואלכךלבניובניםהגרשיראהמ

הכתובצדקבגראלאישראלעלשלוםיבאלכךבניםהגרשיראה2פ

'הכתוהצדקבגריאלאלישראלשלוםיהיהלכךלבנובניםהגרשיראהא
'הכתוהצדקבגריאלא'לישרשלוםיהיהלכךלבנובניםהגרשיראהש

שמברכיןכהניםבניובנישהםמבניהועומדיםוזוכהלכהןבתושמשיאשזוכהמדברד

שמברכיןכהניםבניובנישהםמבניהועומדיןוזוכהלכהןבתושמשיאשזוכהמדברמ

שמברכיןכהניםבניובנישהםמבניהועומדיםוזוכהלכהןבתושמשיאשזוכהמדבר2פ

'שמברכי'כהנימבניהועומדיןלכהןבתושמשיאשזוכהמדברא
'שמברכי'כהנימבניהועומדיןלכהןבתושמשיאשזוכהמדברש

ישא'וגויאר'וגויברכך'ואוישראלאתד

'וגומי"ייאר'וגומציוןי"ייברכך'ואומישראלאתמ

ישאויחנךאליךפניוי"ייארוישמרךי"ייברכךואומריםישראלאת2פ

כהניםברכת'ואומריישראלאתא
כהניםברכת'ואומרי'ישראתש

כשםישראלעלושלוםנאמרלכך'וגו'ייד

כשםישראלעלושלום'נאמלכךמ

כשםישראלעלושלוםלכךנאמרשלוםלךוישםויחנךאליךפניוי"י2פ

כשם'ישרעלשלום'נאמלכךא
כשם'ישרעלשלום'נאמלכךש
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'הקבהעליההעלהאותםומלטהלביתההמרגליםאתשהכניסהעלהזונהברחבשמצינוד

'ה'ב'הקעליההעלהאותםומלטהלביתההמרגליםאתשהכניסהעלהזונהברחבשמצינומ

ה"הקבעליההעלהאותםומלטהלביתההמרגליםאתשהכניסהעלהזונהברחבשמצינו2פ

ה"הקבלההעלהאותםוהאכילהלביתההמרגליםשהכניסההזונהברחבשמצינוא
ה"הקבלההעלהאותםוהאכילהלביתה'המרגלישהכניסההזונהברחבשמצינוש

שניאתהאשהותקח'אומהואוכןשכרהונתןלהעשתעמוכאלוד

שניאתהאשהותקח'אומהואוכןשכרהלהונתןעשתכאלומ

שניאתהאשהותקחאומרהואוכןשכרהלהונתןעשתעמוכאלו2פ

שניאתהאשהותקחא"וכהשכרהלהונתןעשתעמוכאלוא
שניאתהאשהותקחא"וכהשכרהלהונתןעשתעמוכאלוש

ותצפנואלאכאן'כתאיןותצפנםהאנשיםד

ותצפנואלא'כתיאיןותצפנםותצפנוהאנשיםמ

ותצפנואלאכאןכתובאיןותצפנםהאנשים2פ

ואיאחתאלאצפןשלאותצפנוומהו'לומל"הותצפנםותצפנו'האנשיא
ואיאחתאלאצפןשלאותצפנוומהו'לומל"הותצפנו'האנשיש

ומשמשיםעומדיםשהיובניםוילדולכהונהמבנותיהשנשאונטלהשכרומהד

ומשמשיןעומדיםשהיובניםוילדולכהונהמבנותיהשנשאונטלהשכרומהמ

ומשמשיםעומדיםשהיובניםוילדולכהונהמבנותיהשנשאונטלהשכרומה2פ

משמשיןשהיובניםוילדולכהונהמבנותיהשנשאונטלהשכרומהכלבזהוא
משמשיןשהיובניםוילדולכהונהמבנותיהשנשאונטלהשכרומהכלבזהוש

הןואלוהמפורשבשםישראלאתומברכיןלמקדשנכנסיןוהיוהמזבחגביעלד

הןואלוהמפורשבשםישראלאתומברכיםלמקדשנכנסיןוהיוהמזבחגביעלמ

הןואלוהמפורשבשםישראלאתומברכיםלמקדשנכנסיםוהיוהמזבחגביעל2פ

הןואלוהמפורשבשםלישראל'ומברכילמקדשנכנסיןוהיוהמזבחג"עא
הןואלוהמפורשבשם'לישרומברכיןלמקדשנכנסיןוהיוהמזבחג"עש

הרישלוםבןוחננאלחלקיהבןוירמיהמחסיהבןושריהנריהבןברוךד

הרישלוםבןוחנמאלחלקיהבןוירמיהמחסיהבןושריהנריהבןברוךמ

הרישלוםבןוחנמאלחלקיהבןוירמיהמחסיהבןושריהנריהבןברוך2פ

האסלוםבןוחנמאלחלקיהבןוירמיהמחסיהבןושריהנריהבןברוךא
האשלוםבןוחנמאלחלקיהבןוירמיהמחסיהבןושריהנריהבןברוךש

שלוםלבניךבניםוראהנאמרלכךהצדקבגיריאלאמדברהכתובשאיןלמדנוד

ושלוםלבניךבניםוראה'נאמלכךהצדקבגיריאלאמדבר'הכתושאיןלמדנומ

ושלוםלבניךבניםוראהנאמרלכךהצדקבגריאלאמדברהכתובשאיןלמדנו2פ

שלוםלבניךבניםוראה'נאמלכךהצדקבגריאלאמדבר'הכתושאיןלמדנוא
שלוםלבניךבניםוראה'נאמלכךהצדקבגריאלאמדבר'הכתושאיןלמדנוש

פרשתשאחרכןבתורהמשהרמזוכןישראלעלד

פרשתשאחרכןבתורהמשהרמזוכןישראלעלושלוםהויישראלעלמ

פרשתשאחרכןבתורהמשהרמזוכןישראלעל2פ

'פשאחר[בתורה]משהרמזוכןישראלעלא
'פרששאחרמשהרמזוכאןישראלעלש

לשםשמתגיירשגר'לומיהיולוקדשיואתואיש'כתהגרגזלד

לשםשמתגיירשגרלומריהיולוקדשיואתואיש'כתיגזלמ

לשםשמתגיירשגרלומריהיולוקדשיואת(ו)ואישכתיבהגרגזל2פ

לשוםשנתגיירשהגרמלמדיהיולוקדשיואתואיש'כתיהגרגזלא
לשוםשנתגיירשהגרמלמדיהיולוקדשיואתואיש'כדכתיהגרגזלש

גרואוהב'אומהואוכןשלהםהקדשיםשיהיובניםמבניושיוצאיםזוכהשמיםד

גרואוהב'אומהואוכןשלהםהקדשיםשיהובניםמבניושיוצאיםזוכהשמיםמ

גרואוהבאומרהואוכןשלהםהקדשיםשיהיובניםמבניושיוצאיןזוכהשמים2פ

גרואוהבא"וכהשלהם'קדשישיהיוכהניםממנושיוצאיןזוכהשמיםא
גרואוהבא"וכהשלהם'קדשישיהיו'כהניממנושיוצאיןזוכהשמיםש



44

במדבר רבה פרשה ח

ט, ח

הרילו'אמאליעזר'ראצלנכנסהגרעקילסושמלהלחםלולתתד

הרילו'אמאליעזר'ראצלנכנסהגרעקילסושמלהלחםלולתתמ

הרילו'אמאליעזר'ראצלנכנסהגרעקילסושמלהלחםלולתת2פ

הרי'אמ'אליעז'ראצלנכנסהגרעקילסושמלהלחםלולתתא
הרי'אמ'אליעז'ראצלנכנסהגרעקילסושמלהלחםלולתתש

לו'אמושמלהלחםלולתתגרואוהבגרשלשבחוכלד

ושמלהלחםלולתתגרואוהבשלגרשבחוכלמ

לו'אמושמלהלחםלולתתגרואוהבגרשלשבחוכל2פ

ל"אושמלהלחםלולתתגרואוהב'שנאגרשלשבחוכלא
ל"אושמלהלחםלולתתגרואוהב'שנאגרשלשבחוכלש

לאכוללחםליונתןזקןאותועליושנתחבטדברבעיניךהיאקלהוכיד

מ

לאכוללחםליונתןזקןאותועליושנתחבטדברבעיניךהיאקלהוכי2פ

לאכוללחםליונתןזקןאותועליושנתחבטדברבעיניךהיאקלהוכיא
לאכוללחםליונתןזקןאותועליושנתחבטדברבעיניךהיאקלהוכיש

התחיליהושע'ראצלנכנסבקנהליוהושיטהזהובאללבושובגדד

התחיליהושע'ראצלנכנסבקנהליוהושיטהזהובאללבושובגדמ

התחיליהושע'ראצל(ר)נכנסבקנהליוהושיטהזהובאללבושובגד2פ

התחיליהושע'ראצלנכנסבקנהלווהושיטהזהובאללבושובגדא
התחיליהושע'ראצלנכנסבקנהלווהושיטהזהובאללבושובגדש

זכהטליתזוושמלהבלחמילחמולכו'שנאמתורהזולחםבדבריםמנחמוד

זכהטלתזוושמלהבלחמילחמולכו'שנתורהזולחםבדבריםמנחמומ

זכהטליתזוושמלהבלחמילחמולכו'שנתורהזולחםבדבריםמנחמו2פ

זכהטליתזוושמלהבלחמילחמולכו'שנאתורהזולחםבדבריםמנחמוא
זכהטליתזוושמלהבלחמילחמולכו'שנאתורהזולחם'בדברימנחמוש

בניהםבנייהיולכהונהבנותיהםשמשיאיןאלאעודולאלמצותזכהלתורהאדםד

בניהםבניויהיולכהונהבנותיהםשמשיאיןאלאעודולאלמצותזכהלתורהאדםמ

בניהםבניויהיולכהונהבנותיהםשמשיאיןאלאעודולאלמצותזכהלתורהאדם2פ

בניהםבניויהיולכהונהבנותיהםשמשיאיןאלאעודולאלמצותזכהלתורהא
בניהםבניויהיולכהונה'בנותיה'שמשיאיאלאעודולאלמצותזכהלתורהש

כהונהבגדיאלוושמלההפניםלחםזהלחםהמזבחגביעלעולותמקריביםד

כהונהבגדיאלוושמלההפניםלחםזהלחםהמזבחגביעלעולותמקריביםמ

כהונהבגדיאלוושמלההפניםלחםזהלחםהמזבחגביעלעולותמקריבין2פ

כהונהבגדיאלוושמלההפניםלחםזולחםהמזבחג"עמקריביןא
כהונהבגדיאלוושמלההפניםלחםזולחםהמזבחג"ע'מקריביש

לכךהגזראשיתזוושמלהחלהזולחםמניןבגבוליןבמקדשהריגדולהד

לכךהגזראשיתזוושמלהחלהזולחםמנייןבגבוליןבמקדשהריגדולהמ

לכךהגזראשיתזוושמלהחלהזולחםמניןבגבוליןבמקדשהריגדולה2פ

לכךהגזראשיתזוושמלהחלהזולחםבגבוליןבמקדשהריגדולהא
לכךהגז'ראשיזוושמלהחלהזולחםמניןבגבוליןבמקדשהריגדולהש

הגרבפרשתיהיולוקדשיואתואיש'נאמד

הגרבפרשתיהיולוקדשיואתואיש'נאממ

הגרבפרשתיהיולוקדשיואתואישנאמר2פ

הגרבפרשתיהיולוקדשיואתואישנאמרא
הגר'בפרשיהיולוקדשיואתואיש'נאמש


