
      1

במדבר רבה פרשה א

א, א

זהוסיניבמדברמשהאל'ייוידבררבהסיניבמדברספרד

סיניבמדברספרמ

1פ

2פ

סיניבמדברספרא

רבהסיניבמדברספרש

הצדיקיםאתמשלמאיר'ר'אמרבהתהוםמשפטיךהכתוב'שאמד

מ

1פ

2פ

א

ש

ארעהטובבמרעהבדירתן'הצדיקיאתמשלבדירתן'הרשעיואתבדירתןד

מ

1פ

2פ

א

ש

כהבדירתןהרשעיםאתומשלנויהםיהיה'ישמרוםובהריאותםד

מ

1פ

2פ

א

ש

תהוםאתעליוכסיתיהאבלתישאולהרדתוביוםאלהים'יי'אמד

מ

1פ

2פ

א

ש

'אמחייה'ברחזקיהבתהוםלשאוליורדיןכשהןמתכסיםרשעיםכמהד

מ

1פ

2פ

א

ש

שהואכשםבהממהוחרסבכליאותהמכסיןבמההזוהגיגיתד

מ

1פ

2פ

א

ש

מההרשעיםהןכךחרסבכליאותהמכסהכךחרסשלד

מ

1פ

2פ

א

ש
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במדבר רבה פרשה א

א, א

ולפייודעינוומירואינומיויאמרומעשיהםבמחשךוהיהבהם'כתד

מ

1פ

2פ

א

ש

התהוםאתעליהםומכסהחשוכהשהואלשאולמורידן'הבהחשוכיןשהןד

מ

1פ

2פ

א

ש

אלכהרריצדקתךהויתהוםפניעלוחשך'שנחשךשהואד

מ

1פ

2פ

א

ש

רבהתהוםמשפטיך?הללוכהריםמפורסמתהעולםעלמביאשאתצדקהד

מ

1פ

2פ

א

ש

אףבסתרהתהוםמהרבהתהוםהזהבעולםעושהשאתמשפטד

מ

1פ

2פ

א

ש

חרבבאבבתשעהירושלםשחרבהכיוןכיצדבסתרמביאשאתמשפטד

מ

1פ

2פ

א

ש

באילפרסםשלאלמהבחדשבעשריםלומראההואליחזקאלוכשמראהד

מ

1פ

2פ

א

ש

אימפרסםישראללגדלבאשהואמיאבלחרבהיוםזהד

מ

1פ

2פ

א

ש
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במדבר רבה פרשה א

ב, א- א , א

שנהזואיחדשזהאימקוםזהאייוםזהד

מ

1פ

2פ

א

ש

שאולהם'אממהלאמרמצריםמארץלצאתםאיפטיאהזואיד

מ

1פ

2פ

א

ש

משהאל'ייוידבר'א'דישראלבניעדתכלראשאתד

משהאלי"יוידברמ

משהאלי"יוידבר1פ

משהאלי"יוידבר2פ

א

ש

סיניבמדברד

מארץלצאתםהשניתבשנההשנילחודשבאחדמועדבאהלסיניבמדברמ

סיניבמדבר1פ

'וגוסיניבמדבר2פ

א

ש

המדבר'יידברראוה'ש'זד

המדברי"ידברראואתםהדורד"ההלאמרמצריםמ

המדברי"ידברראואתםהדורד"הה1פ

המדברי"ידברראואתםהדורדכתיבהיאהדא2פ

המדברי"יידברראואתםהדורא

המדברי"יידברראואתםהדורד"ההש

שאמרתםעללישראל'הבה'אמ'וגומאפליהארץאםלישראלהייתיד

שאמרעללישראל'ה'ב'הק'אמ'וגומאפליהארץאםלישראלהייתימ

שאמרתםעל'לישרה"הקב'אמאפליהארץאם'לישרהייתי1פ

שאמרתםעללישראלה"הקב'אממאפליהארץאםלישראלהייתי2פ

שאמרתםעללישראלה"הקב'אממאפליהארץאםלישראלהייתיא

שאמרתםעללישראלה"הקב'אמ'וגומאפליהארץאםלישראלהייתיש

ממצריםהעליתנולמהלמשהד

הזההרעהמקוםאלאותנולהביאלמשה(לישראל)מ

הזההרעהמקוםאלאותנולהביאממצריםהעליתנולמהלמשה1פ

הזההרעהמקוםאלאותנולהביאממצריםהעליתנולמהלמשה2פ

'וגוהמקוםאלאותנולהביאממצריםהעליתונולמהלמשהא

'וגוהמקוםאלאותנולהביאממצריםהעליתונולמהלמשהש

שבעולםבנוהגעמהםעשיתיכמדברוכילישראלהייתיכמדברוכיד

שבעולםבנוהגעמכםעשיתיכמדברוכילישראלהייתיכמדברוכי'וגומ

שבעולםבנוהגעמכםעשיתיכמדברוכילישראלהייתיכמדברוכי'וגו1פ

שבעולםבנוהגעמכםעשיתיבמדברוכילישראלהייתיבמדברוכי'וגו2פ

שבעולםבנוהגעמכםעשיתיבמדברוכילישראלהייתיבמדברוכיא

עמכםעשיתיבמדברוכילישראלהייתיבמדברוכיש
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במדבר רבה פרשה א

ב, א

כשםשלוהשםהואימצאשמאלמדברשיצאודםבשרמלךד

כשםשלווהלשםמוצאהואשמאלמדברשיצאודםבשרמלךמ

כשםשלוהשםמוצאהואשמאלמדברשיצאודםבשרמלך1פ

כשםשלוהשםמוצאהואשמאלמדברשיצאודםבשרמלך2פ

כשםשלוהשםמוצאהואשמאלמדברשיצא[ודם]בשרמלךא

כשםשלוהשםמוצאהואשמאלמדברשיוצאו"במלךש

'עבדיהייתםואתםשתייהאואכילהאובפלטיןשהיהד

עבדיםהייתםואתםושתייהאכילהאושלובפלטיןשהיהמ

עבדיםהייתםואתםושתיהאכילהאושלובפלטריןשהיה1פ

עבדיםהייתםואתםושתייהאכילהאושלובפלטיןשהיה2פ

עבדיםהייתםואתםושתייהאכילהאושלובפלטריןמוצאשהיהא

עבדיםהייתםואתםושתייהאכילהאושלובפלטיןמוצאשהואש

אתאלהיםויסב'שנאמבסיגמטיןאתםוהרבצתימשםאתכםוהוצאתילמצריםד

אתאלהיםויסב'שנבגימסטיןאתכםוהרבצתימשםאתכםוהוצאתילמצריםמ

אתאלהיםויסב'שנבסיגמטוןאתכםוהרבצתימשםאתכםוהוצאתילמצרים1פ

אתאלהיםויסב'שנבגימסטיןאתכםוהרבצתימשםאתכםוהוצאתי2פ

אתאלהיםויסב'שנאבכרמסטיןאתםוהרבצתימשםאתכםוהוצאתילמצריםא

אתאלהיםויסב'שנבגימסטיןאתכםוהרבצתימשםאתכםוהוצאתילמצריםש

רבוציןהמלכיםבדרכישהרביצםויסבמהוהמדברדרךהעםד

רבוציןהמלכיםכדרךשהרביצןויסבמהוסוףיםהמדברדרךהעםמ

רבוציןשהמלכיםכדרךשהרביצןויסבמהו'וגוהעם1פ

רבוציםהמלכיםכדרךשהרביצןויסבמהוסוףיםהמדברדרךהעם2פ

רבוציםהמלכיםכדרךשהרביצןויסבמהוהעםא

רבוציםשהמלכיםכדרךשהרביצןויסבמהוהעםש

שבזכותומריםאהרןמשהפדגוגיןשלשהלהםהעמדתיולאמטותיהםעלד

שבזכותומריםואהרןמשהפדגוגיןשלשהלכםהעמדתיולאמטותיהםעלמ

שבזכות'ומריואהרןמשהפרגיניןשלשהלכםהעמדתיולאמטותיהןעל1פ

שבזכותומריםואהרןמשהפדגוגיןשלשהלכםהעמדתיולאמטותיהןעל2פ

שבזכותומריםאהרןמשהפרגוגין'גלהםהעמדתיולאמטותיהםעלא

שבזכותומריםואהרןמשהפדגוגיןשלשהלהםהעמדתיולאמטותיהםעלש

'שנהקדושיםאבותראושלאמההמןאתאוכליםהייתםמשהד

'שנהקדושיםאבותראושלאמההמןאתאוכליםהייתםמשהמ

'שנהקדושיםאבותראושלאמההמןאתאוכליןהייתםמשה1פ

'שנאהקדושיםאבותראושלאמההמןאתאוכליןהייתםמשה2פ

'שנאהקדושיםאבותראושלאמההמןאתאוכליןהייתםמשהא

'שנאהקדושיםאבותראושלאמההמןאתאוכליםהייתםמשהש

אהרןובזכותאבותיךידעוולאידעתלאאשרהמןאתויאכלךד

אהרןובזכות'וגוידעתלאאשרויאכילךמ

אהרןובזכותאבותיךידעוולאידעתלאאשרהמןאתויאכילך1פ

אהרןובזכותאבותיךידעולאאשרהמןאתויאכילך2פ

אהרןובזכותוגוהמןאתויאכילךא

אהרןובזכותהמןאתויאכילךש

למסךענןפרש'שנכבודבענניאתכםהקפתיד

לילהלהאירואשלמסךענןפרש'שנכבודענני[ב]הקפתימ

לילהלהאירואשלבושוענןפרש'שנהכבודבענניהקפתי1פ

לילהלהאירואשלמסךענןפרס'שנכבודבענניאתכםהקפתי2פ

למסךענןפרש'שנאכבודבענניהקפתיםא

למסךענןפרששנאמרכבודבענניהקפתיםש
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במדבר רבה פרשה א

ב, א

'ורהושעיה'רבמדברישראלאתמקפיןהיוכבודענניוכמהד

'ורהושעיה'רבמדברישראלאתמקיפיןהיוכבודענניוכמהמ

'ורהושעיא'ר'ישראתמקיפיןהיוכבודענניוכמה1פ

'ורהושעיא'רבמדברישראלאתמקיפיןהיוכבודענניוכמה2פ

ורהושעיהרבמדברישראלאתמקיפיןהיוכבודענניוכמהא

'ורהושעיא'רבמדברישראלאתמקיפיןהיוכבודענניוכמהש

מהלךואחדרוחותלארבעארבעחמשה'אמיאשיה'ריאשיהד

רוחותלארבעארבעהחמשה'אמחדיאשיהמ

העולםרוחותלארבעארבעחמשהאמרויאשיה1פ

רוחותלארבעארבעהחמשה'אמיאשיה2פ

רוחות'לדארבעחמשהאמרייאשיהא

רוחות'לדארבעהחמשה'אמיאשיהש

מלמעלן'ואהשמיםרוחותלארבעארבעהשבעה'אמהושעיהרלפניהםד

מ

1פ

2פ

א

ש

והיהימיםשלשהרחוקלפניהםמהלךשהיהואחדמלמטן'ואד

שהיהרחוקימים'גלפניהםמהלךשהיהואחדמ

שהיהימיםשלשהרחוקלפניהםמהלךשהיהואחד1פ

שהיהרחוקימיםשלשהמהלךשהיהואחד2פ

שהיהרחוקימים'גלפניהםמהלךשהיה'ואא

שהיהימים'גברחוקלפניהםמהלךשהיה'ואש

ואם'הסלעיואתהשרפיםואתהעקרביםואת'הנחשיאתלפניהםמכהד

ואםהעקרביםואתהנחשיםאתלפניהםמכהמ

ואםוהסלעיםוהעקרביםהנחשיםאתלפניהםמכה1פ

ואםוהעקרביםהנחשיםאתלפניהםמכה2פ

ואםהעקרביםואת'הנחשיאתלפניהםמכהא

ואם'העקרביואתהנחשיםאתלפניהםמכהש

היהגבוהמקוםהיהואםמגביהוהיהנמוךמקוםהיהד

היהגבוהמקוםהיהואםמגביהוהיהנמוךמקוםהיהמ

גבוהמקוםמגביהונמוךמקוםהיה1פ

היהגבוהמקוםהיהואםמגביהוהיהנמוךמקום(נמוך)היה2פ

היהגבוההיהואםמגביהוהיהנמוךמקוםהיהא

היהגבוהמקוםהיהואםמגביהוהיהנמוךמקוםהיהש

וגבעההרוכלינשאגיאכל'שנמישוראותםועושהמשפילוד

וגבעההרוכלינשאגיאכל'שנמישוראותםועושהמשפילומ

'שנמישוראותוועושהמשפילו1פ

וגבעההרוכלינשאגיאכל'שנמישוראותםועושהמשפילו2פ

וגבעההרוכל'שנאמישוראותוועושהמשפילוא

וגבעההרוכלינשאגיאכל'שנאמישוראותוועושהמשפילוש

שירהשאמרהמריםבזכותוהבארישפלוד

שירהשאמרהמריםבזכותוהבארישפלומ

שירהשאמרהמריםבזכותוהבארלבקעהוהרכסיםלמישורהעקובוהיה1פ

שירהשאמרהמריםבזכותוהבאר'וגוישפלו2פ

שירהשאמרהמריםבזכותוהבארישפלוא

שירהשאמרהמריםבזכותוהבארישפלוש
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במדבר רבה פרשה א

ב, א

'ליישירומריםלהןותען'שנהמיםעלד

גאהגאהכיי"לישירומריםלהםותען'שנהיםעלמ

מריםלהםותען'שנהמיםעל1פ

'וגוי"לישירולהםותען'שנאהמיםעל2פ

גאהגאהכיי"ליישירומריםלהםותען'שנאהמיםעלא

גאהגאהכיי"ליישירומריםלהםותען'שנאהיםעלש

'ר'אהזאתהשירהאתישראלישיראזבארובמיד

'אמהזאתהשירהאתישראלישיראז'נאמבארובמימ

ר"אהשירהאתישראלישיראזבארובמי1פ

ר"אמי"ליהזאתהשירהאתישראלישיראזבארובמי2פ

ר"אהזאתהשירהאתישראלישיראזבארובמיא

ר"אישראלישיראזבארובמיש

שישודםבשרמלךלוי'רבשם'ברהכהןברכיהד

שישודםבשרמלך'רבשםהכהןברכיה'רמ

שישודםבשרמלךהכהןברכה1פ

שישודםבשרמלך'רבשםהכהןברכיה2פ

שישודםבשרמלךהכהןברכיהא

שישו"בשמלךהכהןברכיהש

משואיםנושאיםשיהולתוכהגדוליםאדםבנימשלחוהואמדינהלוד

משאםנושאיםשיהולתוכהאדםבנימשליחוהואמדינהלומ

משאםנושאיםשיהולתוכהאדםבנימשליחוהואמדינהלו1פ

משאםנושאיםשיהולתוכהאדםבנימשליחוהואמדינהלו2פ

משאםנושאיםשיהולתוכהאדםבנימשלחוהואמדינהלוא

משאם'נושאישיהולתוכהאדםבנימשלחוהואמדינהלוש

צריכיןמדינהבנילאלמזונותיהםזקוקלהיותצריךמימשפטיםועושיםד

צריכיםהמדינהבנילאלמזונותםזקוקלהיותצריךמימשפטןועושיןמ

המדינהבנילאלמזונותיהםזקוקלהיותצריךמימשפטםועושים1פ

צריכיןמדינהבנילא'למזונותיהזקוקלהיותצריךמימשפטםועושים2פ

צריכיןהמדינהבנילאלמזונותיהםזקוקלהיותצריךמימשפטןועושיןא

'צריכיהמדינהבנילאלמזונותיהםזקוקלהיותצריךמימשפטםועושיןש

למשהשילחאלאכןעשהלא'הקבהאבללהםזקוקיןלהיותד

למשהשלחאלאכןעשהלא'ה'ב'הקאבללהםזקוקיםלהיותמ

משהשלחאלאכןאינוה"הקבאבל1פ

למשהשלחאלאכןעשהלאה"הקבאבללהןזקוקיןלהיות2פ

משהשלחאלאכןעשהלאה"הקבאבללהםזקוקיןלהיותא

למשהשלחאלאכןעשהלאה"הקבאבללהםזקוקיןלהיותש

'כ'ואעפומריםאהרןמשהאתלפניךואשלח''שנולמריםולאהרןד

כ"ואעפומריםאהרןמשהלפניךואשלח'שנולאהרןמ

עלואףומריםאהרןמשהאתלפניךואשלח'שנומריםואהרן1פ

עלואףומריםואהרןמשהלפניךואשלח'שנולאהרן2פ

כ"ואעפומריםאהרןמשהאתלפניךואשלח'שנאואהרןא

כ"ואעפומריםאהרןמשהאתלפניךואשלח'שנאולמריםולאהרןש

תדעמשהבזכותהמןמתנהגיןהיובזכותןד

תדעמשהבזכותהמןמתנהגיןישראלהיובזכותןמ

תדעמשהבזכותהמןמתנהגין'ישרהיובזכותןכןפי1פ

תדעמשהבזכותהמןמתנהגין(מנה)ישראלהיובזכותןכןפי2פ

תדעמשהבזכותהמןמתנהגיםישראלהיובזכותןא

תדעמשהבזכותמןמתנהגיןישראלהיובזכותןש
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וענניממחרתהמןוישבתמשהשנסתלקכיוןמשהבזכותשהואלךד

מלירדהמןשבתשמתמשהבזכותשהואלךמ

ועננימלירדהמןשבתמשהשמתכיוןבזכותושהואלך1פ

מלירדהמןשבתשמתשכיוןמשהבזכותשהואלך2פ

מלירדהמןשבתשמתשכיוןמשהבזכותשהואלךא

מלירדהמןשבתשמתשכיוןמשה'בזכושהואלךש

'כתמהאהרןשנסתלקכיון'מנאהרןשלבזכותוכבודד

'כתימהאהרןשנסתלקכיוןמ

אהרןשנסתלקשכיוןאהרןבזכותכבוד1פ

כתיבמהאהרןשנסתלקכיון2פ

שםכתיבמהאהרןשנסתלקכיוןא

'כתימהאהרןשנסתלקכיוןש

עליהםקופחתהשמששהיתהבדרךהעםנפשותקצרד

עליהםקופחתהחמהשהיתהבדרךהעםנפשותקצרמ

עליהםקופחתחמהוהיתהכבודעננינסתלקו1פ

עליהםקופחתהחמהשהיתהבדרךהעםנפשותקצר2פ

עליהםקופחתהחמהשהיתהבדרךהעםנפשותקצרא

'עליהקופחתהחמהשהיתהבדרךהעםנפשותקצרש

ומהשםותקברמריםשםותמת'כתמהמריםבזכותוהבארד

שםותמת'כתמהמריםבזכותוהבארמ

מריםשםותמת'שנמריםבזכותוהבאר1פ

מריםשםותמתכתיבמהמריםבזכותוהבאר2פ

מריםשםותמתכתיבמהמריםבזכותוהבארא

מריםשםותמת'כתימהמרים'בזכווהבארש

עשויההבארהיתהוהיאךלעדהמיםהיהולאכךאחר'כתד

עשויההבארהיתהוהיאךלעדהמיםהיהולאכךואחרמ

עשויההיתהוהיאךלעדהמיםהיהולאכךואחר1פ

עשויההבארהיתהוהיאךלעדהמיםהיהלאכך'ואח2פ

עשויההבארהיתה-והיאלעדהמיםהיהולאא

עשויההבארהיתהוהיאךלעדהמיםהיהולאש

הדגליםשהיווכיוןבמסעותעמהםובאתומתגלגלתהייתכוורתכמיןסלעד

הדגליםשהיווכיוןבמסעותעמהםובאהומתגלגלתהיתהכברהכמיןמ

הדגליםשהיווכיוןבמסעותעמהםובאוומתגלגלתהיתהכברהכמן1פ

הדגליםשהיווכיוןבמסעותעמהםובאהומתגלגלתהיתהכברהכמין2פ

הדגליםשהיווכיוןבמסעותעמהםובאומתגלגלתהיתהכברהכמיןא

הדגליםשהיווכיוןבמסעותעמהםובאהומתגלגלתהיתהכברהכמיןש

בחצרלוויושבבאהסלעאותוהיהעומדוהמשכןחוניםד

בחצרלוויושבבאהסלעוהיהעומדוהמשכןחוניםמ

בחצרויושבבאהסלעוהיהעומדוהמשכןחונים1פ

בחצרלוויושבבאהסלעוהיהעומדוהמשכןחונים2פ

בחצרלווישבבאהסלעוהיהעומדוהמשכןחוניםא

בחצרלןויושבבאהסלעוהיהעומדהמשכןוהיה'חוניש

בארעלי'ואומגביועלועומדיםבאיםוהנשיאיםמועדאהלד

ענובארעלי'ואומגביועלועומדיןבאיןוהנשיאיםמועדאהלמ

בארעלי'ואוגביועלועומדיןבאיןוהנשיאיםמועדאהל1פ

בארעליואומריםגביועלועומדיםבאיםוהנשיאיםמועדאהל2פ

ענובארעלי'ואומריגביועלועומדיןבאיםוהנשיאיםמועדאהלא

ענובארעליואומריםגביהעל'ועומדי'באי'והנשיאימועדאהלש
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לישראלהייתיהמדברשלויםלכםהבאתיכךואחרעולהוהיתהד

במדברשלויםלכםהבאתיכךואחרעולהוהיתהלהמ

במדברשלויםלהםהבאתיכךואחרעולהוהיתה1פ

במדברשלויםלכםהבאתיכךואחרעולהוהיתה2פ

במדברשלוייםלכםהבאתיכ"ואחעולהוהיתהלהא

במדברשלויםלכםהבאתיכ"ואחעולהוהיתהלהש

אנילאמאפיליהארץאםאלאעמכםנהגתיבמדברשמאד

אנילאמאפליהארץאםאלאאתכםנהגתיכמדברשמאמ

אםלאמאפליהארץאםאלאעמכםהייתיכמדברשמא1פ

אנילאיהמאפלאםאלאאתכםנהגתיכמדברשמא2פ

אנילאמאפליהארץאםאלאאתכםנהגתיבמדברשמאא

אנילאמאפליהארץאםאלאאתכםנהגתיכמדברשמאש

יומםלפניהםהולך'ויי'שנלכםמאורהייתיבידיד

'וגויומםלפניהםהולךי"וי'שנלכםמאירהייתיבידימ

'וגולפניכםהולךי"וי'שנלכםמאירהייתיבידיהייתי1פ

'וגויומםלפניהםהולךי"וי'שנאלהםמאירהייתיבידי2פ

'וגויומםלפניהםהולךי"ויי'שנאלכםמאירהייתיבכבודיא

'וגויומםלפניהםהולךי"ויי'שנאלהםמאירהייתיבידיש

מאפליהמהומאפליהארץאם'א'דד

מאפליהמהומאפליהארץאםא"דמ

מאפליהמהומאפליהארץאםא"ד1פ

יהמאפלמהויהמאפלארץאםאחרדבר2פ

מאפליהמהומאפליהארץאםא"דלהםלהאירא

מאפליהארץאםא"דלהםלהאירש

מאפליהואיןאותהוהלקשתיטובהלכםמביאשאנילכםאמרתישמאד

מאפליהואיןאותהוהלקשתיטובהלכםמביאשאנילכםאמרתישמאמ

מאפליהואיןאותהוהלךטובהמביאשאנילכםאמרתישמא1פ

מאפלואיןאותהוהלקשתיטובהלכםמביאשאנילכםאמרתישמא2פ

מאפליהואיןאותהוהלקשתיטובהלכםמביאשאנילכםאמרתישמאא

מאפליהואיןאותהוהלקשתיטובהלכםמביאשאנילכםאמרתישמאש

כינכולאוהכסמתוהחטה'שנאלקשהאלאד

כי'דתימכמאהלקשהלשוןאלאמ

כי'דכתכמההלקשהלשוןאלא1פ

כידתימרכמההלקשהלשוןאלאיה2פ

כי'שנאהלקשהלשוןאלאא

כי'שנאהלקשהלשוןאלאש

'ר'אשכןלישראל'הבה'שאממהדברנפללאהמהאפילותד

'אמהנהאפילותמ

ר"אהנהאפילות1פ

ר"אמהנהאפילות2פ

'אמהנהאפילותא

ר"אהנה'אפילוש

הטובדברנפללאלויבןיהושעד

הטובהדברמכלאחדדברנפללאיהושע(ר)מ

הטובדברימכלאחדדברנפללאיהושע1פ

הטובהדברמכלנפללאיהושע2פ

הטובדברומכלאחדדברנפללאיהושעא

הטובדברומכל'אדברנפללאיהושעש
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באהכלישראלביתאליידבראשרד

באהכלישראלביתאלי"ידבראשרמ

'וגוישראלביתאלי"ידבראשר1פ

'וגוישראלביתאלי"ידבראשר2פ

עבדומשהבידדבראשרא

עבדומשהבידדבראשרש

הרודההואמשנהלשוןרדנומהורדנועמיאמרומדועד

הרודהדתנינןכההיארדנומהורדנועמיאמרומדועמ

הרודהדתניאכההיארדנומהורדנועמיאמרומדוע1פ

הרודהדתנינן(הרודה)כההיארדנומהורדנועמיאמרומדוע2פ

הרודהדתניאכההיארדנוומהורדנועמיאמרומדועא

הרודהדתניאכההיארדנומהורדנועמיאמרומדועש

יכולהממנווניטלתבתנורנבשלתבהפתישראלאמרוהואחמהפתד

יכולהממנוונטלתבתנורנבשלתכשהפתישראל'אמ'וכוחמהפתמ

יכולהממנווניטלתבתנורנבשלתכשהפת'ישראמרו'וכוחמהפת1פ

ממנווניטלתבתנורנבשלתכשהפתישראלאמרו'וכוחמהפת2פ

יכולהממנווניטלתבתנורנבשלתכשהפתישראלאמרוחמהפתא

יכולהממנווניטלתבתנורמתבשלתכשהפתישראלאמרוחמהפתש

לוותנור'שנכתנורבידוהיינוואנועודבתנורליקבעהיאד

לוותנור'שנכבתנורהיינוואנועודבתנורליקבעהיאמ

לוותנור'שנכבתנורהיינוואנובתנורליקבעהיא1פ

2פ

לוותנור'שנאכבתנורהיינוואנועודבתנורליקבעהיאא

לוותנור'שנאכבתנוראנווהיינועודבתנורליבקעש

אמרומדועעודממנומבקשאתומהלבבלוהגליתנו'בירושלד

אמרומדועעודממנומבקשואתוהגליתנובירושלםמ

אמרומדועעודממנומבקשואתלבבלוהגליתנובירושלם1פ

אמרומדועעוד2פ

אמרומדועעודממנומבקשואתלבבלוהגליתנובירושלםא

אמרומדועא"דעודממנומבקשואתלבבלוהגלתנובירושלםש

עמיאמרומדוע'א'דאליךעודנבאלארדנועמיד

עמיאמרומדועא"דרדנועמימ

א"דרדנועמי1פ

עמיאמרומדועאחרדבררדנועמי2פ

['וג]אמרומדועא"דרדנועמיא

רדנועמיש

אמרוהנהרעברבכלרודההואכירדנומהורדנוד

אמרהנהרעברבכלרודההואכיא"כדרדנומהורדנומ

'אהנהרעברבכלרודההואכירדנומהו1פ

אמרוהנהרעברבכלרודההואכירדנומהורדנו2פ

אמרוהנהרעברבכלרודההואכי[א"כד]רדנומהוא

ל"אהנהרעברבכלרודההואכירדנומהוש

ומהממנושכינתךוסילקתהמקדשביתאתלנונתתהלוד

מהממנושכינתךוחילקתהמקדשביתאתנתתלנומ

מהממנושכינתךוחלקתהמקדשביתלנונתתלו1פ

מהממנושכינתךוסלקתהמקדשביתלנונתתלו2פ

מהממנושכינתךוסלקתהמקדשביתלנונתתמדועלוא

מהממנושכינתךוסלקתהמקדשביתלנונתתש
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ומילהם'אמאליךעודנבואולאממנומבקשאתד

ומילהם'אמ[ך](כ)אליעודנבואלאעודממנומבקשאתמ

ומילהם'אאליךעודנבואלאעודממנומבקשאת1פ

ומילהם'אמעודאליךנבואלאעודממנומבקשאת2פ

ומילהם'אמאליךעודנבואלאעודממנומבקשאתא

ומילהם'אמאליךעודנבואלאעודממנומבקשאתש

לכםשעשיתיהניסיםאותןכלהיכןעכשיובמדברוהייתילייתןד

לכםשעשיתיאיכןעכשיובמדברוהייתילייתןמ

לכםשעשיתיאיכןעכשיוכמדברוהייתילייתן1פ

לכםשעשיתיאיכןעכשובמדברוהייתילייתן2פ

לכםשעשיתיהיכןעכשיובמדברוהייתילייתןא

לכםשעשיתיאיכןעכשיובמדברוהייתילייתןש

מלוןבמדבריתננימי'אומהואוכןד

מלוןבמדבריתנינימי'אומהואהטובהאותהכלמ

מלוןכמדבריתננימיאומרהואוכןטובהאותהכל1פ

מלוןבמדבריתננימיאומרהואוכןהטובהאותהכל(אמ)2פ

מלוןכמדבריתננימי'מ[ו]א[הוא]וכןהטובהאותהכלא

מלוןבמדבריתננימי'אמוכןהטובהאותהכלש

מדברישאו'שנמתקלסשהייתיהיכן'וגועמיאתואעזבהאורחיםד

מדברישאו'שנמתקלסשהייתיאיכןארחיםמ

מדברישאו'שנמתקלסשהייתיאיכןאורחים1פ

מדברישאו'שנמתקלסשהייתיאיכןאורחים2פ

מדברישאו'שנאמתקלסשהייתיהיכןאורחיםא

מדברישאו'שנאמתקלסשהייתיאיכןאורחיםש

למדינהשנכנסלנשיאסלעיושביירונוקדרתשבחצריםועריוד

למדינהשנכנסלנשיאמשלועריומ

למדינהשנכנסלנשיאמשלועריו1פ

למדינהשנכנסלנשיאמשלועריו2פ

למדינהשנכנסלנשיאמשלועריוא

למדינהשנכנסלנשיאמשלועריוש

לעירנכנסמלפניווברחולשניהנכנסוברחוהמדינהבניאותווראוד

לעירונכנסמלפניווברחולשנייהונכנסוברחוהמדינהבניאותווראומ

לעירונכנסוברחולאחרתונכנסוברחוהמדינהבניאותווראו1פ

לעירונכנסמלפניווברחולשניהונכנסוברחוהמדינהבניאותווראו2פ

לעירונכנסמלפניווברחולשנייהונכנסוברחוהמדינהבניאותווראוא

לעירונכנסמלפניווברחולשנייהונכנסוברחוהמדינהבניאותווראוש

העירזוהנשיאאמראותומקלסיןוהיואתווקדמוחריבהד

העירזוהנשיא'אמאותומקלסיןוהיואותווקדמוחריבהאחרתמ

העירזוהנשיא'אאותומקלסיןוהיואותווקדמוחריבה1פ

העירזוהנשיא'אמאותומקלסיןוהיואותווקדמוחריבהאחת2פ

העירזוהנשיא'אמאותומקלסיןוהיואותווקדמוחרבהאחתא

העירזוהנשיא'אמאותו'מקלסיוהיואותווקדמוחרבהאחתש

נאהכסבונהאניכאןהמדינותמכלהיאטובהד

אכסניאליבונהאניכאןהמדינותמכלהיאטובהמ

אכסניאליבונהאניכאןהמדינותמכלטובה1פ

אכסניאבונהאניכאןהמדינותמכלהיאטובה2פ

אכסניאבונהאניכאןהמדינותמכלליהיאטובהא

אכסניאבונהאניכאן'המדינומכלליהיאטובהש
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'שנמלפניוברחלים'הקבהכשבאכךדראניוכאןד

'שנמלפניוברחלים'ה'ב'הקכשבאכךדראניכאןמ

'שנמלפניוברחליםה"הקבכשבאכךדראניוכאן1פ

'שנמלפניוברחליםה"הקבכשבאכךדראניכאןשלי2פ

'שנאמלפניוברחליםה"הקבכשבאכךדראניכאןא

'שנאמלפניוברחליםה"הקבכשבאכךדראניכאןש

כאליםרקדוההריםוכןוינוסראההיםד

'וגוכאליםרקדוההריםלאחוריסובהירדןוינסראההיםמ

'וגווינסראההים1פ

לאחוריסובהירדןוינסראההים2פ

וינסראההיםא

וינסראההיםש

ועריומדברישאו'שנאתווקילסהאתוקידמהחרבהבמדברבאד

ועריומדברישאו'שנ'ה'ב'להקוקילסהאותוקידמהחריבהבמדברבאמ

ועריומדברישאו'שנה"להקבוקלסואותוקדמהחרבהמדברבא1פ

ועריומדברישאו'שנה"להקבוקלסהחריבהבמדבר2פ

ועריומדברישאו'שנאה"להקבוקלסהחרבהבמדברבאא

ועריומדבריישאו'שנאה"להבוקילסהחרבהבמדברבאש

טובההעירזו'אמסלעיושביירונוקדרתשבחצריםד

היאטובההעירזו'אממ

טובההעירזו'אמ'וגו1פ

טובההיאזו'אמ2פ

היאטובההעירזו'אמא

היאטובההעירזו'אמש

ודרכנסיהבונהאניבוהמדינותמכלליד

ודראכסניאבונהאניכאןלימ

ודרואכסניאפלטריןבונהאניכאןלי1פ

ודראכסניאבונהאניכאןלי2פ

דראניכאןאכסניאבונהאניכאןליא

ודראכסניאבונהאניכאןליש

בתוכהד

'וגוסיניבמדברמשהאלי"יוידברד"ההבתוכהמ

'וגוסיניבמדברמשהאלי"יוידברד"ההבתוכה1פ

'וגוסיניבמדברמשהאלי"יוידברדכתיבהיאהדאבתוכה2פ

סיניבמדברמשהאלי"ייוידברד"ההבתוכהא

סיניבמדברמשהאלי"ייוידברד"ההבתוכהש

שמחיםהתחילוד

שמחיםהתחילובתוכודר'ה'ב'הקוהיהמועדאהלשםשהיהמ

שמחיםהתחילובתוכודרה"והקבמועדאהלאהלשםשהיה1פ

שמחיםהתחילובתוכודרה"והקבמועדאהלשםשהיה2פ

שמחיםהתחילובתוכודרה"והקבמועדאהלשםשהיהא

'שמחיהתחילובתוכודרה"והקבמועדאהלשםשהיהש

וציהמדברישושום'שנבתוכודר'שהקבהד

'וגווציהמדברישושום'שנבתוכהדר'ה'ב'שהקמ

'וגווציהמדברישושום'שנבתוכהה"שהקב1פ

בחבצלתותפרחערבהותגלוציהמדברישושום'שנאבתוכהדרה"שהקב2פ

'וגווציהמדברישושום'שנאבתוכהדרה"שהקבא

'וגווציהמדברישושום'שנאבתוכהדרה"שהקבש
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במדבר רבה פרשה א

(ז, א- ו , א)

מועדבאהלאיפרכיאההריסיניבמדברמשהאל'ייוידברד

מ

1פ

'וגו2פ

א

ש

באחדהחדשזההשניבחדששנהזוהשניתבשנהמדינההריד

מ

1פ

2פ

א

ש

כלראשאתשאולמהאיפטיאהנכתבההרילחדשבכמהלחדשד

מ

1פ

2פ

א

ש

גוילכלכןעשהלא'שנאמהלקייםישראלבניעדתד

מ

1פ

2פ

א

ש

משהאל'ייוידבר'א'דלעמוקרןוירםעשהומהד

במדברמשהאלי"יוידברמ

משהאלי"יוידבר1פ

משהאלי"יוידבר2פ

משהאלי"ייוידברא

משהאל'הוידברש

הכלוהזקניםוהלוים'והכהני'עומדיריבואשששיםמשהשלאשריוד

והזקניםוהלויםוהכהניםעומדיםרבואששיםמשהאשריוסינימ

כלםוהזקניםוהלויםוהכהניםעומדיםרבואששיםמשהאשריו1פ

כולםוהזקניםוהלויםוהכהניםעומדיםרבואששיםמשהאשריו2פ

כולםוהזקניםוהלוייםוהכהניםעומדיםרבוא'סמשהאשריוא

כולם'והזקניוהלויים'והכהני'עומדירבואששיםמשהאשריוש

וידברמשהעםאלאנידברלאומכולםשםעומדיםד

וידבר'שנמשהעםאלאדברלאומכולןשםעומדיםמ

וידבר'שנמשהעםאלאדברלאומכולםשםעומדים1פ

וידבר'שנמשהעםאלא(עם)דברלאומכולםשם'עומדי2פ

וידבר'שנאמשהעםאלאדברלאומכולםעומדיםא

ויאמר'שנאמשהעםאלאדברלאומכולם'עומדיש

מכןסיניבמדברלמהסיניבמדברמשהאל'ייד

מיכאןסיניבמדברלמהסיניבמדברסיניבמדברמשהאלי"ימ

מכאןסיניבמדברלמהסיניבמדברמשהאלי"י1פ

מכאןסיניבמדברלמהסיניבמדברמשהאלי"י2פ

מכאןסיניבמדברלמהסיניבמדברמשהאלי"ייא

מכאןבמדברלמהסיניבמדברמשהאל'הש
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במדבר רבה פרשה א

(ז, א)

באשובמדברובמיםבאשהתורהניתנהדבריםבשלשהחכמיםשנוד

באשובמדברובמיםבאשהתורהנתנה[דברים](מקומות)בשלשהאמרומ

באשובמדברובמיםבאשהתורהניתנהדבריםבשלשהאמרו1פ

באשובמדברובמיםבאשהתורהנתנהדבריםבשלשהאמרו2פ

באשובמדברובמיםבאשהתורהנתנהדברים'בג'אמא

באשובמדבר'ובמיבאשהתורהניתנה'דברי['-ב]('ג)'אמש

כולועשןסיניוהרמניןד

י"יעליוירדאשרמפניכולועשןסיניוהר'שנמניןמ

י"יעליוירדאשרמפניכלועשןסיניוהר'שנ1פ

י"יעליוירדאשרמפניכלועשןסיניוהר'שנמנין2פ

י"ייעליוירדאשרמפניכלועשןסיניוהר'שנאמניןא

'העליוירדאשרמפניכולועשןסיניוהר'שנאמניןש

'שנאמניןובמיםד

אדוםמשדהבצעדךמשעירבצאתךי"י'שנמניןבמיםבאשמ

אדוםמשדהבצעדךמשעירבצאתךי"ימניןבמיםבאש1פ

אדוםמשדהבצעדךמשעירבצאתךי"י'שנמניןובמים(ובמנים)באש2פ

'וגומשעירבצאתךי"יי'שנאמניןבמיםבאשא

'וגומשעירבצאתך'ה'שנאבמיםבאשש

מניןובמדברמיםנטפועביםגםנטפושמיםגםד

מניןבמדברמיםנטפועביםגםנטפושמיםגםרעשהארץמ

מניןבמדבר'וגונטפושמיםגםרעשהארץ1פ

מניןבמדברמיםנטפועביםגםנטפושמיםגםרעשהארץ2פ

מניןבמדברמיםנטפועביםאףנטפושמיםאףרעשהארץא

מניןבמדברמיםנטפועביםגםנטפושמיםאףרעשהארץש

דבריםבשלשהניתנהולמהסיניבמדברמשהאל'ייוידברד

דבריםבשלשהנתנהולמהסיניבמדברמשהאלי"יוידבר'שנמ

דבריםבשלשהניתנהולמהסיניבמדבר'שנ1פ

דבריםבשלשהניתנהולמהסיניבמדברמשהאלי"יוידבר'שנ2פ

דברים'בגניתנהולמהסיניבמדברמשהאלי"ייוידבר'שנאא

'דברי'בגניתנהולמהסיניבמדברמשהאל'הוידבר'שנאש

תורהדבריכך'העולבאילכלחנםאלומהאלאהללוד

תורהדבריכךהעולם[באי]לכלחנםאלומהאלאהללומ

תורהדבריאףעולםבאילכלחנםאלומההללו1פ

תורהדבריכךעולםבאילכלחנםאלומהאלאהללו2פ

תורהדבריכךעולםבאילכלחנםאלומהאלאהללוא

ת"דכךעולםבאילכלחנםאלומהאלאהללוש

למיםלכוצמאכלהוי'שנהםחנםד

למיםלכוצמאכלהוי'שנעולםבאילכלהםחנםמ

למיםלכוצמאכלהוי'שנעולםבאילכלחנם1פ

למיםלכוצמאכלהוי'שנאעולםבאילכלהםחנם2פ

למיםלכוצמאכלהוי'שנאעולםבאילכלחנםא

למיםלכוצמאכלהוי'שנאעולםבאילכלחנםש

סיניבמדברמשהאל'ייוידבר'א'דד

נתנהלמהאחרדברמ

ניתנהלמהא"ד1פ

ניתנהלמהאחרדבר'וגו2פ

נתנהלמהא"ד'וגוא

ניתנהלמהא"דש
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במדבר רבה פרשה א

(ח, א- ז , א)

אינוהבקרכמדברעצמועושהשאינומיכלאלאד

אינוכמדברעצמועושהשאינומיכללומרבמדברמ

אינוכמדברעצמועושהשאינומישכללומרבמדבר1פ

אינוכמדבר[עצמו]עושהשאינומיכללומרבמדבר2פ

אינוכמדברעצמועושהשאינומיכללומרבמדברא

אינוכמדברעצמועושהשאינומיכללומרבמדברתורהש

דברסיניבמדברנאמרלכךוהתורההחכמהאתלקנותיכולד

תורהדברילקנותיכולמ

תורהדברילקנותיכול1פ

תורהדברילקנותיכול2פ

תורהדברילקנותיכולא

ת"דלקנותיכולש

לונקראושמותששהסיניבמדברמשהאל'ייוידבראחרד

לונקראושמותששהסינימ

לונקראושמותששהסיני1פ

לונקראושמותששהסיני2פ

לונקראושמותששהסיניא

לונקראושמותששהסיניש

הרחורבהרהמוריההרגבנוניםהרבשןהראלהיםהרד

הרחורבהרחמדהרגבנוניםהרבשןהראלהיםהרמ

הרחורבהרחמדהרגבנוניםהרבשןהראלהיםהר1פ

הרחורבהרחמדהרגבנוניםהרבשןהראלהיםהר2פ

הרחורבהרחמדההרגבנוניםהרבשןהרם"אליהרא

הרחורבהרחמדההרגבנוניהרבשןהראלהיםהרש

ואלה'שנאמבדיןהאלהיםבושישבלמהאלהיםהרסיניד

ואלה'שנבדיןהאלהיםבושישבלמהאלהיםהרסינימ

ואלה'שנבדיןבושישבאלהיםהרסיני1פ

ואלה'שנבדיןה"הקבבושישבלמהאלהיםהרסיני2פ

ואלה'שנאבדיןהאלהיםבושישבלמההאלהיםהרהרסיניא

ואלה'שנאבדיןהאלהיםבושישבלמהאלהיםהרסיניש

'הבהשםשבאבשןהרהמשפטיםד

שבושםהאלהיםשבאבשןהרלפניהםתשיםאשרהמשפטיםמ

ובושםה"הקבשבאבשןהרהמשפטים1פ

שבוהרה"הקבשבאהרבשןהרלפניהםתשים'אשהמשפטים2פ

שבושםה"הקבשבאהרלפניהםתשיםאשרהמשפטיםא

שםה"הקבשבאהרבשןהר'לפניה'תשיאשר'המשפטיש

כלשפסלהרגבנוניםהרד

כלפסלשבשבילוגבנוניםהרלישראלהתורהאתשכןמ

כלפסלשבשבילוגבנוניםהרלמשההתורהאתה"הקבשינן1פ

כלפסלשבשבילוגבנוניםהרלישראלהתורהאתשינן2פ

כל[ה"הבפסל ]שבשבילוגבנוניםהרלישראלהתורהאתשנןא

כלפסלשבשבילו'גבנוניהרלישראלהתורהאתושנןש

המוריההרדקאוגבןאו'אומשאתכשםההריםד

שבוחמדההרדקאוגבןאו'דתימכמאההריםמ

שבוחמדהרדקאוגבןאו'כדכתההרים1פ

שבוחמדהרדקאוגבןאודתימרכמהההרים2פ

שבוחמדההרדקאוגבןאוא"כדההריםא

שבוחמדההרדקאוגבןאוא"כד'ההריש
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במדבר רבה פרשה א

ג, א - (ח, א)

חורבהרלשבתאלהיםחמדההרשםלישב'הקבהשחמדד

הרחורבהרלשבתואלהיםחמדהר'שנלישב'ה'ב'הקחמדמ

חורבהרלשבתואלהיםחמדההר'שנלישבה"הקבחמד1פ

הרחורבהרלשבתואלהיםחמדההר'שנלישבה"הקבחמד2פ

הרחורבהרלשבתואלהיםחמדההר'שנאלישבה"הקבחמדא

הרחורבהרלשבתואלהיםחמדההר'שנאלישבה"הקבחמדש

הרוצחיומתמותוהנואפתהנואףיומתמות'שנאמהחרבנשמטהשעליוד

הרוצחיומתמותוהנואפתהנואףיומתמות'שנהחרבנשמטהשעליומ

הרוצחיומתמותוהנואפתהנואףיומתמות'שנאהחרבנשמטהשעליו1פ

הרוצחיומתמותוהנואפתהנואףיומתמות'שנהחרבנשמטהשעליו2פ

הרוצחיומתמותוהנואפתהנואףיומתמות'שנאהחרבנשמטהשעליוא

הרוצחיומתמותוהנואפתהנואףיומתמות'שנאהחרבנשמטהשעליוש

אפופסיםלהםונתן'להקבההעולםאומותנשנאושבוסיניהרד

'פי]איפופסיןלהםונתן'ה'ב'להקהעולםאומותנשתנאושבוסיניהרמ

איפפסיםלהםונתןה"להקבהעולםאומותנשנאושבוסיניהר1פ

איפופוסיםלהםונתןה"להקבהעולםאומותנשתנאושבוסיניהר2פ

איפופסיןלהםונתןה"להקבה"אנשתנאושבוסיניהרא

איפופסיןלהםונתןה"להקבה"אנשנאושבוסיניהרש

כהנאבראבא'ראמריחרבוחרובוהגוים'שנאמד

כהנאבראבא'ר'אמיחרבוחרובוהגוים'שנ[דיןגזרמ

כהנאבראבאר"איחרבוחרובוהגוים'שנ1פ

כהנאבראבאר"אמיחרבוחרובוהגוים'שנ2פ

כהנאבראבאר"איחרבוחרובוהגוים'שנאא

כ"באבאר"איחרבוחרובוהגוים'שנאש

שםאיפופסיםשנטלויחרבומחורבוהגויםיוחנן'רבשםד

באהלשלהםאיפופסיןנטלומשםיחרבומחורבמ

באהלשלהםאיפפסיםנטלומשםיחרבומחורביוחנן'רבשם1פ

באהלשלהםאיפופוסיםנטלומשםיחורבומחורב2פ

באהלשלהםאיפופסיןנטלומשםיחורבומחורבא

באהלשלהםאיפופסיןנטלומשםיחורבומחורבש

ד

זהבממשבצותפנימהמלךבתכבודהכלד"ההמועדמ

פנימהמלךבתכבודהכלד"ההמועד1פ

זהבממשבצותפנימהמלךבתכבודהכלדכתיבהיאהדאמועד2פ

'וגופנימהמלךבתכבודהכלד"ההמועדא

'וגופנימהמלךבתכבודהכלד"ההמועדש

עמדשלאעדסיניבמדברמשהאל'ייוידבר'א'דד

עמדשלאעדלבושהמ

עמדשלאעד1פ

עמדשלאעדלבושה2פ

עמדשלאעדא

עמדשלאעדש

ויקרא'שנבסנהעמודברמועדאהלד

ויקרא'שנמשהעם'ה'ב'הקדברמועדאהלמ

ויקרא'שנבסנהמשהעםה"הקבדברמועדאהל1פ

ויקרא'שנבסנהמשהעםה"הקבדברמועדאהל2פ

ויקרא'שנאבסנהמשהעםה"הקבדברמועדאהל(ה"הקב)א

ויקרא'שנאבסנהמשהעםמדברה"הקבהיהמועדבאהלה"הקבש
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במדבר רבה פרשה א

ג, א

הסנהמתוך'ייאליוד

[ויאמר]'שנבמדיןעמודברכךואחרהסנהמתוךאלהיםאליומ

ויאמר'שנבמדיןכךואחרהסנהמתוךאלהיםאליו1פ

ויאמר'שנבמדיןעמודברכךואחרהסנהמתוךי"יאליו2פ

ויאמר'שנאבמדיןעמודברכ"ואחהסנהמתוךי"ייאליוא

ויאמר'שנאבמדיןעמודברכ"ואחהסנהמתוך'האליוש

כךואחרד

כךואחרמצריםשובלךבמדיןמשהאלי"ימ

כךואחר'וגובמדיןמשהאלי"י1פ

דברכךואחר'וגומצרימהשובלךבמדיןמשהאלי"י2פ

כ"ואח'וגובמדיןמשהאלי"ייא

כ"ואחבמדיןמשהאל'הש

בארץאהרןואלמשהאל'ייויאמרד

בארץאהרןואלמשהאלי"יויאמר'שנבמצריםמ

בארץאהרןואלמשהאלי"יויאמר'שנמצריםבארץ1פ

בארץאהרןואלמשהאלי"יויאמר'שנמצריםבארץעמו2פ

בארץאהרןואלמשהאלי"ייויאמרשנאמרמצריםבארץא

בארץאהרןואלמשהאל'הויאמר'שנאמצריםבארץש

במדיןמשהאל'ייויאמר'שנבמדיןעמוודיברלאמרמצריםד

לאמרמצריםמ

'וגמצרים1פ

לאמרמצרים2פ

מצריםא

'מצריש

משהאל'ייוידבר'שנבסיניעמוודיברד

האלהיםאלעלהומשה'שנסיניבמדברעמודברכךואחרמ

1פ

האלהיםאלעלהומשה'שנסיניבמדברעמודברכךואחר2פ

האלהיםאלעלהומשה'שנאסיניבמדברעמודברכ"ואחא

האלהיםאלעלהומשה'שנאסיניבמדברעמודברכ"ואחש

מועדאהלשעמדוכיוןסיניבמדברד

מועדאהלשעמדוכיוןלאמרההרמןאליוויקראמ

מועדאהלשעמדוכיון1פ

מועדאהלשעמדוכיון'וגולאמרההרמןי"יאליוויקרא2פ

מועדאהלשעמדוכיוןלאמרההרמןי"ייאליוויקראא

מועדאהלשעמדוכיוןלאמרההרמן'האליוויקראש

הואהריאלהיךעםלכתוהצנע'שנאהצניעותהואיפה'אמד

הריניאלהיךעםלכתוהצנע'שנהצניעותהואיפה'אממ

הריניאלהיךעםלכתוהצנע'שנהצניעותהואיפה'א1פ

הריניאלהיךעםלכתוהצנע'שנהצניעותהיאיפה'אמ2פ

הריניך'אליעםלכתוהצנע'שנאהצניעותהואיפה'אמא

הריניאלהיךעםלכתוהצנע'שנא'הצניעוהואיפה'אמש

מלךבתכבודהכלאמרדודוכןמועדבאהלעמומדברד

מלךבתכבודהכל'אומהואוכןמועדבאהלעמומדברמ

מלךבתכבודהכל'אוהואוכןמועדבאהלעמומדבר1פ

מלךבתכבודהכלאומרהואוכןמועדבאהלעמומדבר2פ

מלךבתכבודהכל'אומהכתובוכןמועדבאהלעמומדברא

מלךבתכבודהכל'אומ'הכתווכןמועדבאהלעמומדברש
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במדבר רבה פרשה א

ג, א

משהזהמלךבתלבושהזהבממשבצותפנימהד

'כממלךשנקראמשהזהמלךבתפנימהמ

מלךשנקראמשהזהמלךבתפנימה1פ

כמהמלךשנקראמשהזהמלךבתפנימה2פ

מלךשנקראמשהזהמלךבתפנימהא

א"כדמלךשנקראמשהזהמלךבתפנימהש

שבאוהמכותהןאלוקשהאדוניםבידמצריםאתוסיכרתי'שנד

שבאוהמכותאלוקשהאדניםבידמצריםאתוסיכרתי'שתיממ

שבאוהמכותאלוקשהאדניםבידמצריםאתוסכרתי'שנ1פ

שבחוקשהאדניםבידמצריםוסכרתידתימר2פ

שבאוקשיםאדוניםבידמצריםאתוסכרתי'שנאא

שבאוקשהאדוניםבידמצריםוסכרתיש

שלמלכהשהיהמשהזהבםימשלעזומלךמצריםעלד

שלתורהמלכהשהיהמשהזהבםימשולעזומלךמצריםעלמ

שלמלכהשהיהמשהזהבםימשלעזומלךהמצריםעל1פ

שלמלכהשהיהמשהזהבםימשלעזומלךמצריםעל2פ

שלמלכהשהיהמשהזהבםימשולעזומלךמצריםעלא

שלמלכהשהיהמשהזהבםימשולעזומלך'מצריעלש

כללפיכךיתןלעמועוז'יי'שנעזשנקראתתורהד

כללפיכךיתןלעמועוזי"י'שנעוזשנקראתמ

כללפיכךיתןלעמועוזי"י'שנעוזשנקראתתורה1פ

כללפיכך'וגויתןלעמועוזי"י'שנעזשנקראתתורה2פ

כל'לפייתןלעמועוזי"יי'שנאעזשנקראתתורהא

כל'לפייתןלעמועוז'ה'שנאעזשנקראתתורהש

ועשית'שנאהרןזהלבושהזהבממשבצותפנימהמלךבתכבודהד

ועשית'שנאהרןזהלבושהזהבממשבצותפנימהמלךבתכבודהמ

ועשית'שנאהרןזהלבושהזהבממשבצותפנימהמלךבתכבודה1פ

ועשית'שנאהרןזהלבושהזהבממשבצותפנימהמלךבתכבודה2פ

ועשית'שנאאהרןזהלבושהזהבממשבצותפנימהמלךבתכבודהא

ועשית'שנאאהרןזהלבושהזהבממשבצותפנימהמלךבתכבודהש

היא'אפיעצמהמצנעתשהיאאשהאמרומיכןזהבמשבצותד

היא'אפיעצמההמצנעתאשה'חכמאמרומכאןזהבמשבצותמ

היאאפלוצנועהשהיאאשהחכמיםאמרומכאןזהבמשבצות1פ

היאאפלועצמהמצנעתשהיאאשהחכמיםאמרומכאןזהבמשבצות2פ

עצמהמצנעתשהיאאשהחכמיםאמרומכאןזהבמשבצותא

עצמהמצנעתשהיאאשה'חכמיאמרומכאןזהבמשבצותש

ממשבצות'שנגדוליםכהניםותעמידלכהןשתנשאהיאראויהישראליתד

ממשבצות'שנגדוליםכהניםותעמידגדוללכהןשתינשאראויהישראליתמ

ממשבצות'שנגדוליםכהניםותעמידגדוללכהןשתנשאראויהישראלית1פ

ממשבצות'שנגדוליםכהניםותעמידגדוללכהןשתנשאראויהישראלית2פ

ממשבצות'שנאכהניםותעמידלכהןשתנשאראויהא

ממשבצות'שנא'כהניותעמידגדוללכהןשתנשאהיאראויהש

'שנאמלפניכםמדברשאהאכבודיהואוכך'הבה'אמלבושהזהבד

'שנבפניםמדברשאהאכבודיהואוכך'ה'ב'הק'אמלבושהזהבמ

'שנבפניםמדברשאהאכבודיהיאוכךה"הקב'אלבושהזהב1פ

'שנא'בפנימדברשאהאכבודיהואוכךה"הקב'אמלבושהזהב2פ

'שנאבפניםמדברשאהאכבודיהואוכךה"הקב'אמלבושהזהבא

'שנא'בפנימדברשאהאכבודיהואוכךה"הקב'אמלבושהזהבש
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במדבר רבה פרשה א

ג, א

'אממועדאהלאלמשהובבאד

'אממועדבאהל'נאמלכך'וגומועדאהלאלמשהובבואמ

ר"אמועדבאהל'נאמלכךמועדאהלאלמשהובבא1פ

'אממועדבאהלנאמרלכך'וגומועדאהלאלמשהבוא[ב](כ)ו2פ

ל"אריבמועדבאהלנאמרלכך'וגומועדאהלאלמשהובבאא

ל"אריבמועדבאהלנאמרלכך'וגומועדאהלאלמשהובבואש

'יודעיהעולםאומותהיואילולויבןיהושע'רד

העולםאומותיודעיןהיואלולויבןיהושע'רמ

העולםאומותיודעיןהיואילולויבןיהושע1פ

יודעיםהעולםאומותהיואלולויבןיהושע'ר2פ

יודעיםהעולם'אומוהיואלוא

'יודעיה"אהיואילוש

אותומקיפיםהיוקסטריותלהםיפההמקדשהיהמהד

אותומקיפיןהיוקסטריותלהםיפההמקדשביתהיהמהמ

אותומחפיןהיוקטטריותלהםיפההמקדשביתהיהמה1פ

אותומקיפיןהיוקסטריותלהםיפההמקדשביתהיהמה2פ

אותומקיפיןהיוקסטריותלהםיפההמקדשביתהיהמהא

אותומקיפיןהיוקסטריותלהםהמקדשביתיפההיהמהש

סדרשלמהשכן'ישראמשליתרלהםיפהשהיהלשומרוכדיד

סודרשלמהשכןמשלישראליותרלהםיפהשהיהלשמרוכדימ

סידרשלמה'ישרמשליותרלהםיפהשהיהלשמרוכדי1פ

סודרשלמהשכןישראלמשליותרלהםיפהשהיהלשמרוכדי2פ

סודרשלמהשכןישראלמשליותרלהםיפהשהיהלשמרוכדיא

סדרשלמהשכןמלישראליותרלהםיפהשהיהלשמרוכדיש

הואישראלמעמךלאאשרהנכריאלוגםתפלהד

'וגוהואישראלמעמךלאאשרהנכריאלוגם'שנתפלהמ

ובאהוא'ישרמעמךלאאשרהנכריאלוגם'שנתפלה1פ

ובאישראלמעמךלאאשרהנכריאל'שנתפלה2פ

ובאהואישראלמעמךלאאשרהנכריאלוגם'שנאתפלהא

ובאהואמעמךלאאשרהנכריאלוגם'שנאתפלהש

ד

מ

והתפללוובאוהנטויהוזרועךהגדולשמךלמעןרחוקהמארץ1פ

והתפללובאהנטויהוזרועהחזקהוידךהגדולשמךלמעןרחוקהמארץ2פ

'וגוהחזקהוידךהגדולשמךלמעןרחוקהמארץא

'וגוהחזקהוידךהגדולשמךלמעןרחוקהמארץש

ועשית'וכתד

ועשיתשבתךמכוןהשמיםתשמעואתהמ

'וגהשמיםתשמעואתההזההביתאל1פ

ועשיתשבתךממכוןהשמים[מן]תשמעואתההזההביתאל2פ

ועשיתשבתךממכוןהשמיםמןתשמעואתהא

ועשיתשבתךממכוןהשמיםמןתשמעואתהש

ישראלאצלבאכשהואאבלהנכריאליךיקראאשרבכלד

ישראלאצלבאכשהואאבלהנכריאליךיקראאשרככלמ

'ישראצלבאכשהואאבל1פ

ישראלאצלבאכשהואאבלאליךיקראאשרככל2פ

ישראל(אברהם)אצלבאכשהואאבלאליךיקראאשרככלא

ישראלאלכשהואאבלאליךיקראאשרככלש
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ג, א

אםלבבואתתדעאשרדרכיוככללאישונתתכתיבמהד

אםלבבותדעאשרדרכיוככללאישונתת'כתימהמ

אםלבבואתתדעאשרדרכיוככללאישונתת'כתמה1פ

אםתדעאשרדרכיוככללאישונתתכתיבמה2פ

אםתדעאשרדרכיובכללאישונתת'כתימהא

אםתדעאשרדרכיוככללאישונתת'אוממהוש

היהלאלאוואםלונותןהיהלוראויהיהד

לאלאוואםלונותןהיהלוראויהיהמ

לאלאואםלותןלוליתןראויהיה1פ

לאלאוואםלונותןהיהלוראוי2פ

אללאוואםלונותןהיהלוראויהיהא

לאלאוואםלותןלוליתןראויהיהש

לא'ישראילוליאלאהמקדשביתתאמרולאלונותןד

לאישראלאילוליאלאהמקדשביתתאמרולאלותתןמ

לא'ישרלאאלואלאהמקדשביתתאמרולאלותתן1פ

לאישראלאלוליאלאהמקדשביתתאמרולאלותתן2פ

לאישראלאלוליאלאה"בתאמרואללותתןא

לאישראלאילוליאלאהמקדשביתתאמרולאלותתןש

'הקבהשבזכותןזורחתהשמשולאיורדמטרהיהד

'ה'ב'הקשבזכותןזורחתהשמשולאמטריורדהיהמ

ה"הקבשבזכותןזורחתהשמשולאיורדהמטרהיה1פ

ה"הקבשבזכותןזורחתהשמשולאיורדהמטרהיה2פ

ה"הקבהיהשבזכותןזורחתהחמההיהולאיורדהמטרהיהא

ה"הקבשבזכותןזורחתהשמשהיהולאיורדהמטרהיהש

רואיןהעולםאומותהבאולעולםבעולמומרויחד

רואיןהעולםאומותהבאולעולםלעולמומצליחמ

רואיןהעולםאומותהבאולעולםלעולמומזריחטובהעושה1פ

רואיםהעולםאומותהבאולעולםלעולמומזריח2פ

רואיםהעולםאומות[לבאיד ...>]ב"ולעהלעולמומזריחא

רואיןה"אב"ולעהלעולמומזריחש

להידבקבאיןוהןעמהם'הקבההיאךלישראלד

לידבקובאיןעמהםטובהעושה'ה'ב'הקהיאךלישראלמ

להדבקובאיןעמהםטובהלהםעושהה"הקבהיאך'לישר1פ

להדבקובאיםעמהםטובהעושהה"הקבהיאךלישראל2פ

להדבקובאיםעמהםטובהעושהה"הקבהיאךלישראלא

להדבק'ובאיטובהעמהםעושהה"הקבהיאךלישראלש

הגויםמשפחותמכלאנשיםעשרהיחזיקואשרההמהבימיםשנאמרלהםד

הגויםהלשונותמכלאנשיםעשרהיחזיקואשרההמהבימים'שנלהםמ

'וגואנשיםעשרהיחזיקוההמהבימים'שנלהם1פ

הגויםלשונותמכלאנשיםעשרהיחזיקוההמהבימים'שנבהם2פ

הגויםלשונותמכלאנשיםעשרהיחזיקוההםבימים'שנאלהםא

הגויםלשונותמכלאנשיםעשרהיחזיקוההמהבימים'שנאלהםש

ד

לאומותיפהמועדאהלהיהוכן'וגומ

לאומותיפהמועדאהלהיהוכן1פ

לאומותיפהמועדאהלהיהוכן2פ

לאומותיפהמועדאהלהיהוכןא

'לאומויפהמועדאהלהיהוכן'וגויהודיאישבכנףוהחזיקוש
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במדבר רבה פרשה א

ד

קולשומעיןהעולםאומותהיוהמשכןהוקםשלאשעדהעולםמ

קולשומעיןהיוהמשכןהוקםשלאשעדהעולם1פ

קולשומעיםהעולםאומותהיוהמשכןהוקםשלאשעדהעולם2פ

קולאתשומעיםהעולםאומותהיוהמשכןהוקםשלאשעדהעולםא

קולאת'שומעיהעולם'אומוהיוהמשכןהוקםשלאשעדהעולםש

ד

מדבראלהיםקולעםהשמע'שנמתיםוהיומשהעםהדיבורמ

'וגאלהיםקולעםהשמע'שנמתיםוהיהמשהעםהדבור1פ

מדבראלהיםקולעםהשמע'שנמתיםוהיומשהעםהדיבר2פ

מדבראלהיםקולעםהשמע'שנאמתיםוהיומשהעםהדבורא

מדבראלהיםקולעםהשמע'שנאמתיםוהיומשהעםהדיבורש

ד

לאהמשכןשהוקםלאחראבל'וגוהאשמתוךמ

לאהמשכןשהוקםלאחראבל1פ

לאהמשכןשהוקםלאחראבלויחיאתהשמעתכאשרהאשמתוך2פ

לאהמשכןשהוקםלאחראבל'וגוהאשמתוךא

לאהמשכןשהוקםלאחראבל'וגוהאשמתוךש

ד

ד"הההשינילחדשבאחדמתוולאהקולשמעומ

ד"הה'וגוהשנילחדשבאחדמתוולאהקולאתשמעו1פ

היאהדא'וגוהשנילחדשבאחדמתוולאהקולשמעו2פ

ד"הההשנילחדשבאחדמתוולאהקולשמעוא

ד"הה'הבלחדש'באמתוולאהקולשמעוש

ד

הצדיקיםאתמשלמאיר'ר'אמ'וגואלכהרריצדקתךמ

הצדיקיםמשלמאירר"אאלכהרריצדקתך1פ

הצדיקיםמשלמאירר"אמ'וגואלכהררי'צדקתדכתיב2פ

'וכואלכהרריצדקתךא

'וכואלכהרריצדקתךש

ד

אושור'בפרשרבאויקרא'כדאית'וגומ

אושורבפרקבויקראלמעלה'שכתכמוהעניןוכלברידתן1פ

אושורבפרשתרבהבויקרא[למעלה]שכתובכמו'וגוברידתן2פ

אושור'בפבויקראכדלעילא

אושורפרשתרבהבויקראכדלעילש

ד

שאתצדקהאלכהרריצדקתךאחרדברעזאוכשבמ

שאתצדקהאלכהרריצדקתךא"דכשב1פ

שאתצדקהמשפטיךאלכהרריצדקתךאחרדברכשב2פ

שאתהצדקהאלכהרריצדקתךא"דעזאוכשבא

שאתהצדקהא"דעזאוכשבש

ד

תהוםמשפטיךבעולםמפורסמיןהללושהריםכשםמפורסמתלישראלמביאמ

תהוםמשפטיךמפורסמיםשהןהללוכהריםמפורסמת'לישרמביא1פ

תהוםמשפטיךבעולםמפורסמיםהללושההריםכשםמפורסמתלישראלמביא2פ

תהוםמשפטיךבעולםמפורסמיםהללושהריםכשםמפורסמתלישראלמביאא

תהוםמשפטיךבעולם'מפורסמיהללושההריםכשםמפורסמתלישראלמביאש
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במדבר רבה פרשה א

ד

מהרבהלתהוםדומיןבעולםישראלעםעושהשאתמשפטיםרבהמ

מהרבהלתהוםדומין'לישרמביאשאתהמשפטיךרבה1פ

מהרבהלתהוםדומיםבעולםישראלעםעושהשאתמשפטיםרבה2פ

מהרבהא

מהרבהש

ד

צדזהכאיבסתרלעולםמביאשאתהמשפטאףבסתרהתהוםמ

צדכאיזהבסתרלעולםמביאשאתהמשפטאףבסתרהתהום1פ

צדזהכאיבסתרלהםמביאשאתהמשפטאףבסתרהתהום2פ

כיצדבסתרלעולםמביאשאתהמשפטאףבסתרהתהוםא

כיצדבסתרלעולםמביאשאתהמשפטאףבסתרהתהוםש

ד

לומראההואליחזקאלוכשמראהחרבהבאבבתשעהירושלםשחרבהכיוןמ

לומראההואליחזקאלוכשמראהחרבהבאבבתשעהירושליםשחרבהכיון1פ

מראההואלחזקאלוכשמראהחרבהבאבבתשעהירושליםשחרבהכיון2פ

מראההואליחזקאלוכשמראהחרבהבאב'בטירושלםשחרבהכיוןא

מראההואליחזקאלוכשמראהחרבהלחדש'בטירושלםשחרבהכיוןש

ד

באכשהואחרבהיוםבאילפרסםשלאלמהבחדשבעשריםמ

באכשהואחרבהיוםבאיזהלפרסםשלאלמהבחדשבעשרים1פ

באכשהואחרבהיוםזהבאילפרסםשלאלמהבעשרים2פ

באוכשהואחרבהיוםזהבאילפרסםשלאלמהבחדש'בכא

באכשהואחרבהיוםבאיזהלפרסםשלאלמהבחדש'בעשריש

ד

אימקוםזהאייוםזובאימפרסםישראלאתלגדלמ

איזהמקוםבאיזהיוםאיזומפרסםישראלאתלגדל1פ

אייוםזהואימקוםזהאימפרסםישראלאתלגדל2פ

אייוםזהאימקוםזהאימפרסםישראלאתלגדלא

איזהיוםאיזהמקוםאיזהמפרסםישראלאתלגדלש

ד

ד"ההאפטיאזואישנהזובאיחדשזהמ

ד"ההאפטייהאיזושנהבאיזוחדש1פ

דכתיהיאהדאאיפטייהזוואישנהזוואיחדשזה2פ

ד"ההאיפטייאזואישנהזואיחדשזהא

ד"ההאיפטיאאיזושנהאיזוחדשש

ד

סיניבמדברמשהאלי"יוידברמ

'וגוסיניבמדברמשהאלי"יוידבר1פ

השנילחדשבאחדמועדבאהלסיניבמדברמשהאלי"יוידבר2פ

'וגומשהאלי"ייוידברא

'וגומשהאל'הוידברש

ד

סיניבמדברמקוםזהבאימ

סיניבמדברמקוםבאיזה1פ

סיניבמדברמקוםזהבאי'וגומצריםמארץלצאתםהשניתבשנה2פ

סיניבמדברמקוםזהבאיא

סיניבמדברמקוםבאיזהש
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במדבר רבה פרשה א

ד

לחדשבאחדחדשזהבאילחדשבאחדיוםזהבאימ

לחדשחדשבאיזהלחדשבאחדיוםבאיזו1פ

לחדשחדשזהבאילחדשבאחדיוםזהבאי2פ

לחדשחדשזהבאילחדש'באיוםזהבאיא

השנילחדש'באיוםבאיזהש

ד

מארץלצאתםאפטיאזובאיהשניתבשנהשנהזובאיהשנימ

מארץלצאתםאפטיאבאיזוהשניתבשנהשנהבאיזוהשני1פ

לצאתםאיפטייהזובאיהשניתבשנהשנהזובאיהשני2פ

מארץלצאתםאפטיאזובאיהשניתבשנהשנהזובאיהשניא

מארץלצאתםאיפטיאבאיזו'השניבשנהשנהבאיזוש

ד

לאד"הההשנילחדשבאחדא"דמצריםמ

לאד"הה'וגולחדשבאחדא"דמצרים1פ

לאדכתיבהיאהדא'וגוהשנילחדשבאחדאחרדברמצרים2פ

לאד"הה'וגולחדשבאחדא"דמצריםא

לאד"הההשנילחדש'באא"ד'מצריש

ד

למלךמשל'וגולעמוקרןוירם'וגוגוילכלכןעשהמ

למלךמשל'וגולעמוקרןוירם'וכתגוילכלכןעשה1פ

למלךמשל'וגולעמוקרןוירם'וגוגוילכלכןעשה2פ

למלךמשללעמוקרןוירם'וגוגוילכלכןעשהא

למלךמשללעמוקרןוירם'וגוגוילכלכןעשהש

ד

כתבולאגרשהכתובהלהכתבולאראשונהאשהשנטלמ

כתבולאגירשהכתובהלהכתבולאראשונהאשהשנטל1פ

כתבולאגרשהכתובה(גט)להכתבולאראשונהאשהשנשא2פ

כתבולאגירשהכתובהלהכתבולאראשונהאשהשנטלא

כתבולאגרשהכתובהלהכתבולאראשונהאשהשנטלש

ד

לאלהןכותבהיהלאולשלישיתלשנייהכךגטלהמ

לאלהןכותבהיהלא'לשלישיכךלשניהכךגטלה1פ

לאכותבהיהלאולשלישיתלשניהכךגטלה2פ

לאלהכותבהיהלא'ולשלשי'לבכךגטלהא

לאלהןכותבהיהלאולשלישיתלשניהכךגטלהש

ד

בתיתומהאחתעניהראהאלאעשהלאגטולאכתובהמ

בתאחתיתומהעניהראהאלאעשהלאגטולאכתובה1פ

בתיתומהאחתענייהראהאלאעשהלאגטולאכתובה2פ

בתיתומהאחתענייהראהאלאעשהלאגטולאכתובהא

בתיתומה'אעניהראהאלאעשהלאגטולאכתובהש

ד

כמנהגבהתנהוגאלשושבינולו'אמאותהליטולבקשאבותמ

כמנהגבהתנהוגאלשושבינולו'אאותהליטולבקשאבות1פ

כמנהגבהתנהגאלשושבינולו'אמאותהליטולבקשאבות2פ

כמנהגבהתנהגאלשושביניול"אאותהליטולבקשאבותא

כמנהגבהתנהגאלשושביניולואמרואותהליטולביקשאבותש
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ד

להכתובוכשירהבמעשיההיאצנועההיאאבותבתזוהראשונותמ

להכתבוכשרהבמעשיההיאצנועההיאאבותבתזוהראשונות1פ

להכתובוכשרהבמעשיהצנועההיאאבותבתזוהראשונות2פ

להכתובוכשרהבמעשיההיאצנועההיאאבותבתזוהראשונותא

להכתובוכשרהבמעשיההיאצנועההיאאבותבתזו'הראשונוש

ד

באישנהזובאישבועזובאייוםזובאיכתובהמ

באיזהשנהבאיזושבועבאיזויוםבאיזהכתובה1פ

באיחדשזובאישבועזהבאייוםזהבאיכתובה2פ

באיחדשזהבאישבועזובאייוםזהבאיכתובהא

באיחדשזהבאייוםזהבאיכתובהש

ד

אלאסתרותלקחבאסתר'כשכתכךאפרכיאזובאיחודשזהמ

אלאסתרותלקחבאסתר'שכתכשםאפרכיאבאיזוחדש1פ

אלאסתרותלקחבאסתרשכתובכשםאפרכיהזובאישנהזו2פ

אלאסתרותלקחבאסתרשכתובכשםאפרכיאזובאישנהזוא

אלאסתרותלקחבאסתר'שכתוכשםאיפטיאזובאישנהזוש

ד

'ה'ב'הקכך'וגואחשרשהמלךמ

ה"הקבכך'וגאחשורושהמלך1פ

ה"הקבכך'וגואחשורושהמלך2פ

ה"הקבכךלמלכותושבעבשנתהעשירי(השביעי)בחדשאחשורושמהלךא

ה"הקבכךלמלכותושבעבשנתהעשיריבחדשאחשורושהמלךביתש

ד

ולאהעולםמןהעבירןבראןאמתיכתבולאהמבוללדורבראמ

ולאהעולםמןוהעבירןבראןאימתיכתבולאהמבוללדורברא1פ

ולאהעולםמןהעבירןבראןאימתיכתבולאהמבוללדורברא2פ

ולאהעולםמןוהעבירםבראןאימתי'כתולאהמבולדורבראא

ולאהעולםמןוהעבירןבראןאימתי'כתיולאהמבולדורבראש

ד

רבהתהוםמעיינותכלנבקעוהזהביוםאלאהעבירןאימתיכתבמ

'וגומעיינותכלנבקעוהזהביוםאלאהעבירןאימתיכתב1פ

'וגומעינותנבקעוהזהביוםאלאהעבירןאימתיכתב2פ

'וגונבקעוהזהביוםאלאהעבירןאימתיכתבא

'וגונבקעוהזהביוםאלא'מעביראימתי'כתיש

ד

לאלמצריםוכןלסדומייםוכןהפלגהלדורוכןמ

לאלמצריםוכןלסדומייםוכןהפלגהלדורוכן1פ

לאלמצריםוכן'לסדומייוכןהפלגהדורוכן2פ

לאלמצרייםוכןלסדומייםוכןהפלגהלדורוכן'וגוהשמיםארובותא

לאלמצריםוכןוסדומייםהפלגהדורוכןנפתחוהשמיםוארובותש

ד

שעמדוכיוןאלאמתואימתיולאנבראואימתילאכותבהיהמ

שעמדוכיוןאלאמתואימתיולאנבראואימתיכותבהיה1פ

שעמדוכיוןאלאמתואימתיולאנבראואימתי[א]לכותבהיה2פ

שעמדוכיוןאלאמתואימתיולאנבראואימתיכותבהיהא

שעמדוכיוןאלאמתואימתיולאנבראואימתילהןכותבהיהש
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ד

בניאלאהראשוניםכמדתבאלונוהגאינילמשה'ה'ב'הק'אמישראלמ

בתאלאהראשוניםכמדותבאלונוהגאינילמשהה"הקב'אישראל1פ

בניאלוהראשוניםכמדתבאלונוהגאינילמשהה"הקב'אמישראל2פ

בניאלוהראשוניםבמדתבאלונוהגאינילמשהה"הקב'אמישראלא

בניאלו'הראשוניכמנהגבאלונוהגאינילמשהה"הקב'אמישראלש

ד

להןכתובלךהןויעקביצחקאברהםבניהןאבותמ

להןכתובלךהןויעקביצחקאברהםבניהןאבות1פ

באילהםכתובלךהםויעקבויצחקאברהםבניהןאבות2פ

לךכתובהןויעקביצחקאברהםבניהןאבותא

באילךכתובהןויעקביצחקאברהםבניהןאבותש

ד

ובאישנהזובאיבחדשובכמהחודשזהבאימ

ובאיזושנהובאיזובחדשובכמהחדשבאיזה1פ

ובאישנהזהבאי[בחדשובכמה]חדשזהבאייוםזה2פ

ובאישנהזוובאיבחדשובכמהחדשזהבאיא

ובאישנהזוובאיבחדשובכמהיוםזהש

ד

ראשתלוילהםונתתיקרנםרוממתיאפרכיאזוובאימדינהזומ

ראשתלוילהםונתתיקרנםרוממותאפרכיאובאיזומדינה1פ

ראשתלוילהםונתתיקרנםרוממתיאפרכיהזוובאימדינהזו2פ

ראשתלוילהםונתתיקרנםרוממתיאפרכיאזוובאימדינהזוא

ראשתלוילהםונתתיקרנםרוממתיאיפרכיאזוובאימדינהזוש

ד

אפרכיאהריסיניבמדברמשהאלי"יוידברנאמרלכךמ

אפרכיאהריסיניבמדברמשהאלי"יוידבר'נאלכך1פ

אפרכיאזוהריסיניבמדברמשהאלי"יוידברנאמרלכך2פ

אפרכיאהריסיניבמדברמשהאלי"ייוידברנאמרלכךא

איפרכיאהריסיניבמדברמשהאל'הוידבר'נאמלכךש

ד

שנהזובאימדינההרימדינהבאהלמ

שנהבאיזומדינההרימועדבאהל1פ

(1)שנהזובאי(2)'השניבשנהמדינהזוהרימועדבאהל2פ

הרישנהזובאימדינההרימועדבאהלא

שנהזובאימדינההרימועדבאהלש

ד

לחדש[באחד]בחדשבכמההשניבחדשחדשזהבאיהשניתבשנהמ

לחדשבאחדבחדשבכמההשניבחדשחדשבאיזוהשניתבשנה1פ

לחדשבאחדבחדשבכמההשניבחדשחדשזובאי2פ

לחדשבאחדבחדשבכמההשניבחדשחדשזובאיהשניתבשנהא

לחדשבאחדבחדשבכמההשניבחדשחדשזובאיהשניתבשנהש

ד

לקייםראשאתשאולמהאפטיאנכתבההרי(השני)מ

לקייםראשאתשאולמהאפטיאנכתבההרי1פ

לקייםישראלבניראשאתשאולמהאיפטייאנכתבההרי2פ

לקייםראשאתשאולמהאפטיאנכתבההריא

לקייםראשאתשאולמהאיפטיאנכתבההריהשניש
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ד,  א

ד

וירםעשהומה'וגומגוילכלכןעשהלא'שנמהמ

וירםעשהומה'וגוגוילכלכןעשהלא'שנמה1פ

וירםעשהומה'וגוגוילכלכןעשהלא'שנמה2פ

וירםעשהומה'וגוגוילכלכןעשהלא'שנאמהא

וירםעשהומה'וגוגוילכלכןעשהלא'שנאמהש

ד

לויבןיהושע'ר'אממצריםמארץלצאתםלעמוקרןמ

לויבןיהושער"אמצריםמארץלצאתםלעמוקרן1פ

לויבןיהושער"אממצריםמארץלצאתם'וגולעמוקרן2פ

ל"אריבמצריםמארץלצאתםלעמוקרןא

ל"אריבמצריםמארץלצאתםלעמוקרןש

ד

מצריםויציאתמועדאהלמזכירהואישראלאתכשמנהמהמפנימ

מצריםויציאתמועדאהלמזכירהוא'ישראתכשמנהמהמפני1פ

מצריםויציאתמועדאהלמזכירהואישראלאתכשמנהמהמפני2פ

מצריםויציאתמועדאהלמזכירהואישראלאתכשמנהמהמפניא

'מצריויציאתמועדאהלמזכירהואישראלאתכשמנהמהמפניש

ד

שצפהמפנימועדאהלבזכותאלאישראליצאושלאלהודיעךמ

שצפהמפנימועדאהלבזכותאלאממצריםישראליצאושלאלהודיעך1פ

שצפהמפנימועדאהלבזכותאלאממצריםישראליצאושלאלהודיעך2פ

שצפהמפנימועדאהלבזכותאלאישראליצאושלאלהודיעךא

שצפהמפנימועדאהלבזכותאלאישראליצאושלאלהודיעךש

ד

י"יאניכיוידעו'שנלשמומשכןלעשותשעתידין'ה'ב'הקמ

י"יאניכיוידעו'שנלשמומשכןלעשותעתידיןשהםה"הקב1פ

י"יאניכיוידעו'שנלשמומשכןלעשותעתידיןשהןה"הקב2פ

י"ייאניכיוידעו'שנאלשמומשכןלעשותעתידיןשהןה"הקבא

'האניכיוידעו'שנאלשמומשכןלעשותעתידיןשהןה"הקבש

ד

לשכנימנתעלמצריםמארץאותםהוצאתיאשראלהיהםמ

לשכנימנתעלמצריםמארץאתםהוצאתיאשראלהיהם1פ

לשכנימנתעלמצריםמארץ'אותהוצאתיאשראלהיהם2פ

לשכנימ"עבתוכםלשכנימצריםמארץאתכםהוצאתיאשראלהיכםא

לשכנימצריםמארץאתכםהוצאתיאשראלהיכםש

'שאמזהוסיניבמדברמשהאל'ייוידבר'א'דד

ד"ההישראלבניעדתכלראשאתשאובתוכםמ

ד"ההראשאתשאובתוכם1פ

היאהדאראשאתשאובתוכם2פ

ד"ההראשאתשאובתוכםא

ד"ההראשאתשאובתוכםש

שהיתהבסנהדריןמדברהסהראגןשררך'הכתד

שהיתהגדולהסנהדריןזושררךמהוהסהראגןשררךמ

שהיתהגדולהסנהדריזושררךמהו'וגהסהראגןשררך1פ

שהיתהגדולהסנהדריזושררךמהו'וגוהסהראגןשררךדכתיב2פ

שהיתהגדולהסנהדריזושררךמהוהסהראגןשררךא

שהיהגדולהסנהדרישררךמהוהסהראגןשררךש
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במדבר רבה פרשה א

ד, א

בשררמשולההואולמהבשררמשולהוהיאהגזיתבלשכתנתונהד

בעבורמושלההואולמהנפשותדינידנהבירושלםמ

לשררמושלההואולמהנפשותדינידנהבירושלם1פ

בטבורמושלההואולמהנפשותדינידנהבירושלם2פ

בטיבורנמשלהולמהנפשותדינידנהבירושליםא

בטיבורנמשלהולמהנפשותדינידנהבירושלםש

כךהגוףבאמצענתוןהזההשררמהאלאד

היתהכךשלאדםבאמצעיתונתוןהזההשררמהאלאשררךמ

היתהכךאדםשלבאמצעיתונתוןהזההשררמהאלא1פ

היתהכךאדםשלבאמציעיתונתוןהזההשררמהאלאשררך2פ

היתהכךאדםשלבאמצעיתונתוןהזההשררמהאלאשררךא

היתהכךאדםשלבאמצעיתונתוןהזההשררמהאלאשררךש

המקדשביתשלבאמצעונתונהישראלשלסנהדריןד

א"דשלעולםאמצעיתוהיאשירושלםבירושלםיושבתסנהדריןמ

א"דעולםשלבאמצעיתוהיתהשירושלםבירושלםיושבתסנהדרין1פ

דברעולםשלאמצעיתוהיאשירושליםבירושלםיושביםסנהדרין2פ

א"דעולםשלאמצעיתושירושלםבירושלםיושביןהיו'סנהדריא

א"דעולםשלאמצעיתושירושלםבירושלםיושביןהיוסנהדריןש

ד

שלתינוקחייוהזההטבורמהשררךמ

תינוקשלחייוהיההזההטבורומהשררך1פ

תינוקשלחייוהזההטבורמהשררךאחר2פ

תינוקשלחייוהזההטבורמהשררךא

תינוקשלחייוהזההטבורמההסהראגןשררךש

ד

בהלכותעסוקיןשהיוסנהדריןשלזכותןבשבילחייםישראלכלכךמ

עוסקיןשהיוסנהדריןבזכותחיין'ישרכך1פ

בהלכותעסוקיןשהיוסנהדריןבזכותחייםישראלכלכך2פ

בהלכותעסוקיןשהיוסנהדריןבזכותחייםישראלכלכךא

בהלכות'עסוקישהיו'סנהדריבזכותחייםישראלכלכךש

ד

לירחקוריןהיובבבל'אמחסדאבןאביןהסהראגןהתורהמ

לירחקוריןהיובבבל'אמחסדאבראביןהסהראגןבתורה1פ

לירחקוריןהיובבבל'אמחסדאבןאביןהסהראגןהתורה2פ

לירחקוריןהיובבבל'אמחסדאבןאביןהסהראגןתורהא

לירחקוריןהיובבבל'אמחסדאבןאביןהסהראגןהתורהש

ד

בחציאסטרונגוליןאלאגווניםטיטרייושביןהיושלאסנהדריןזוסהרהמ

כחציאיסטרונגוליןאלאטיטרגוניןיושביןהיושלאסנהדריןזוסיהרא1פ

כחציאיסטרונגוליןאלאטיטריגוניןיושביןהיושלאסנהדריןזוסהרה2פ

כחציאסטרונוגוליןאלאטיטרוגוניןיושביןהיושלאסנהדריןזוסיהראא

כחציאסטרנגוליןאלאטטריגוניןיושביןהיושלא'סנהדריזוסיהראש

ד

יושביןהיושאםזהאתזהרואיםשיהוכדיעגולהגורןמ

שלאזהאתזהרואיןשיהוכדיעגולההגורן1פ

יושביןהיושאםזהאתזהרואיןשיהוכדיעגולהגורן2פ

יושביןהיושאםזהאתזהרואיןשיהוכדיעגולהגורןא

יושביןהיושאםזהאתזהרואיןשיהוכדיעגולהגורןש
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במדבר רבה פרשה א

ד

לראותמצטעריןהיוזויתבקרןהיושביםגווניןטיטרימ

לראותזויתבקרןהיושביןמצטעריןיהיו1פ

לראותמצטעריןהיוזויתבקרןהיושביןטיטריגונין2פ

לראותמצטעריןהיוזויתבקרן'היושביטטריגוניןא

לראותמצטעריןהיוהזויתבקרןהיושביןטטריגוניןש

ד

אגןהויזהאתזהלשאוליכוליןשאינןאלואתאלומ

אגןהויזהאתזהלשאוליכוליןשאינןאלואתאלו1פ

אגןהויזהאתזהלשאוליכוליןשאינןאלואתאלו2פ

אגןהוילזהזהלשאוליכוליןשאינןאלואתאלוא

אגןהוילזהזהלשאוליכוליןשאינןאלואתאלוש

ד

הדםחצימשהויקח'דכתכמאהספלזהאגןמהומ

הדםחצימשהויקח'דכתכמההספלזהאגןמהו1פ

הדםחצימשהויקחדתימרכמההספלזהאגןהסהר2פ

א"כדהספלזהואגןמהוא

א"כדהספלזהואגןמהוש

ד

א"דיושביןהיוכךאסטרונגליןעגולהזההספלמהבאגנותוישםמ

א"דיושביןהיוכךאיסטרונגליןעגולהזההספלמהבאגנותוישם1פ

דבריושביןהיוכךאיסטרונגוליןעגולהזההספלמהבאגנותוישם2פ

א"דיושביןהיוכךאסטרונוגוליןעגולהזההספלמהבאגנותוישםא

א"דיושביןהיוכךאסטרנגוליןעגולהזההספלמהבאגנותוישםש

ד

יחסראלבעולםוהשכרהסחורהיושביןשהיובשעההסהרמ

בעולםוהסחורההשכריושביןשהיובשעההשרר1פ

יחסראלבעולםוהשכרהסחורהיושביןשהיובשעההסהראחר2פ

יחסראלבעולםוהשכרהסחורהיושביןשהיובשעההסהרא

יחסראלבעולםוהשכרהסחורהיושביןשהיובשעההסהרש

ד

טהורזהמותרוזהאסורזההלכותומוזגיןיושביןשהיוהמזגמ

1פ

טהורזהמותרוזהאסורזההלכותומוזגיןיושביןשהיוהמזג2פ

טהורזהמותרוזהאסורזההלכותומוזגיןיושביןשהיוהמזגא

מטמאזהאוסרוזהמתירזההלכותומוזגיןיושביןשהיוהמזגש

המזגיחסראלמהוהמזגיחסראלד

המזגיחסראלא"דטהורוזהמ

המזגיחסראל1פ

המזגיחסראלאחרדברטמאוזה2פ

המזגיחסראלא"דטמאוזהא

המזגיחסראלא"דמטהרוזהש

מוזגשהואמיהמזגיחסראלמשלשתןאחדחסריםהיושלאד

המוזגמהמשלישיתןחסריןהיושלאמ

המזגמשלישיתןאחתחסריןהיושלא1פ

המוזגמהמשלשתןאחדחסריןהיושלא2פ

המוזגמהמשלשתןאחדחסריןהיושלאא

המוזגמהמשלישיתן'אחסריןהיושלאש
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במדבר רבה פרשה א

ד, א

המיםחלקיםושניייןכוסשלשלישמוזגכראויד

מיםחלקיושניייןשלכוסשלישונותןכשאומןהזהמ

מיםחלקיושניייןכוסשלשלישונותןכשאומןהזה1פ

מיםחלקיושניייןכוסשלשלישונותןכשאומןהזה2פ

מיםחלקים'ובייןכוסשלשלישונותןכשהאומןהזהא

מיםחלקיםושניייןכוסשלשלישונותןאומןכשהואהזהש

ביןשלתמידעדהשחרמתמידיושבתסנהדריןהיתהכךד

שלביןתמידועדשלשחרמתמידיושבתסנהדריןכךמ

ביןשלתמידעדשחרשלמתמיד'ושכסנהדריןכך1פ

ביןשלתמידונגדשחרשלמתמידיושבתסנהדריןהיתהכך2פ

ביןשלתמידעדשחרשלמתמידיושבתסנהדריןהיתהכךא

ביןשלתמידעדשחרשלמתמידיושבתסנהדריןהיתהכךש

כשהיהעושיםהיוומהלצורכונפנהמהםאחדהיהולאהערביםד

כשהיועושיםהיוומהלצרכונפנהמהםאחדהיהולאהערביםמ

כשהיו'עושיהיוומהלצרכונפרדמהןאחדהיהולאהערבים1פ

כשהיועושיםהיוומהלצרכונפנהמהןהיהולאהערבים2פ

כשהיועושיןהיוומהלצרכונפנהמהםאחדהיהולאהערביםא

כשהיועושיןהיוומהלצרכונפנהמהם'אהיהולאהערביםש

ושלשהעשריםשםהיהאםסופרהיהלצאתמבקשמהםאחדד

אלאכאחתנפניםכלםהיולאולאכוללילךמבקשיםמ

אלאכאחתנפניןכולםהיולאולאכוללילךמבקשין1פ

אלאכאחתנפניםכולםהיולאולאכוללילךמבקשים2פ

אלאכאחתנפניםכולםהיולאולאכוללילךמבקשיןא

אלאכאחתנפניןכולןהיולאלאכוללילך'מבקשיש

יוצאהיהלאלאוואםיוצאהיהד

באיםאותםשהיועדמשתייריםהיוומהםואוכליםהולכיןהיומהםמ

שיבאועדמשתייריןומהםהולכיןהיומהן1פ

באיםאותםשהיועדמשתייריםהיוומהםואוכליםהולכיםהיומהם2פ

באיםאותםשהיועדמשתייריןהיומהם[ו]ואוכליםולכין?ההיומהםא

'באיאותםשהיועדמשתייריםהיוומהםלאכולהולכיןהיומהםש

שלאהמזגיחסר'אל'שכתלמהד

ולאהולכיםהיוכךואחרמ

ולאההולכיןוישובו1פ

ולאואוכליןהולכיםהיוכךואחר2פ

ולאהולכיםהיוכ"ואחא

ולאהולכיןהיוכ"ואחש

לפיכךמשלשתןחסרחסריםהיוד

הוישלשבעים[שליש]שהןושלשהמעשריםפחותמימיהחסרהמ

הויג"מכפחותמימיהחסרה1פ

הוישבעיםשלהשליששהםושלשהמעשריםפחותמימיהחסרה2פ

הרי'עשלהשליששהםג"מכפחותמימיהחסרהא

הרישבעיםשלהשליששהםג"מכפחותמימיהחסרהש

חטיםשלבערומהישראלנמשלוחטים'ערימבטנךהמזגיחסראלד

המזגיחסראלמ

המזגיחסראל1פ

המזגיחסראל2פ

המזגיחסראלא

המזגיחסראלש
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במדבר רבה פרשה א

ה, א- ד , א

ישראלשיהו'הקבה'אמכךבמניןלאוצרנכנסותהללוהחטיםמהד

מ

1פ

2פ

א

ש

והקשהתבןאבלחטיםערימתבטנך'נאמלכךשעהבכלנימניםד

מ

1פ

2פ

א

ש

'שנאובקשבתבןנמשלוהעולםאומותכךנמדדיןולא'נמניאינןד

מ

1פ

2פ

א

ש

'להקבהשאיןלמהלקשעשווביתוכןרוחלפניכקשיהיוד

מ

1פ

2פ

א

ש

'להקבהישישראלאבלנגדוכאיןהגויםכל'שנאמהםהנייהד

מ

1פ

2פ

א

ש

יוםבכל'הקבהשלשמוומברכיםמתפלליםשמעקוריןמהםהנייהד

מ

1פ

2פ

א

ש

ערימתבטנך'שנאבחטיםנמשלולכךשעהבכלנימניםהןלפיכךד

מ

1פ

2פ

א

ש

לא'הכתו'שאמזהוסיניבהרמשהאל'ייוידברחטיםד

מ

1פ

2פ

א

ש
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ה, א

שנטללמלךמשללעמוקרןוירםוכןגוילכלכןעשהד

מ

1פ

2פ

א

ש

גטלהכתבולאגירשהכתובהלהכתבולאראשונהאשהד

מ

1פ

2פ

א

ש

לאגטולאכתובהלהםכותבהיהולאולשלישיתלשנייהכךד

מ

1פ

2פ

א

ש

'אמאותהליטולביקשאבותבתיתומהענייהראהאלאעשהד

מ

1פ

2פ

א

ש

היאצנועההיאאבותבתזוכראשונותבהתנהוגאללשושבינוד

מ

1פ

2פ

א

ש

שנהזובאישבועזובאיכתובהלהכתבוכשרהבמעשיהד

מ

1פ

2פ

א

ש

באסתר'שכתוכשםאיפרכיאהזובאיבחדשבכמהחדשזהבאיד

מ

1פ

2פ

א

ש

הואהעשיריבחדשמלכותוביתאלאחשורושהמלךאלאסתרותלקחד

מ

1פ

2פ

א

ש
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ולאהמבוללדורברא'הקבהכךלמלכותושבעבשנתטבתחדשד

מ

1פ

2פ

א

ש

אלאהעבירןאימתי'כתולאהעולםמןהעבירןבראןאימתיכתבד

מ

1פ

2פ

א

ש

וכןהפלגהלדורוכןרבהתהוםמעינותכלנבקעוהזהביוםד

מ

1פ

2פ

א

ש

שעמדוכיוןאלאמתוואמתינבראואימתיכותבהיהלאלמצרייםד

מ

1פ

2פ

א

ש

בניאלוהראשוניםכאותןבאלונוהגאינילמשה'הקבהאמרישראלד

מ

1פ

2פ

א

ש

חדשזהבאילהםכתובלךויעקביצחקבניהםאבותד

מ

1פ

2פ

א

ש

עירזהובאיאיפרכיאהזהובאישנהזוובאיבחדשבכמהד

מ

1פ

2פ

א

ש

'נאמלכךראשתלוילהםונתתיקרנםרוממתיד

אלא"דמ

אלא"ד1פ

אלאחרדבר2פ

אלא"דא

אלא"דש
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שבזכותם'ה'ב'הקזההמוזגאלאכן'אומתהיאלהמזגיחסרמ

שבזכותםה"הקבזההמזגאלאכן'אותהיאלהמזגיחסר1פ

שבזכותםה"הקבזההמזגאלאכןאומרתהיאלהמזגיחסר2פ

שבזכותםה"קבזההמזגאלאכךאומרתהיאלהמזגיחסרא

שבזכותםה"הקבזההמוזגאלאכן'אומתהיאלהמזגיחסרש

ד

נסתלקהסנהדרישבטלהוכיוןעליהםכבודוהיהאלאעולמוחסרלאמ

נסתלקהסנהדרישבטלהוכיוןעליהםכבודוהיהאלאעולמוחסרלא1פ

נסתלקסנהדרישבטלהוכיוןעליהםכבודואלאעולמוחסרלא2פ

נסתלקההסנהדריןשבטלוכיוןעליהםכבודוהיהאלאעולמוחיסרלאא

נסתלקהסנהדריןשבטלהוכיוןעליהםכבודוהיהאלאעולמוחסרלאש

ד

סדוקותשהןבחטיםנמשלוולמהישראלאלוחטיםערמתבטנךהשכינהמ

סדוקותשהםבחטיםנמשלוולמה'ישראלוחטיםערימתבטנךשכינה1פ

סדוקותשהןבחטיםנמשלוולמהישראלאלוחטיםערמתבטנךהשכינה2פ

סדוקותשהםלחיטיםנמשלוולמהישראלאלוחטיםערימתבטנךשכינהא

סדוקותשהםלחיטיםנמשלוולמהישראלאלוחטיםערמתבטנךשכינהש

ד

ולאבעדשיםלאמוצאאתשאיןמהמאמצעיתםמ

ולאבעדשיםלאמוצאאתשאיןמהמאמצעותםלהםטפילהשהכל1פ

ולאבעדשיםלאמוצאאתשאיןמהבאמצעיתן2פ

ולאבעדשיםלאמוצאאתהשאיןמהמאמצעיתןא

ולאבעדשיםלאמוצאאתשאיןמהמאמצעיתןש

ד

האומותכלכךלהםטפלהשהכלסדוקותהחטיםולמהזרעיםבשארמ

האומותכלכךלהםטפילהשהכלסדוקותהחטיםולמהזרעיםבשאר1פ

האומותכלכךלהםטפלהשהכלסדוקותהחטיםולמהזרעיםבשאר2פ

האומותכלכךלהםטפלהשהכלסדוקותהחטיםולמהזרעיםבשארא

האומותכלכךלהםטפלהשהכלסדוקותהחטיםולמה'זרעיבשארש

ד

בשםהונא'ר'אמחטיםערמתבטנךא"דלישראלטפלהמ

בשםהונאר"אחטיםערמתבטנךא"דלישראלטפילה1פ

בשםהונאר"אמחטיםערמתבטנךאחרדברלישראלטפלה2פ

ר"בשהונאר"אחטיםערימתבטנךא"דלישראלטפלהא

ר"בשהונאר"אחטיםערמתבטנךא"דלישראלטפלהש

ד

משלחטיםיפהפלפליםערמתאואסטרובוליןערמתוהלאאידי'רמ

חטיםמשליפהפלפליןאואיסטרובליןערימתוהלאאידי'ר1פ

חטיםמשליפהפלפליןערימתאואצטרובלין[ערמת]והלאאידי'ר2פ

חטיםמשליפהפלפליןערימתאואסטרובליןערימתוהלאאידיא

חטיםמשליפהפלפליןערימתאואיצטרובליןערמתוהלאאידיש

ד

אסטרובוליןהעולםיחסראםלאבשמםאותםיקראמחבבן'ה'ב'והקוהואילמ

איסטרובליןהעולםיחסראםאלאבשמםאותםיקראמחבבןה"שהקבוהואיל1פ

אצטרובליןהעולםיחסראםאלאבשמםאותםיקראמחבבםה"והקבוהואיל2פ

אסטרובליןהעולםיחסראםאלאבשמםאותםיקראמחבבןה"והקבוהואילא

איסטרובליןהעולםיחסראםאלאבשמםאותםיקראמחבבםה"והקבוהואילש
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אםאבלהןבלאלעולםשאיפשרלהםאיכפתופלפליםמ

אםאבלהםבלאלעולםשאיפשרלהםאיכפתמהפלפליןאו1פ

אםאבל[הםבלא]לעולםשאפשרלהםאיכפתלאופלפלין2פ

אםאבלהםבלאלעולםשאיפשרלהםאיכפתלאופלפליןא

אםאבלהםבלאלהםשאיפשרלהםאיכפתלאפלפליןאוש

ד

איןאםכךחייםלואיןחטים[הוא]חסרמ

איןאםכךחייםלואיןחטיןהעולםיחסרושלוםחס1פ

[אין]אםכךחייםלואיןחטיםהואחסר2פ

איןאםכךחייםלואיןחטיםהואחסרא

איןאםכךחייםלואיןחטיםהואחסרש

ד

'ר'אמחטיםערמתבטנךא"דמתקייםהעולםאיןישראלמ

ר"אחטיםערמתבטנךא"דמתקייםהעולםאין'ישר1פ

ר"אמחטיםערמתבטנךאחרדברמתקייםהעולםאיןישראל2פ

ר"אחטיםערימתבטנךא"דמתקייםהעולםאיןישראלא

ר"אחטיםערימתבטנךא"דמתקייםהעולםאיןישראלש

ד

ישראללפניבאצדזהכאיחטאיםערמתיוחנןמ

ה"הבלפניבאכאיצדחטאיםערמתיוחנן1פ

ישראללפניבאכיצדחטאים(חטים)ערימתבטנךיוחנן2פ

ישראללפניבאכיצדחטאיםערימתבטנךיוחנןא

ישראללפניבאכיצדחטאיםחטיםערימתבטנךיוחנןש

ד

באוהואשלחלבאוושלנותרותשלפגוליםתמחוימ

באוהואחלבושלנותרושלפגוליםשלתמחוי1פ

באוהואחלבשלאונותרותושלפיגוליםשלתמחוי2פ

באוהואחלבותשלאונותרותושלושלפגוליםשלתמחויא

באוהואחלבושלנותרותושלפיגוליןשלתמחויש

ד

מידהואחלבאחדלו'אמשומןשהואסבורלאכולמ

מידהואחלבאחדלו'אשומןשהואסבורלאכל1פ

מידהואחלבשלאחדלו'אמשומןשהואסבורלאכול2פ

מידהואחלב'אל"אשומןשהואסבורלאכולא

מידחלב'אל"אשומןשהואסבורלאכולש

ד

זהואילאכולשלאעכבומימלאכולועמדידומונעמ

איזולאכלשלאמעכבומימלאכלועמדידומונע1פ

זהאילאכולשלאמעכבומימלאכולועמדידומונע2פ

זהאילאכולשלאעכבוימימלאכולועומדידומונעא

זהאילאכולשלאעכבומימלאכולועמדעצמומונעהואש

ד

בשושניםסוגהד"ההתורהבדברישנסתכלאלאהתמחוילביןבינוגדרמ

בשושניםסוגהד"ההתורהבדברישנסתכלאלאהתמחוילביןבינוגדר1פ

בשושניםסוגה[ד"הה]תורהבדברישנסתכלאלאהתמחויוביןבינוגדר2פ

בשושניםסוגהד"ההתורהבדברישנסתכלאלאהתמחוילביןבינוגדרא

'בשושניסוגהד"ההת"בדשנסתכלאלאהתמחויוביןבינוגדרש
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בשושניםשדהשגודראדםלךישוכימ

בשושניםשדהושגודראדםלךישוכי1פ

דבריאלואלא)בשושניםשדה(כרמו)שגודראדםישוכי2פ

בשושניםשדהשגודראדםלךישוכיא

'בשושנישדהושגודראדםלךישוכיש

ד

בקוציםכרמיהםאושדותיהםגודריםאדםבנידרךמ

בקוציםוכרמיהםשדותיהםלגדוראדםבנידרך1פ

אובקוציםכרמיהןאושדיהןגודריןאדםבנידרך(תורה2פ

אובקוציםכרמיהםאושדיהםגודריםאדםבנידרךא

ושדותיהםבקוציםכרמיהם(גרמ)שגודריןאדםבנידרךש

ד

דבריהםאלואלאבשושניםשדהגודראדםראיתשמאוברדריםמ

דבריאלואלאבשושניםגודראדםראיתשמאובדרדרים1פ

דבריאלואלאבשושניםשדהגודראדםראיתשמאבדרדרים2פ

ת"דהןאלואלאבשושניםשדהגודראדםראיתשמאבדרדריםא

ת"דהןאלואלא'בשושנישדהגודראדםראיתישמאבדרדריםש

ד

אדםמתאוההיהצדזהכאיכשושניםרכיםשהםתורהמ

אדםמתאוההיהצדכאיזהכשושניםרכיםשהםתורה1פ

אדםמתאוההיהכיצדכשושניםרכיןשהןתורה2פ

אדםמתאוההיהכיצדכשושניםרכיםשהםא

מתאוהאדםהיהכיצד'כשושנירכיםשהםש

ד

הימנוגדוליוםלושאיןלפיחופתובתוךעצמואתלראותמ

הימנוגדוליוםלושאיןולפיחופתובתוךעצמולראות1פ

הימנוגדוליוםלושאיןלפיחופתובתוךעצמואתלראות2פ

הימינוגדוליוםלושאיןלפיחופתובתוךעצמואתלראותא

הימינוגדוליוםלושאיןלפיחופתובתוךעצמואתלראותש

ד

ליזקקבאמטתווהציעהוצאתומוציאהואאשתועםששמחלפימ

ליזקקובאמטתוהציעהוצאתומוציאהואאשתועםששמחלפי1פ

ליזקקבאמטתווהציעהוצאתומוציאהואאשתועםששמחלפי2פ

ליזקקבאמטתווהציעהוצאתומוציאהואאשתועםששמחלפיא

ליזקקבאמטתווהציעהוצאתומוציאהואאשתואתששמחלפיש

ד

ממנהפרשמידראיתיאדומהשושנהאמרהאשתואתמ

הימנהפירשמידראיתיאדומהשושנהאמרהאשתועםלו1פ

הימנהפורשמידראיתיאדומהשושנהלואמרהלאשתו2פ

הימנהפירשמידראיתיאדומהשושנהאמרהלאשתוא

הימנהפירשמידראיתיאדומהכשושנהלואמרהלאשתוש

ד

הפרישומילכאןפניההופכתוזולכאןפניוהופךזהמ

הפרישומילכאןפניההופכתוזולכאןפניוהופךזה1פ

הפרישמידלכאןפניההופכתוזולכאןפניוהופךזה2פ

פורשהואמידלכאןפניההופכתוזולכאןפניוהופךזהא

לכאןפניוהופךוזהלכאןפניוהופךזהש
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זהאיעקצועקרבזהואינשכונחשמיממנהמ

ואיזהעקצועקרבואיזונשכונחשאיזהממנה1פ

זהאיעקצועקרבזהואינשכונחשזהאיהימנה2פ

זהאיעקצועקרבזהאינשכונחשזהאיהימנהא

זהאיעוקצועקרבזהאינשכונחשזהאיש

ד

כשושניםונאיםרכיםשהןתורהדבריאלואלאבנתיםעמדגדרמ

כשושניםונאיםרכיםשהםתורהדבריאלואלאביניהםעומדגדר1פ

כשושניםונאיןרכיןשהןתורהדבריאלואלאבנתיםעמדגדר2פ

כשושניםונאיםרכיםשהםת"דאלואלאבנתיםעמדגדרא

'כשושניונאיםרכיםשהםת"דאלואלאבנתיםעמדגדרש

ד

לוי'ר'אמחטיםערמתבטנךא"דבשושניםסוגההוימ

לור"אחטיםערמתבטנךא"דבשושניםסוגההוי1פ

לויר"אמחטיםערמתבטנךאחרדברבשושניםסוגההוי2פ

לקישריש'אמחטיםערמתבטנךא"דא

ל"ארחטים'ערימבטנךא"דש

ד

בןלוישהביתבעלאלאבחטיםישראלכנסתנמשלהלמהמ

בןלוישהביתבעלאלאלחטים'ישרנמשלולמה1פ

בןלוישהביתבעללאלבחטיםישראלכנסתנמשלהלמה2פ

בןלוישהביתבעלאלאבחטיםישראלכנסתנמשלהלמהא

בןלוישהביתבעלאלא'בחטיישראלנמשלהלמהש

ד

'אוממהולומחשבמהועמולחשבכשבאביתמ

'אוהואמהעמומחשבהואמהעמולחשובכשיבאבית1פ

אומרמהועמומחשבמהועמולחשובכשבאבית2פ

'אוממהעמומחשבהואעמולחשובכשבאביתא

'אוממהעמומחשבמהעמולחשבכשבאביתש

ד

דעתךתןלומ

לאולאוצרמכניסאתתבןשלמשפלאותכמהדעתךתןלו1פ

אולאוצרמכניסאתהתבןשלמשפלאותכמהדעתךתןלו2פ

אולאוצרמכניסאתתבןשלמשפלאותכמהדעתךתןלוא

אולאוצרמכניסאתהתבןשלמשפלאותכמהדעתךתןלוש

ד

שלקוציםמשפלאותכמהאושלקשמשפלאותכמהמ

שלמשפלאותכמהאוקששלמשפלאותהואכןלא1פ

שלמשפלאותכמהאוקש(תבן)שלמשפלאותכמה2פ

שלמשפלאותכמהאוקששלמשפלאותכמהא

שלאוקששלמשפלאותכמהש

ד

לאשהקוציםאתנותןהואלהיכןלאולאוצרמכניסאתמ

1פ

לאשהקוציםאתנותןהואלאיכןלאלאוצרמכניסאתהקוצים2פ

לאשהקוציםאתנותןהואלהיכןלאוצרמכניסאתהקוציםא

לאשהקוציםאתמשליךהואלהיכןלאוצרמכניסאתהקוציםש
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זורהוהתבןלאשפהמשליכווהזבלליםמציפוהקשאתמשליךלאיכןמ

זורקהתבןלאשפהמשליכןוהזבללמיםמציפוקש1פ

זורההתבןלאשפהמשליכווהזבלליםמציפוהקשאתמשליךלאיכן2פ

זורההתבןלאשפהמשליכווהזבלליםמציפוהקשאתמשליךלהיכןא

זורהוהתבןלאשפהמשליכווהזבלליםמציפוהקשאתמשליךלהיכןש

ד

חטיםכמהדעתךתןביתולבן'אוממהואבללרוחמ

חטיםכמהדעתךתןביתולבן'אומהואמהאבללרוח1פ

חטיםכמהדעתךתןביתולבןאומרמהואבללרוח2פ

חטיםכמהדעתךתןביתולבןאומרמהואבללרוחא

חטיםכמהדעתךתןביתולבן'אוממהואבללרוחש

ד

הוא'ה'ב'הקכךהואשלעולםחייולמהלאוצרמכניסאתמ

ה"הקבכךהואעולםשלשחייולמהלאוצרמכניסאת1פ

ה"הקבכךהואעולםשלחייםלמהלאוצרמכניסאת2פ

ה"הקבכךהואעולםשלחייםלמהלאוצרמכניסאתהא

ה"הקבכךהואעולםשלחייםלמהלאוצרמכניסאתהש

ד

ומלואההארץליי'שנשלוהעולםכלהביתבעלמ

ומלאההארץי"לי'שנהואשלוהעולםכלהביתבעל1פ

ומלואההארץי"לי'שנהואשלוהעולםכלהביתבעל2פ

ומלואההארץי"ליי'שנאהואשלוכולוהעולםכלהביתבעלא

ומלואההארץ'לה'שנאהואשלוכולוהעולםכלהביתבעלש

ד

כןלא'שנמשהזהביתוובןמ

כןלא'שנמשהזהביתוובן1פ

כןלא'שנמשהזהביתוובן'וגובהויושביתבל2פ

כןלאמשהזהביתוובןא

כןלא'שנאמשהזהביתוובןש

ד

תן'ה'ב'הקלו'אממהמשהעבדימ

תןה"הקבלו'אמההואנאמןביתיבכלמשהעבדי1פ

תןה"הקבלו'אממה'הונאמןביתיבכלמשהעבדי2פ

תןה"הקבל"אמההואנאמןביתיבכלמשהעבדיא

תןה"הקבל"אמההואנאמןביתיבכלמשהעבדיש

ד

יאכלימו'שנהמצרייםהיומיבקששנמשלולמההאומותלמנותדעתךמ

יאכלוהמצריםהיומיבקשנמשלולמההאומותלמנותדעתך1פ

יאכלמוהמצרייםהיומיבקששנמשלולאוהאומותלמנותדעתך2פ

יאכלמוהמצרייםהיומיכקששנמשלולאוהאומותלמנותדעתךא

יאכלמוהמצרייםהיומיכקש'שנמשללאוהאומותלמנותדעתךש

ד

למצריים'ה'ב'הקעשהוכןלמיםמציפיןלקשעושיןמהכקשמ

למצריםעושהה"הקבוכןלמיםמצפיןלקשעושיםמהכקש1פ

למצרייםעשהה"הקבוכןלמיםמציפיןלקשעושיןמהכקש2פ

למצריםעשהה"הקבוכןלמיםמציפיןלקשעושיןמהכקשא

למצרייםעשהה"הקבוכןלמים'מציפילקש'עושימהכקשש
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בקוציםונמשלו'וגוסוףיםמיאתהציףאשר'שנמ

בקוציםונמשלו'וגסוףיםמיאתהציףאשר'שנ1פ

כקוציםונמשלו'וגוסוףיםמיאתהציףאשר'שנ2פ

כקוציםונמשלוסוףיםמיאתהציףאשר'שנאא

כקוציםונמשלוסוףיםמיאת'ההציףאשר'שנאש

ד

להםעשה'ה'ב'הקכךלאש[אותם]משלחיןלהםעושיםמהמ

להםעושהה"הקבכךלאשאותםמשלחיןלהםעושיםמה1פ

להםעשהה"הקבכךלאשאותםמשלחיםלהםעושיםמה2פ

ה"הקבעשהכךלאשאותםמשלחיןלהםעושיןמהא

להםעושהה"הקבכךלאשאותם'משלחילקוצים'עושימהש

ד

בתבןונמשלויצתובאשכסוחיםקוציםסירמשרפותעמיםוהיו'שנמ

בתבןונמשלויצתובאשכסוחיםקוציםסידמשרפותעמיםוהיו1פ

בתבןונמשלויצתובאשכסוחיםקוציםסידמשרפותעמיםוהיו2פ

בתבןנמשלויצתובאשכסוחיםקוציםסידמשרפותעמיםוהיו'שנאא

בתבןונמשלויצתובאש'כסוחיקוציםסידמשרפותעמיםוהיוש

ד

יהיו'שנ'ה'ב'הקעשהוכןלרוחאותוזוריןלתבןעושיןמהמ

יהיו'שנה"הקבעשהוכןלרוחאותוזוריםלתבןעושיןמה1פ

יהיו['שנ]ה"הקבעשהוכןלרוחאותוזוריןלתבןעושיםמה2פ

יהיו'שנאה"הקבעשהוכןלרוחזוריןלתבןעושיןמהא

יהיו'שנאה"הקבעשהוכןלרוחאותוזוריןלתבן'עושימהש

ד

דגנושהםלחטיםנמשלוישראלאבל'וגורוחלפניכתבןמ

דגנושהםבחטיםנמשלו'ישראבלרוחלפניכמוץ1פ

דגנושהןבחטיםנמשלוישראלאבל'וגווכמוץרוחלפניכתבן2פ

דגנושהםלחטיםנמשלוישראלאבלרוחלפניכתבןא

דגנושהןלחטיםנמשלוישראלאבלרוחלפניכתבןש

ד

למשה'ה'ב'הקלו'אמלפיכךחטיםערמתבטנך'שנעולםשלמ

למשהה"הקבלו'אלפיכךחטיםערמתבטנךעולםשל1פ

למשהה"הקבלו'אמלפיכךחטיםערמתבטנךעולםשל2פ

למשהה"הקבל"א'לפיחטיםערמתבטנךעולםשלא

למשהה"הקבל"א'לפיחטיםערימתבטנךעולםשלש

ד

ד"ההבהםישכמהישראלאתלמנותדעתךתןמ

ד"ההבהןישכמה'ישראתלמנותדעתךתן1פ

היאהיאהדאבהםישכמהישראלאתלמנותדעתךתן2פ

ד"ההבהםישכמהישראלאתלמנותדעתךתןא

ד"ההבהםישכמהישראלאתלמנותדעתךתןש

ד

בטנךא"דראשאתשאומ

בטנךא"דראשאתשאו1פ

בטנךאחרדברישראלבניעדתכלראשאתשאודכתיב2פ

בטנךא"דישראלבניעדתכלראשאתשאוא

בטנךא"דישראלבניעדתכלראשאתשאוש
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ועליהארוךשלהוהקנהועולהמתמרתשלחטיםהשבולתחטיםערמתמ

ועליהארוךשלהוהקנהועולהמתמרתחטיםשלהשבולתחטיםערמת1פ

ועליהארוךשלהוהקנהועולהמתמרתחיםשלהשבולתחטים'ערמ2פ

ועליהארוךשלהוהקנהועולהמתמדתחטיםשלהשבולתחטיםערמתא

ועליהארוךשלהוהקנהועולהמתמרתחטיםשלהשבולתחטיםערימתש

ד

נזרעהבשבילי'ואוממתגאהשלהוהקנההקנהבראשוהשבולתוארוכיםרחביםמ

נזרעהבשבילי'ואומתגאהשלהוהקנההקנהבראשוהשבולתוארוכיםרחבים1פ

נזרעהבשביליואומרמתגאהשלהוהקנההקנהבראשוהשבלתוארוכיםרחבים2פ

נזרעהבשביליואומרתמתגאהשלהוהקנההקנהבראשוהשבולתוארוכיםרחביםא

נזרעהבשבילואומרתמתגאהשלהוהקנההקנהבראשוהשבולתוארוכיםרחביםש

ד

הריהשבולתלהםאמרההשדהנזרעהלינו[י]בשבואומריםמתגאיםוהעליםהשדהמ

הריהשבולתלהםאמרההשדהנזרעהבשבילי'ואומתגאיםוהעליםהשדה1פ

הריהשבלתלהם'אמהשדהנזרעהבשבילנוואומריןמתגאיןוהעליןהשדה2פ

הריהשבולתלהםאמרההשדהנזרעהבשבילנו'ואומרימתגאיןוהעליןהשדהא

הריהשבולתלהםאמרההשדהנזרעהבשבילנו'ואומרימתגאיןוהעליןהשדהש

ד

הגורןעתבאהשדהנזרעהמיבשבילמתפייסיםוהכלבאההגורןמ

הגורןבאההשדהנזרעהמיבשבילמתייפיםוהכלבאההגורן1פ

הגרןעתבאהשדהנזרעהמיבשבילמתפייסיןוהכלבאההגורן2פ

הגורןעתבאהשדהנזרעהמיבשבילמתפייסיןוהכלבאההגורןא

הגורןעתבאהשדהנזרעהמיבשביל'מתפייסיוהכלבאההגורןש

ד

בגורןהחטיםאתומשייריםלרוחזוריןוהעליםלאורמכניסיןהקנה[השבולת]מ

בגורןהחטיםאתומשייריןלרוחזוריםוהעליםלאורמכניסיןהקנה1פ

בגורןהחטיםאתומשייריןלרוחזוריןוהעליןלאורמכניסיםהקנה2פ

בגורןהחטיםאתומשייריןלרוחזוריןוהעליןלאורמכניסיןהקנהא

בגורן'החטיאתומשייריןלרוחזוריןוהעליןלאור'מכניסיהקנהש

ד

בעולםהגויםכךאותןומנשקנוטלהעוברוכלמ

בעולםהגויםכךאותםומנשקנוטלהעוברוכל1פ

בעולםהגויםכךאותןומנשקנוטלהעוברוכל2פ

ז"בעההגויםכןברנשקוא"כדאותןומנשקנוטלהעוברוכלא

ז"בעההגויםכןברנשקוא"כדאותןומנשקנוטלהעוברוכלש

ד

משרפותעמיםוהיולבאלעתידהעולםנבראבשבילנוואומריםמתגאיםהזהמ

משרפותעמיםוהיולבאלעתידהעולםנבראבשבילנו'ואוממתגאיםהזה1פ

משרפותעמיםוהיולעתידהעולםנבראבשבילנוואומריןמתגאיןהזה2פ

משרפותעמיםוהיולבאלעתידהעולםנבראבשבילנו'ואומרימתגאיןא

משרפותעמיםוהיולעתידהעולםנבראבשבילנו'ואומרי'מתגאיש

ד

ינחנובדדייישראלאבל'וגוסירמ

ינחנובדדי"י'ישראבלסיד1פ

ואיןינחנובדדי"יישראלאבליצתובאשכסוחיםקוציםסיד2פ

ואיןינחנובדדי"ייישראלאבליצתובאשכסוחיםקוציםסידא

ואיןינחנובדד'ה"ישראלאבליצתובאשכסוחיםקוציםסידש
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ערמתבטנךא"דבחטיםנמשלוישראללכךמ

ערמתבטנךא"דלחטיםנמשלולכך1פ

ערמתבטנךאחרדברבחטיםנמשלוישראללכךנכראלעמו2פ

ערמתבטנךא"דבחיטיםנמשלוישראללכךנכראלעמוא

ערימתבטנךא"דבחטיםנמשלוישראללכך"נכראלעמוש

ד

עסקםמהאלאבחטיםישראלנמשלולמה'אומיצחק'רחטיםמ

עסקםמהבחטיםישראלנמשלולמה'איצחק'רחטים1פ

עסקםמהאלאבחטיםנמשלוישראללמהיצחקר"אמ'חט2פ

עסקםמהאלאלחטיםישראלנמשלולמהיצחקר"אחטיםא

'עסקימהאלאלחטיםישראלנמשלולמהיצחקר"אחטיםש

ד

ובמדהבחשבוןאותםמכניסיןהםלאוצרנכנסיןכשהןהללושלחטיםמ

ובמדהבחשבוןאותםמכניסיןלאוצרנכנסיןכשהןהללוחטיםשל1פ

ובמדהבחשבוןאותםמכניסיםהםלאוצרנכנסיןכשהםהללוחטיםשל2פ

ובמדהבחשבוןאותםמכניסיןהםלאוצר'נכנסיכשהםהללוחטיםשלא

ובמדהבחשבוןאותם'מכניסילאוצר'נכנסיכשהםהללוחטיםשלש

ד

למצריםישראלכשנכנסוכךובחשבוןבמדהזורעןאותםלזרועבאמ

'למצרי'ישרכשנכנסוכךובמניןבמדהאותםזורעאותםלזרועבא1פ

למצריםישראלכשנכנסוכךובחשבוןבמדהאותםזורעאותםלזרועבא2פ

למצריםישראלכשנכנסוכךובמדהבחשבוןאותםזורעאותםלזרועבאא

למצריםישראלנכנסוכךובמדהבחשבוןאותםזורעאותםלזרועבאש

ד

'וגומצרימהאבותיךירדונפשבשבעים'שנמנאםמ

אבתיךירדונפשבשבעים'שנמנאם1פ

'וגוי"ישמךועתהמצרימהאבותיךירדונפשבשבעים'שנמנאם2פ

'וגומצרימהאבותיךירדונפשבשבעים'שנאמנאםא

מצריםאבותיךירדונפש'בשבעי'שנאמנאםש

ד

לצאתבאושבעיםמצרימההבאהיעקבלבית(הבאה)הנפשכלמ

לצאתבאושבעיםמצרימההבאהיעקבלביתהנפשכל1פ

לצאתבאונפששבעיםמצרימהיעקבלביתהנפשכל2פ

לצאתבאושבעיםליעקבהבאההנפשכלא

לצאתבאושבעיםמצרימהיעקבלביתהבאההנפשכלש

ד

'וגוסכותהמרעמססישראלבניויסעו'שנמנאםמשםמ

מנאם1פ

אלף'מאובששסוכותהמרעמססישראלבניויסעומנאםמשם2פ

רגלימאותכששסכותהמרעמססישראלבניויסעו'שנאמנאםמשםא

אלףמאותכששסוכותהמרעמססישראלבניויסעומנאםמשםש

ד

כי'שנמנאןהעגלמעשהאחרסינילמדברבאומ

כי'שנ1פ

כי'שנמנאםהעגלמעשהאחרסינילמדברבאו'וגורגלי2פ

כי'שנאמנאםהעגלמעשהאחרסינילמדברבאו'וגואלףא

כי'שנאמנאםהעגלמעשהאחרסינילמדברבאו'וגורגליש



      40

במדבר רבה פרשה א

ד

להשרותןבאוהמשכןעשוישראלבניראשאתתשאמ

להשרותןבאמנאםהמשכןעשוי"בנראשאתתשא1פ

להשרותןבאמשכןעשו'וגוישראלבניראשאתתשא2פ

להשרותםבאמשכןעשוישראלבניראשאתתשאא

להשרותםבאמשכןעשו'וגוישראלבניראשאתתשאש

ד

ראשאתשאוד"ההמנאןדגליםמ

ראשאתשאוד"ההמנאםדגלים1פ

בניעדתכלראשאתשאודכתיבהיאהדאמנאםדגלים2פ

בניעדתכלראשאתשאוד"ההמנאםדגליםא

בניעדתכלראשאתשאוד"ההמנאםדגליםש

ד

מונהלמהלוי'ר'אמראשאתשאוא"דמ

מונהלמהלויר"אראשאתשאו1פ

מונהלמהלויר"אמראשאתשאו'וגוישראל2פ

מונהלמהל"ארראשאתשאוישראלא

מונהלמהלקישריש'אמראשאתשאוישראלש

ד

ולאהרבהתסבריותלושהיולמלךשעהכלאותםמ

ולאהרבהתסבריותלושהיולמלךמשלשעהבכלאותם1פ

ולאהרבהתסבריותלושהיולמלךשעהבכלאותם2פ

ולאהרבהתסבריותלושהיולמלךמשלאותןשעהבכלא

ולאהרבהתסבריותלושהיהלמלךמשלשעהבכלאותםש

ד

שלזהבקטוןאחדריפלומטרוןלווהיהעליהםמשגיחהיהמ

זהבשלוהואקטןאחדדיפלומטרוןלווהיהעליהםמשגיחהיה1פ

זהבשלקטןאחדדפלמטהוןלווהיהעליהןמשגיחהיה2פ

שלזהבאחדדפלמטרוןלווהיהעליהםמשגיחהיהא

זהבשלאחד'דפלמטרולווהיהעליהםמשגיחהיהש

ד

נוטלוכךואחרומניחוומונהונוטלושעהבכלוהיהמ

נוטלוכךואחרומונהונוטלושעהבכלוהיה1פ

נוטלוכךואחרומניחוומונהונוטלושעהבכלוהיה2פ

נוטלוכ"ואחומונהושעהבכלנוטלווהיהא

אותונוטלכ"ואחומונהושעהבכלנוטלווהיהש

ד

ומונהמוציאוימיםאחרומניחובוישכמהאותוומונהמ

ומונהומוציאומוציאוימיםאחרבוישכמהאותוומונה1פ

ומונהמוציאוימיםאחרומניחובוישכמהאותוומונה2פ

ומונהמוציאוימיםאחרומניחובוישכמהאותונה[ו]ומא

ומונהמוציאוימים'אומניחובוישכמהומונהש

ד

ואיןלךישתסבריותכמהמריביתובןלו'אמאותומ

ואיןלךישתסבורותכמהמריביתובןלו'אמאותו1פ

ואיןלךישתסבריותכמהמריביתובןלו'אמאותו2פ

ואיןלךישתסבריותכמהמריביתובןל"אאותוא

ואיןלךישתסבריותכמהמריביתולבןאמראותוש
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במדבר רבה פרשה א

ד

אלוכללו'אמהקטןזהאלאלמנותםעליהםמשגיחאתמ

אילוכללו'אמהקטןאלאלמנותןעליהןמשגיחאת1פ

אלוכללו'אמהקטןלזהאלאלמנותםעליהןמשגיחאת2פ

אלוכלל"אהקטןלזהאלאלמנותםעליהםמשגיחאתהא

אלוכלליה'אמהקטןלזהאלאלמנותםעליהםמשגיחאתהש

ד

בכמהליעומדזהאבלהם(זה)טמיוןאלאשליאינןמ

בכמהליעומדזהאבלטמוןאלאשליאינם1פ

בכמהלועומדזהאבלהםטמיוןאלאשליאינן2פ

בכמהליעומדזהאבלהםטמיוןאלאשליאינןא

בכמהליעומדזהאבלהםטמיוןאלאשליאינםש

ד

אלולכלנזקקאינילפיכךאותןסגלתישלאעדטורחוכמהמ

אלובכלנזקקאנילפיכךאותםסיגלתישלאעדטורחוכמה1פ

אלולכלנזקקאינילפיכךאותוסיגלתישלאעדטורחוכמה2פ

אלולכלנזקקאיני'לפיאותוסגלתישלאעדטורחוכמהא

אלולכלנזקקאיני'לפיאותוסגלתישלאעדטורחוכמהש

ד

וכמהבעולםישאומותכמה'ה'ב'הקכךשסגלתילזה(לאלו)אלאמ

וכמהבעולםישאומותכמהה"הקבכךשסיגלתילזהאלא1פ

וכמהבעולםישאומותכמהה"הקבכךשסיגלתילזהאלא2פ

וכמהבעולםישאומותכמהה"הקבכךשסגלתילזהאלאא

וכמהבעולםישאומותכמהה"הקבכךשסגלתילזהאלאש

ד

ישראלאלאשעהבכללמנותםעליהםמשגיחואינושלגויםאוכלוסיםמ

'ישראלאשעהבכללמנותםעליהםמשגיחואינוגויםשלאכלוסין1פ

ישראלאלאשעהבכללמנותםעליהןמשגיחואינוגויםשלאכלוסין2פ

ישראלאלאשעהבכללמנותםעליהםמשגיחואינוגויםשלאוכלוסיןא

ישראלאלאשעהבכללמנותםעליהםמשגיחואינוגויםשלאוכלוסיןש

ד

ואיןלךישאומותכמהשלעולםרבונומשהלו'אממ

1פ

ואיןלךישאומותכמהעולםשלרבונומשהלו'אמ2פ

ואיןלךישאומותכמהע"רבשליה'אמא

ואיןלךישאומותכמהע"רבשמשהליה'אמש

ד

'שנשעהבכלישראלאלאלמנותןעליהןמשגיחאתמ

'שנ1פ

ישראלאלאשעהבכללמנותןעליהםמשגיחאת2פ

ישראלאלאשעהבכללמנותםמשגיחאתהא

ישראלאלאשעהבכללמנותםמשגיחאתהש

ד

'וגוראשאתשאוישראלבניראשאתתשאכימ

ראשאתשאו1פ

כלראשאתשאו'וגוישראלבניראשאתתשאכי2פ

כלראשאתשאוישראלבניראשאתתשאכיא

כלראשאתשאוישראלבניראשאתתשאכיש
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ד

שאתההאכלוסיםאלוכל'ה'ב'הקלואמרמ

שאתההאכלוסיןאלוכלה"הקבלו'אמ1פ

שאתהאכלוסיןאלוכלה"הקבלו'אמ'וגוישראלבניעדת2פ

שאתההאוכלוסיןכלה"הקבל"אישראלבניעדתא

שאתה'האכלוסיכלה"הקבליהאמרישראלבניעדתש

ד

והיו'שנהםשלגהנםהםטמיוןשלשליאינןרואהמ

הןגהינםשלהםטמיוןשלשליאינםרואה1פ

והיוהםגיהנםשלהםטמיוןשלשליאינןרואה2פ

והיו'שנאהםגהינםשלהםטמיוןשלשליאינןרואהא

והיו'שנאמהםגהינםשלהםטמיוןשלשליאינםרואהש

ד

מונהשאניישראלאלואבלסידמשרפותעמיםמ

מונהלהיותאנירוצה'ישראבל1פ

מונהשאניישראלאלואבלקוציםסידמשרפותעמים2פ

מונהשאניאלואבלסידמשרפותעמיםא

מונהשאניאלואבלסידמשרפותעמיםש

ד

סגולהליוהייתם'שנהםסגולתישעהבכלאותםמ

סגולהליוהייתם'שנכמהסגולתישהםשעהבכלאותם1פ

סגולהליוהייתם'שנהםסגולתי2פ

סגולהליוהייתם'שנאסגולותיהםא

סגולהליוהייתם'שנאמסגולותיהםש

ד

שבכמהליחביביםהםכךעליוחביבהשלאדםשסגולתוכשםמ

שבכמהליהםכךלוחביבהאדםשלסגולתו'וגו1פ

שבכמהעליחביביןהםכךעליוחביבהאדםשלשסגולתוכשם2פ

שכמהעליחביביןהםכךעליוחביבהאדםשלשסגולתוכשםא

שבכמהעליחביביםהםכךעליוחביבהאדםשלשסגולתוכשםש

ד

לקחתלבאאלהיםהנסהאו'שנליעמדוונפלאותנסיםדבריםמ

לקחתלבאאלהיםהנסהאו'שנליעמדוונפלאותנסיםדברים1פ

לקחתלבאאלהיםהנסהאו'שנאליעמדוונפלאותנסיםדברים2פ

לקחתלבאאלהיםהנסהאו'שנאי"לייעמדוונפלאותנסיםדבריא

לקחתלבאאלהיםהנסהאו'שנאמליעמדוונפלאותנסיםש

ד

יקירהבן'ה'ב'הק'אמגוימקרבגוילומ

יקירהבןה"הקב'א'וגוגוימקרבגוילו1פ

יקירהבן(לאלישראל)ה"הקב'אמגוימקרבגוילו2פ

יקירהבןלישראלה"הקב'אמגוימקרבגוילוא

יקירהבןלישראלה"הקב'אמגוימקרבגוילוש

ד

ביוקרלישעומדהבןאפריםלימ

בנימכלביוקרלישעומדהבןאפריםלי1פ

ביוקרלישעומדהבןאפריםלי2פ

ביוקרלישעומדהבןשעשועיםילדאםאפריםליא

ביוקרלישעומדהבןאפריםליש
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ט, א

ד

שאו'שנלישראלאלאלמנותןהאומותאלולכלנזקקאינילפיכךמ

שאו'שנישראלאלאלמנותןהאומותלכלנזקקאינילפיכך1פ

שאולישראלאלאלמנותןהאומותלכלנזקקאינילפיכך2פ

שאולישראלאלאלמנותןהאומותלכלנזקקאיני'לפיא

שאולישראלאלאלמנותןהאומותלכלנזקקאינילפיכךש

אמרסיניבמדברמשהאל'ייוידבר'א'דד

א"ד'וגוראשאתמ

ראשאת1פ

'וגוראשאת2פ

'וגוראשאתא

'וגוראשאתש

'הקבהאמרראשאתשאולוד

'ה'ב'הק'אמישראלבניעדתכלראשאתשאומ

ה"הקב'אגרשוןבניעדתכלראשאתשאו1פ

ה"הקב'אמישראלבניעדתכלראשאתשאו2פ

ה"הקב'אמ'וגוישראלבניעדתכלראשאתשאוא

ה"הקב'אמישראלבניעדתכלראשאתשאוש

תלוילכםנתתילכךמכםיתירהבריהחיבבתילאלישראלד

תלוילכםנתתילכךמכםיותרלבריהחבבתילאלישראלמ

תלוילכםנתתילכךמכםיותרבריאהלכלחבבתילא'לישר1פ

תלוילכםנתתילכךמכםיותרלבריהחיבבתילאלישראל2פ

תלוילכםנתתילכךמכםיותרלברייהחבבתילאלישראלא

תלוילכםנתתילכךמכםיותרבריהחבבתילאלישראלש

כלעלראשתלוילישיששכשםליאתכםודמיתיראשד

כלעלראשתלוילישיששכשםליאתכםורוממתיראשמ

כלעלראשתלוילישיששכשםליאתכםודמיתיראש1פ

כלעלראשתלוילישיששכשםליאתכםודמיתיראש2פ

כלעלראשתלוילישיששכשםליאתכםודימיתיראשא

כלעלראשתלוילישיששכשםליאתכםודמיתיראשש

הגדולה'יילך'שנאמהעולםבאיד

הממלכהי"ילך'וגווהגבורההגדולהי"ילך'שנעולםבאימ

הממלכהי"ילךוהגבורההגדולהי"ילך'שנעולםבאי1פ

הממלכהי"ילך'וגווהגבורההגדולהי"ילך'שנאעולםבאי2פ

'וגוהגדולהי"יילך'שנאעולםבאיא

הגדולה'הלך'שנאמעולםבאיש

ראשתלוילכםלהיותעשיתילכםאףכךד

ראשתלויעשיתילכםאףלראשלכלוהמתנשאמ

ראשתלויעשיתילכםאףוהמתנשא1פ

ראשתלויעשיתילכםאףראשלכלוהמתנשא2פ

ראשתלויעשיתילכםאףלראשלכלוהמתנשאא

ראשתלויעשיתילכםאףלראשלכלוהמתנשאש

לקייםראשאתשאונאמרלכךד

לקייםישראלבניעדתכלראשאתשאו'שנמ

לקיים'וגועדתכלראשאתשאו1פ

לקיים'וגוישראלבניעדתכלראשאתשאו2פ

לקייםעדתכלראשאתשאוא

לקייםישראלבניעדתכלראשאתשאוש
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ט, א

הואוכןלעמוקרןוירם'שנאממהד

הואוכןעמולכלקרןוירם'שנמהמ

הואוכןלעמוקרןוירם'שנמה1פ

הואוכןחסידיולכלתהלהלעמוקרןוירם'שנמה2פ

א"וכה'וגולעמוקרןוירם'שנאמהא

א"וכה'וגולעמוקרןוירם'שנאמהש

הארץגוייכלעלעליוןאלהיך'ייונתנןאומרד

שאוא"דהארץגוייכלעלעליוןאלהיךי"יונתנך'אוממ

שאוהארץגוייכלעלעליוןאלהיךי"יונתנך'אומ1פ

שאוהארץגוייכלעלעליוןאלהיךי"יונתנךאומר2פ

שאוהארץגוייכלעלעליוןי"ייונתנךא

שאוהארץגוייכלעלעליון'הונתנךש

ד

ישראלאתמנו'וגוראשאתמ

'ישראתלימנוראשאת1פ

ישראלאתמנו'וגוישראלבניעדתכלראשאת2פ

ישראלאתמנוישראלבניעדתכלראשאתא

ישראלאתמנוישראלבניעדתכלראשאתש

ד

כלמשה'ה'ב'הקלו'אמראשאתשאואלא'נאמלאמ

כלמשהה"הקבלו'אמראשאתשאו1פ

כלמשהה"הקבלו'אמשאואלאנאמרלא2פ

כלמשה[ל]ה"הקבל"אשאואלאנאמרלאא

כלה"הקבל"אשאואלא'נאמלאש

ד

שלכבודיהזורוממההאומהאתלרומםיכולשאתמהמ

כבודשלרוממותהזוהאומהלרומםיכולשאתהמה1פ

כבודישלהזוהאומהאתלרומםיכולשאתמה2פ

שלכבודירומםהזוהאומהאתלרומםיכולשאתהמהא

שלכבודירומםהזוהאומהאתלרומםיכולשאתהמהש

ד

זהשלישראלוראשםראשאתשאוד"ההתרומםמ

זהישראלשלוראשםראשאתשאוד"ההיתרומם1פ

זהישראלשלוראשםראשאתשאודכתיבהיאהדאתרומם2פ

זהישראלשלוראשםראשאתשאוד"ההתרומםא

זהישראלשלוראשםראשאתשאוד"ההתרומםש

ד

לגוידומההדברלמהבראשםי"וילפניהםמלכםויעבור'שנ'ה'ב'הקמ

לגוידומההדברלמהבראשםי"וילפניהםמלכםויעבור'שנה"הקב1פ

לגוידומההדברלמהבראשםי"וילפניהםמלכםויעבר'שנה"הקב2פ

לאחדד"להבראשםי"ויילפניהםמלכםויעבור'שנאה"הקבא

'לאד"להבראשם'והלפניהםמלכםויעבור'שנאמה"הקבש

ד

לו'אמאותהוראהאחדעברלמלךעטרהועושהיושבשהיהמ

לו'אאותהוראהאחדלעבדלמלךעטרהועושהיושבשהיה1פ

לו'אמאותהוראהאחדעברלמלךעטרהועושהיושבשהיה2פ

ליה'אמאותהוראהאחדעברלמלךעטרהועושהיושבשהיהא

ליה'אמאותהוראהאחדעברלמלךעטרהעושהשהיהש
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ד

שהיאקבעומרגליותטובותאבניםבתוכהלקבועיכולשאתמהכלמ

שהיאקבעומרגליותטובותמאבניםבתוכהלקבועיכולשאתהמהכל1פ

שהיאקבעומרגליותטובותאבניםבתוכהלקבועיכולשאתכל2פ

שהיאקבעומרגליותטובותאבניםבתוכהלקבועיכולשאתהכלא

שהיאקבעומרגליותטובותאבניםבתוכהלקבועיכולשאתמהכלש

ד

שהיתהלזקןברכיה'ר'אמשלמלךבראשולהנתןעתידהמ

שהיתהלזקןברכיהר"אמלךשלבראשולהנתןעתידה1פ

שהיתהלזקןברכיהר"אמשלמלךבראשולהנתןעתידה2פ

שהיהלזקןמשלברכיהר"אמלךשלבראשולהנתןעתידהא

שהיהלזקןמשלברכיהר"אמלךשלבראשולהנתןעתידהש

ד

תןקפלהנערהלו'ואמעבדואתמצוהוהיהמעפורתלומ

תןקפלהנערהלו'ואמעבדואתמצוהוהיהמעפורתלה1פ

תןקפלהנערה'אמעבדואתמצוהוהיהמעפורתלו2פ

תןקפלהנערה'ואומעבדואתמצוהוהיהמעפורתלוא

תןקפלהנערהלו'ואומעבדואתמצוהוהיהמעפורתלוש

ד

אתאיןלךשישמעפראותמכלאדונילו'אמעליהדעתךמ

איןלךשישמעפורותמכלאדנילו'אמעליהדעתך1פ

אתאיןלךשישמעפורותמכלאדנילו'אמעליהדעתך2פ

אתהאיןלךשישמעפורתמכלאדוניל"אעליהדעתךא

אתהאילךשישמעפראותמכלאדוניל"אעליהדעתךש

ד

שנתמניתיבשעהנתעטפתישבהמפנילו'אמזועלאלאמצוינימ

שנתמניתיבשעהנתעטפתישבהמפנילו'אזועלאלאשתמצווני1פ

שנתמניתיבשעהנתעטפתישבהמפנילו'אמזועלאלאמצוני2פ

מניתי[נת]שבשעהנתעטפתישבהמפניל"אזועלאלאמצווניא

שנתמנתיבשעהנתעטפתישבהמפניליה'אמזהעלאלאמצווניש

ד

אומותמשבעיםשלעולםרבונו'ה'ב'הק[לפנימשה]'אמכךזקןמ

אומותמשבעיםעולםשלרבונוה"הקבלפנימשה'אכךזקן1פ

אומותמשבעיםהעולמיםרבוןה"הקבלפנימשה'אמכךזקן2פ

אומות'מעע"רבשה"הקבלפנימשה'אמכךזקןא

אומותמשבעיםע"רבשה"הקבלפנימשה'אמכךזקןש

ד

ישראלאלאלרומםמצויניאתאיןבעולמךשלךאותינטיותמ

ישראלאלאלרומםמצויניאתהאיןלךשיש1פ

ישראלאלאלרומםמצוניאתאיןלךשיש2פ

ישראלאלאלרומםמצווניאתהאיןלךשישא

ישראלאתלרומםאלאמצווניאתהאיןלךשישש

ד

כלואמרובסינימלכותישקבלומפני'ה'ב'הקלו'אממ

כלואמרובסינימלכותיקבלושהםמפנילאוה"הקבלו'א1פ

כלואמרובסינימלכותישקבלומפניה"הקבלו'אמ2פ

כלואמרומלכותישקבלומפניה"הקבל"אא

כלואמרומלכותישקבלומפניה"הקבל"אש
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בןשמעון'רבשםיודן'רונשמענעשהי"ידבראשרמ

בן'שמע'רבשםיודן'רונשמענעשהי"ידבראשר1פ

ברשמעון'רבשםיודן'רונשמענעשהי"ידבראשר2פ

בןש"בשריודן'רונשמענעשהי"יידבראשרא

י"בשרשביודן'רונשמענעשה'הדבראשרש

ד

עבדואתמצוהוהיהאפיקריסיןבגדלושהיהלמלך'אמנחמןמ

עבדואתמצוהוהיהאפיקרסיןבגדלושהיהלמלךיוחי1פ

עבדואתמצוהוהיהאפיקרסיןבגדלושהיהלמלך'אמנחמן2פ

עבדואתמצווהוהיהאפקרסיןבגדל"שהלמלך'אמיוחאיא

עבדואתמצוהוהיהאפרקסיןבגדלושישלמלךאמרש

ד

המלךאדנילו'אמעליהדעתךתןקפלהנערהלו'ואממ

המלךאדנילו'אעליהדעתךתןקפלהנערהלו'ואמ1פ

אדנילו'אמעליודעתךתןקפלהנערהלו'ואמ2פ

אדוניל"אעליהדעתךתןקפלהנערהלוואומרא

אדוניל"אעליהדעתךתןקפלהנערהלוואומרש

ד

'אמזועלאלאמצויניאתאיןלךשישאפיקריסיןמכלמ

זועלאלאמצויניאתהאיןלךשישאפקריםמכל1פ

'אמעליואלאמצוניאתאיןלךשישבגדמכל2פ

ל"אזהעלאלאמצווניאתהאיןלךשישבגדיםמכלא

ל"אזהעלאלאמצווניאתהאיןלךשישבגדיםמכלש

ד

'ה'הקבלפנימשה'אמכךבבשרידבוקהשהיאמפנילומ

ה"הקבלפנימשה(ה"הקב)'אכךבבשרידבוקהשהואמפני1פ

ה"הקבלפנימשה'אמכךבבשרידבוקהשהיאמפנילו2פ

ה"הקבלפנימשה'אמכךבבשרידבוקהשהיאמפניא

ה"הקבלפנימשה'אמכךבבשרדבוקהשהיאמפניש

ד

מצווניאתאיןבעולמךשלךאותינטיותאומותמשבעיםהעולםרבוןמ

מצויניאתהואיןבעולמךלךשישאומותבשבעיםהעולמיםרבון1פ

מצוניאתאיןבעולמךשלךאותימטותאומותמשבעיםהעולםרבון2פ

מצווניאתהאיןבעולמךלךשישאומות'מעא

מצווניאתהאיןבעולמךלךשישאומותמשבעיםש

ד

דבוקיםשהםמפני'ה'הקבלו'אמלרומםישראלאלאמ

דבוקיםשהםמפנילו'אמישראלאלאלרומם1פ

דבוקיןשהםמפנילו'אמישראלאלאלרומם2פ

לרוממםישראלעלאלאא

לרוממםישראלעלאלאש

ד

כי'וגואלהיכםי"ביהדבקיםואתם'שנבימ

כי'ואוהיוםכלכםחייםאלהיכםי"ביהדבקיםואתם'שנבי1פ

כי'ואומהיוםכלכםחייםי"ביהדבקיםואתם'שנבי2פ

א

ש
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'וגואישמתניאלהאזורידבקכאשרמ

כלאליהדבקתיכןאישמתניאלהאזורידבקכאשר1פ

כלאתאליהדבקתיכןאישמתניאלהאזורידבקכאשר2פ

א

ש

ד

והיהפורפירוןלושהיהלמלך'ר'אממ

והיהפורפירוןלושהיהלמלךמשלר"א'וגו'ישרבית1פ

והיהפורפיוןלושהיהלמלך(אמר)'וגוישראלבית2פ

א

ש

ד

'אמעליודעתךתןקפלונערולו'ואמעבדואתמצוהמ

'אעליודעתךתןקפלונערולו'ואמעבדואתמצוה1פ

'אמעליודעתךתןוקפלונערולו'ואמעבדואתמצוה2פ

א

ש

ד

אלאמצויניאתאיןלךשישפורפירוןמכלהמלךאדנילומ

אלאמצויניאתהאיןלךשישפורפירוןמכלהמלךאדנילו1פ

אלאמצוניאתאיןלךשישפורפיוןמכלהמלךאדנילו2פ

א

ש

ד

תחלהשמלכתיבשעהלבשתישאותהמפנילו'אמזהעלמ

תחלהשמלכתיבשעהלבשתישאותהמפנילו'אמזהעל1פ

כךתחלהשמלכתיבשעהלבשתישאותהמפנילו'אמזהעל2פ

א

ש

ד

איןבעולמךלךשישאותינטיותאומותמשבעים'ה'הקבלפנימשה'אממ

איןבעולמךשלךאוטיתיותאומותמשבעיםה"הקבלפנימשה'אמ1פ

איןבעולמךלךשישאותנטיותאומותמשבעיםה"הקבלפנימשה'אמ2פ

א

ש

ד

ראשאושאוד"ההלרוממהישראלעלאלאמצויניאתמ

ראשאתשאוישראלעלאלאלרומםמצויניאתה1פ

ראשאתשאולרוממםישראלעלאלאמצוניאת2פ

ראשאתשאוא

ראשאתשאוש

ד

עלעליהםשהמליכונימפנילו'אמישראלבניעדתכלמ

עליהםהמליכונושהםמפנילו'אעדתכל1פ

עלהמליכונישהםמפנילו'אמישראלבניעדתכל2פ

עלהמליכונישהםמפניל"אישראלבניעדתכלא

ליהמליכושהםמפניליה'אמישראלבניעדתכלש
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שאוא"דועדלעולםימלוךי"י'ואמתחלההיםמ

שאוועדלעולםימלוךליואמרותחלה1פ

שאוועדלעולםימלךי"יואמרותחלההים2פ

שאוועדלעולםימלוךי"ייואמרותחלההיםא

שאוועדלעולםימלוך'ה"ואמרוהיםעלתחלהש

ד

גדולהלשוןאלאשאואיןראשאתמ

גדולהלשוןאלאשאואיןראואת1פ

גדולהלשוןאלאראשאיןעדתכלראשאת2פ

גדולהלשוןאלאראשאיןישראלבניעדתכלראשאתא

גדולהאלאראשאיןישראלבניעדתכלראשאתש

ד

עלוהשיבךראשךאתפרעהישאימיםשלשתבעוד'דתימ'כממ

'וגפרעהישאימיםשלשתבעודדתימרכמה1פ

עלוהשיבךראשךאתפרעהישאימיםשלשתבעודדתימרכמה2פ

'וגוראשךאתפרעהישאא"כדא

'וגוראשךאתפרעהישאא"כדש

ד

אתשאוא"דטהרתןאתלהודיעמגדלםאתגדולהמהכנךמ

אתשאוטהרתםאתלהודיעמגדלםאתהגדולהמה1פ

אתשאוטהרתיאתלהודיעמגדלםאתגדולהמהכנך2פ

אתשאוטהרתםלהודיעמגדלםאתהגדולהמהא

אתשאוטהרתםלהודיעמגדילםאתגדולהמהש

ד

נעולגלה"זשראשמ

נעולגן'הכת'שאזהו'וג'ישרבניעדתכלראש1פ

נעולגןהכתובשאמרזהו'וגוישראלבניעדתכלראש2פ

נעולגןה"זש'וגוישראלבניעדתכלראשא

נעולגןה"זשישראלבניעדתכלראשש

ד

להודיעאלא'הכתובאלאחתוםמעיןנעולגלכלהאחותימ

להודיעאלא'הכתבאלאחתוםמעיןנעולגלכלהאחותי1פ

להודיעאלאהכתובבאלאחתוםמעיןנעולגלכלהאחותי2פ

להודיעאלא'הכתובאלא'וגוכלהאחותיא

להודיעאלאהכתובבאלא'גונעולגלכלהאחותיש

ד

בניביןבמצריםשהיופ"שאעשלישראלקדושתןמקוםמ

בניביןבמצריםשהואפ"שאע'ישרשלקדושתןמקום1פ

בניביןבמצריםשהיופיעלשאףישראלשלקדושתןמקום2פ

בניביןבמצריםשהיופ"שאעישראלשלקדושתןמקוםא

בניביןבמצריםשהיופ"שאעישראלשלקדושתםמקוםש

ד

שהואלךתדעפרצהבםנפרצהלאזמהשטופיםאדםמ

שהואלךתדעפרצהבהםנפרצהלאבזמהשטופיןאדם1פ

שהואלךתדעפרצהבםנפרצהלאבזמהשטופיםאדם2פ

שהואלךתדעפרצהבםנפרצהלאבזמהשטופיםאדםא

שהואלךתדעבםפרצהנפרצהלאבזמהשטופיםאדםש
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ושבחו'וגוישראליתאשהבןויצא'הכתוופרסמוהיהאחדכןמ

ושבחו'וגישראליתאשהבןויצא'הכתופרסמוהיהאחדבן1פ

ושבחו'וגוישראליתאשהבןויצאהכתובופרסמוהיהאחדכן2פ

ושבחו'וגוישראליתאשהבןויצא'הכתוופרסמוהיהאחדכןא

ושבחו'וגוישראליתאשהבןויצא'הכתוופרסמוהיה'אכןש

ד

פ"שאענעולגן'נאמלכךמפזריםביןמכנסשהואשלאדםמ

פ"שאענעולגן'נאלכךמפוזריםביןמכנסשהואאדםשל1פ

שאףנעולגןנאמרלכךמפזריםביןמכנסשהואאדםשל2פ

פ"שאענעולגןנאמרלכךמפזריםביןמכנסשהואאדםשלא

פ"שאענעולגןנאמרלכך'מפוזריביןמכניסשהואאדםשלש

ד

בזמהשטופיןשהןאדםבניביןבמצריםישראלמ

בזמהשטופיןאדםבניביןבמצריםישראלשהיו1פ

בזמהשטופיםשהיואדםבניביןבמצריםישראלשהיו[פיעל]2פ

בזמהשטופיםשהיואדםבניביןבמצריםישראלשהיוא

בזמה'שטופישהיואדםבניביןבמצריםישראלשהיוש

ד

מהלקייםהנקבותולאהזכריםלאהעריותעלישראלנחשדולאמ

ממההנקבותולאהזכריםולאבעריות'ישרנחשדולא1פ

מהלקייםהנקבותולאהזכריםלאבעריותישראלנחשדולא2פ

מהלקייםהנקבותולאהזכריםלאבעריותישראלנחשדולאא

מהלקיים'הנקבוולאהזכריםלאבעריותישראלנחשדולאש

ד

שנתגלהדברהבעולותאלונעולגלהבתולותאלונעולגן'שנמ

שנתגלוהבעולותאלונעולגלהבתולותאלונעולגן'שנ1פ

שנתגלהדברהבתולותאלונעולגן'שנא2פ

שנתגלהדברהבתולותאלונעולגל'שנאא

שנתגלהדברהבעולותאלונעולגלהבתולותאלונעולגן'שנאש

ד

כשישראלהמקוםלפניוגדולהשמחהשהיאהזכריםאלוחתוםמעיןמ

'בישרה"הקבלפניגדולהשמחהשהואהזכריםאלוחתוםמעיןלבעליהן1פ

כשישראלהמקוםלפניוגדולהשמחהשהיאהזכריםאלוחתוםמעין2פ

כשישראלה"הקבלפניוגדולהשמחהשהיאהזכריםאלוחתוםמעיןא

כשישראלה"הקבלפניוגדולהשמחהשהיאהזכריםאלוחתוםמעיןש

ד

שנפרצושבשעהלמעלהמכחישיםכביכולנפרציםשהןובשעההעריותמןגדוריםמ

שנפרצושבשעהלמעלהמכחישיןכביכולנפרציןשהןובשעההעריותמןגדורין1פ

שנפרצושבשעהלמעלהמכחישיםכביכולנפרציםשהםובשעההעריותמןגדורים2פ

שנפרצושבשעהלמעלהמכחישיןכביכולנפרציםשהםובשעההעריותמןגדוריםא

שנפרצושבשעהלמעלהמכחישיןכביכולנפרציםשהםובשעההעריותמן'גדוריש

ד

תגרשוןעמינשיהמקוםלהם'אממהבערוההשבטיםעשרתמ

תגרשוןעמינשיה"הקבלהם'אמהבערוההשבטיםעשרת1פ

תגרשוןעמינשיהמקוםלהם'אממהבערוההשבטיםעשרת2פ

תגרשוןעמינשיה"הקבלהם'אממהבערוההשבטיםעשרתעשרתא

תגרשוןעמינשילהם'אממהבערוה'השבטיעשרתש
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בעולותאלאבתולות'כתעולליהמעלתענוגיהמביתמ

בעולותאלובתולותלעולםהדריתקחועולליהמעלתענוגיהמבית1פ

בעולותאלאבתולותבתעולליהמעלתענוגיהמבית2פ

לעולםהדריתקחועולליהמעלתענוגיהמביתא

לעולםהדריתקחועולליהמעלתענוגיהמביתש

ד

'כתילכךילדותדםשומריםהיולאעולליהמעלתענוגיהמביתמ

'נאלכךיולדותדםשומריםהיולאתענוגיהמבית1פ

נאמרלכךילדותדםשומריםהיולאעולליהמעלתענוגיהמבית2פ

נאמרלכךוולדותדםשומריםהיולאא

'נאמלכךוולדותדם'שומריהיולאש

ד

אותולעולםהדריתקחולהם'אמומהעולליהמעלמ

אותותקחולעלםהדריתקחועולליהמעל1פ

אותוהדריתקחולעולםהדריתקחולהם'אמומהעולליהמעל2פ

אותולעולםהדריתקחולהם'אמומהעולליהמעלא

אותולעולםהדריתקחולהם'אמומהעולליהמעלש

ד

בכםכשקנאושלאומותפיהםסותםבכםמתהדרשהייתיההדרמ

בכםכשקנאוהעולםאומותשלפיהםסותםבכםמתהדרשהייתיהדר1פ

בכםכשקנאואומותשלפיהםסותםבכםמתהדרשהייתיההדר2פ

בכםכשקנאוהעולםאומותשלפיהםסותםבכםמתהדרשהייתיההדרא

בכםכשקנאוהעולם'אומושלפיהםסותםבכםמתהדרשהייתיההדרש

ד

כשםעמיםמשפחותי"ליהבולהםואמרתימ

שם[כ]עמיםמשפחותי"ליהבולהםואמרתי1פ

(בנ)כשם'וגוי"ליהבועמיםמשפחותי"ליהבולהםואמרתי2פ

כשם'וגוי"לייהבועמיםמשפחותלהםואמרתיא

כשם'לההבועמיםמשפחותלהםואמרתיש

ד

ההדראותוובזיתםונתקלקלתםאבותםלביתמשפחותםעלויתילדומביאיםשבנימ

ההדוראותוובזיתםוקלקלתםאבותםלביתמשפחותםעלויתילדומביאיןשאנו1פ

ההדראותוובזיתםונתקלקלתםאבותםלביתמשפחותםעלויתילדומביאיםשבני2פ

ההדראותוובזיתםונתקלקלתםמשפחותםעלויתילדומביאיןשבניא

ההדראותוובזיתםונתקלקלתםמשפחותםעלויתילדומביאיםשבניש

ד

כשישראלהמקוםלפניוגדולהששמחהלמדנומכאןלעולםהדריתקחומ

'כשישרהמקוםלפניגדולהשמחהשישלמדנומכאןלעולםהדריתקחו1פ

כשישראלהמקוםלפניוגדולהשמחהשהואלמדנומכאןלעולםהדריתקחו2פ

כשישראלה"הקבלפניוגדולהשמחהשהיאלמדנומכאןלעולםהדריתקחוא

כשישראלה"הקבלפניוגדולהשמחהשהואלמדנומכאןלעולםהדריתקחוש

ד

אתוהודיע'ה'ב'הקבאלכךבקדושתךעומדיןמ

ה"הקבלפנישמחהשישלהודיעךה"הקבבאלכךבקדושתםעומדין1פ

להודיעהמקוםבאלכךבקדושתןעומדין2פ

להודיעהמקוםבאלכךבקדושתןעומדיןא

להודיעהמקוםבאלכךבקדושתן'עומדיש
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כלראשאתשאו'שנמישראלואחדאחדכלשלקדושתומ

כלראשאתשאו'שנ'מישרואחדאחדכלשלקדושתו1פ

כלראשאתשאו'שנבישראלואחדאחדכלשלקדושתו2פ

'וגוראשאתשאו'שנאמישראל'ואאחדכלשלקדושתוא

'וגוראשאתשאו'שנאמישראל'וא'אכלשלקדושתןש

ד

שלעולםבריתומתחלתולכך'וגוישראלבניעדתמ

מתחלתוולכךאבותםלביתלמשפחותםישראלבניעדת1פ

שלבריתומתחלתולכך'וגואבותםלביתלמשפחותםישראלבניעדת2פ

שלבריתומתחלתולכך'וגולמשפחותםא

שלברייתומתחלתולכךלמשפחותםש

ד

פהפתחוןלהםליתןשלאהגויםביחסימתעסק'ה'ב'הקהיהמ

פהפתחוןלהםליתןשלאגויםביוחסימתעסקה"הקבהיה1פ

פהפתחוןלהםליתןשלאהגויםביחסימתקייםהמקוםהיהעולם2פ

פהפתחוןליתןשלאהגויםביחסימתקייםהמקוםהיהעולםא

פהפתחוןליתןשלאהגויםבייחסימתקייםהמקוםהיהעולםש

ד

חםובניבניהםאתליחסכשבאקיןמהיחסיהןולהודיעמ

חםובניבניהםאתליחסכשבאהמהמהיוחסיהןולהודיע1פ

חםובניבניהםאתליחסכשבאהיומהיחסיהםולהודיע2פ

חםובניחםבניאתליחסכשבאהיהמהיחסיהםולהודיעא

חםובניבניהםאתלייחסכשבאהיהמהייחסיהםולהודיעש

ד

הואלהכעיסעמדנמרודאתילדוכוש'וגומומצרריםכושמ

להכעיסעמדנמרודאתילדוכושוכנעןופוטומצריםכוש1פ

להכעיסעמדנמרודאתילדוכוש'וגוומצריםכוש2פ

להכעיסעמדנמרודאתילדוכוש'וגוומצריםכושא

להכעיסעמדנמרודאתילדוכוש'וגוופוטומצריםכושש

ד

בארץגבורלהיותהחלהוא'שנבארץגבורלהיותהחלמ

בארץגבורלהיותהחלהוא'שנבארץגבורלהיות1פ

בארץגבורלהיותהחלהוא'שנבארץגבורלהיות2פ

בארץגבורלהיותהחלהוא'שנאבארץגבורלהיותא

'שנאבארץגבורלהיותהחלהוא'שנאבארץגבורלהיותש

ד

(א)כמזמהלשוןאלאהחלואיןמ

א"כדזמהלשוןאלאהחלואין1פ

כמהזמהלשוןאלאהחלואין2פ

א"כדזמהלשוןאלאהחלואיןא

א"כדזמהלשוןאלאהחלואיןבארץגבורלהיותהחלהואש

ד

וכןלזנות(בארץגבורלהיות)תחלכיכהןאישובת'דתיממ

וכןלזנותתחלכיכהןאישובת1פ

וכןלזנותתחלכיכהןובתדתימר2פ

וכןלזנותתחלכיא

וכןלזנותתחלכיש



      52

במדבר רבה פרשה א

ד

יצאואשרענמיםואתלודיםאתילדומצרים'אומהואמ

יצאואשר'וגלודיםאתילדומצרים'אומהוא1פ

יצאואשר'וגוענמיםואתלודיםאתילדומצריםאומרהוא2פ

יצאואשרלודיםאתילדומצרים'אומהואא

יצאואשרלודיםאתילדומצרים'אומהואש

ד

ביחסינתעסקוכןממזריםוכפתוריםפלשתיםשהיוכפתוריםואתפלשתיםמשםמ

ביחסינתעסקוכןממזריםוכפתוריםפלשתיםשהיוכפתוריםואתפלשתיםמשם1פ

ביחסינתעסקוכןממזריםוכפתוריםפלשתיםשהיוכפתוריםואתפלשתיםמשם2פ

ביחסינתעסקוכןממזריםוכפתוריםפלשתיםשהיוכפתוריםואתפלשתיםמשםא

בייחסינתעסקוכן'ממצרי'וכפתורי'פלשתישהיוכפתוריםואתפלשתיםמשםש

ד

שהןמוצאשאתניוולןלהודיעעשותולדותאלה'שנעשובנימ

שהםמוצאשאתנוולןלהודיעעשותולדותאלהעשובני1פ

שהםמוצאשאתנוולןלהודיעעשו'תולדואלהעשובני2פ

להםמוצאשאתניוולןלהודיעעשותולדותאלהעשובניא

להםמוצאשאתניוולןלהודיעעשותולדותאלהעשובניש

ד

צפואומרתימןאליפזבניואלה'אומהואשכןזמהבנימ

'וגואומרתימןאליפזבניאלה'אוהואשכןזמהבני1פ

צפואומרתימןאליפזבניואלהאומרהואשכןזמהבני2פ

אומרתימןאליפזבניואלה'אומהואשכןזמהבניא

אומרתימןאליפזבניואלהא"שכהזמהבניש

ד

שנשאלאליפזפלגשהיתהותמנעוקנזוגעתםמ

שנשאלאליפזפלגשהיתהותמנעועמלקותמנעוקנז1פ

שנשאלאליפזפילגשהיתהותמנעוקנזוגעתם2פ

שנשאעשובןלאליפזפלגשהיתהותמנעא

שנשאעשובןלאליפזפלגשהיתהותמנעש

ד

שעירשלאשתואלבאהיהצדזהוכאיבתואתמ

שעירשלאשתואלבאהיהוכיצדבתואת1פ

שעירשלאשתואלבאהיהצדזהוכאיבתואת2פ

שעירשלאשתועלבאהיהוכיצדבתוא

שעירשללאשתובאהיהוכיצדבתוש

ד

ממנווילדהועיברהמ

ממנווילדהועברהשעירבניאלה'אומהואוכןבתווהיתה1פ

ממנווילדהועיברה2פ

ממנווילדהועברהא

ממנווילדהועברהש

ד

אומרהואוכןבתווהיתהשלשעירבתוכנושאונשאהלתמנעמ

'אומהואוכןשעירשלבתוכנושאונשאה1פ

הואוכןבתווהיתהשעירשלבתוכנושאונשאהתמנע2פ

א"וכהבתווהיתהשעירשלבתוכנושאונשאהתמנעא

א"וכהבתווהיתהשעירשלבתוכנושא'ונשאתמנעש
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לוטןואחות'וגולוטןהארץיושבישעירבניאלהמ

לוטןואחות'וגושובללוטןהארץיושביהחורישעירבניאלה1פ

לוטןואחות'וגוהארץיושביהחורישעירבניאלה2פ

לוטןואחות'וגוהארץיושביחחורישעירבניאלהא

לוטןואחותהארץיושביהחורישעירבניאלהש

ד

אתוכןאליפזמןשהיתהאבמןלאאםמןתמנעמ

אתהוכןאליפזמןשהיתההאבמןולאהאםמןתמנע1פ

אתוכןאליפזמןשהיתהאבמןלאאםמןתמנע2פ

אתהוכןאליפזמןשהיתהאבמןלאאםמןתמנעא

אתוכןאליפזמןשהיתהאבמןלאאםמןתמנעש

ד

'וגוהארץיושביהחורישעירבניואלה'שנקלקלהשובמוצאמ

לוטןהארץיושביהחורישעירבניואלהקלקלהשובמוצא1פ

לוטןהארץיושביהחורישעירבניואלהקללהשובמוצא2פ

לוטןהארץיושביהחורישעירבניואלהקללהשובמוצאא

לוטןהארץיושביהחורישעירבניואלהקללהשובמוצאש

ד

עושההואולהלןאחיםוענהצבעוןעושהכאןמ

עושההואולהלןאחיםוענהצבעוןעושהכאןוענהוצבעוןושובל1פ

עושההואולהלןאחיםוענהצבעוןעושהכאןוענהוצבעוןושובל2פ

עושההואולהלןאחיםוענהצבעוןנעשוכאןוענהוצבעוןושובלא

עושההואולהלןאחיםוענהצבעוןנעשוכאןוענהוצבעוןושובלש

ד

וענהואיהצבעוןבניואלה'שנצבעוןבןענהמ

ענההואוענהואיהצבעוןבניואלה'שנצבעוןבןענה1פ

ענההואוענהאיהצבעוןבניאלה'שנצבעוןבןענה2פ

ענההואוענהואיהצבעוןבניואלה'שנאצבעוןבןענהא

ענההואוענהואיהצבעוןבניואלה'שנאצבעוןבןענהש

ד

צבעוןבן[ענה]עושההואולהלןאחיםוענהצבעוןעושהכאןמ

1פ

2פ

א

ש

ד

עלצבעוןשבאענההואוענהואיהצבעוןבניואלה'שנמ

עלצבעוןשבא1פ

עלצבעוןשבא2פ

עלצבעוןשבאא

עלצבעוןשבאש

ד

באושובובנואחיונכתבלכךענהממנווילדהאמו(ענה)מ

באושובובנואחיונכתבלכךענהממנווילדהאמו1פ

באושובובנואחיונכתבלכךענהממנהוהולידאמו2פ

באושובובנואחיונכתבלכךענהממנהוהולידאמוא

בא(ש)ושובובנואחיונכתבלכךענהממנהוהולידאמוש
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ואלה'שנשניהםמביןאהליבמהויצאהשלענהאשתוכלתואלמ

ואלהשניהםמביןאהליבמהויצאהענהשלאשתוכלתואל1פ

ואלהשניהםביןאהליבמהויצאהענהשלכלתואל2פ

ואלהשניהםביןאהליבמהויצאהענהשלכלתואלא

ואלהשניהםביןאהליבמהויצאתענהשלכלתואלש

ד

עשואשתצבעוןבתענהבתאהליבמהבנימ

עשוונטלהצבעוןבתענהבתאהליבמהבני1פ

עשוונטלהצבעוןבתענהבתאהליבמהבני2פ

עשוונטלהצבעוןבתענהבתאהליבמהבניא

עשוונטלהצבעוןבתענהבתאהליבמהבנישמותש

ד

חנםעלשלאקילקולןלהודיעשלגויםביחסיהןנתעסקלכךמ

לכךלאשה1פ

חנםעלשלאקלקולןלהודיעגויםשלביחסיהןנתעסקלכך2פ

חנםעלשלאקלקולןלהודיעגויםשל]ביחסיהםנתעסקלכךא

לכךש

ד

שלאקדושתןלהודיעשלישראלביחסיהןנתעסקכךואחר'ה'ב'הקרחקןמ

שלאקדושתןלהודיעישראלשלביחסיהןנתעסק1פ

שלאקדושתןלהודיעישראלשלביחסיהםנתעסקכךואחרה"הקבריחקן2פ

שלאקדושתןלהודיעישראלשל[ביחוסיהןנתעסקכ"ואחה"הברחקןא

שלאקדושתןלהודיעישראלשלביחסיהןנתעסקש

ד

בניעדתכלראשאתשאונאמרלכךקרבןחנםעלמ

'וגוראשאתשאו'נאלכךקרבןחנםעל1פ

בניעדתכלראשאתשאונאמרלכךקרבןחנםעל2פ

בניעדתכלראשאתשאונאמרלכךקרבןחנםעלא

בניעדתכלראשאתשאו'נאמלכךקרבןחנםעלש

ד

כשםאבותםלביתמהואבותםלביתלמשפחותםישראלמ

כשםאבותםלביתמהואבותםלבית1פ

כשםאבותםלביתמהואבותםלבית'וגואבותםלביתלמשפחותםישראל2פ

כשםאבותםלביתמהואבותםלבית'וגואבותםלביתלמשפחותםישראלא

כשםאבותםלביתמהואבותםלבית'וגואבותםלביתלמשפחותםישראלש

ד

נשישהיושבשעהסייעןהמקוםאףהעריותמןעצמןישראלשקדשומ

נשישהיושבשעהסייעןהמקוםאףהעריותמןעצמןשקדשו1פ

נשישהיושבשעהסייעםהמקוםאףהעריותמןעצמןישראלשקדשו2פ

נשישהיושבשעהסייעםהמקוםאףהעריותמןעצמןישראלשקדשוא

נשישהיושבשעהסייעםהמקוםאףהעריותמןעצמםישראלשקדשוש

ד

זההתינוקותהיובמצריםבשדותויולדותיוצאותישראלמ

זהמתערביםהתינוקותהיובמצריםבשדותויולדותיוצאות'ישר1פ

זהמתערביםהתינוקותהיובמצריםבשדותויולדותיוצאות(נושאות)ישראל2פ

זהמתערביןהתינוקותהיובמצרים[שדות<.>]ויולדותיוצאותישראלבניא

זהמתערביםהתינוקותהיובמצריםויולדות'יוצאוישראלבניש
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המקוםוהיהשלשמעוןבניובתוךשלראובןבניומתערביןבזהמ

ה"והקבשמעוןשלבבניוראובןשלבניובזה1פ

המקוםוהיהשמעוןשלבניובתוךראובןשלבניובזה2פ

המקוםוהיהשמעוןשלבניובתוךראובןשלבניובזהא

המקוםוהיהשמעוןשלבניובתוךראובןשלבניובזהש

ד

ל"תמהנתתיךהשדהכצמחרבבה'שנמפרישןמ

ל"תמהנתתיךהשדהכצמחרבבה'שנמפרישן1פ

לומרתלמודמהנתתיךהשדהכצמחרבבה'שנמפרישן2פ

ל"מתותרבינתתיךהשדהכצמחרבבה'שנאמפרישןא

ל"מתותגדליותרבינתתיךהשדהכצמחרבבה'שנאמ'מפרישש

ד

השדהבתוךזורעשאדםכשםאלאהשדהכצמחמ

שדהבתוךזורעשאדםכשםאלאהשדהכצמח1פ

שדהבתוךזורעשאדםכשםאלאהשדהכצמח2פ

שדהבתוךזורעשאדםכשםאלאהשדהכצמחא

שדהבתוךזורעשאדםכשםאלאותגדליותרבינתתיךהשדהכצמחש

ד

לעשבעשבביןלעלהעלהביןומפרישןמגדלןואניהרבהמיניןמ

ומפרישןמגדלןואניהרבהמינין1פ

לעשבעשבביןלעלהעלהביןומפרישןמגדלןואניהרבהמינין2פ

לעשבעשבביןלעלהעלהביןומפרישןמגדלןואניהרבהמיניןא

לעשבעשבביןלעלהעלהביןומפרישןמגדלןואניהרבהמיניןש

ד

ודומהמתגדלאחדוכלשדהלצמחימפרישןואנימתערביןהיוכךמ

ודומהגדולאחדוכלהשדהכצמחי1פ

ודומהגדלאחדוכלהשדהכצמחימפרישןואנימתערביןהיוכך2פ

ודומהגדלאחדוכלהשדהכצמחימפרישןואנימתערביןהיוכךא

ודומהגדל'אוכלהשדהכצמחימפרישןואני'מתערביהיוכךש

ד

'אומהואוכןלאבותםדומיןשהיואבותםלבית'נאמלכךלאביומ

'אוהואוכןלאבותםדומיןשהיואבותםלבית'נאלכךלאביו1פ

אומרהואוכןלאבותםדומיםשהיואבותםלביתנאמרלכךלאביו2פ

א"וכהלאבותםדומיםשהיואבותםלביתנאמרלכךלאביוא

א"וכהלאבותםדומיןשהיואבותםלביתנאמרך[כ]ללאביוש

ד

אתאיןלמשה'ה'ב'הק'אמלכךאבותםלביתמשפחותםעלויתילדומ

אתהאיןלמשהה"הקב'אולכךאבותםלביתמשפחותםעלויתילדו1פ

אתאיןלמשהה"הקבאמרלכךאבותםלביתמשפחותםעלויתילדו2פ

אתהאיןלמשהה"הקב'אמלכךאבותםלביתמשפחותםעלויתילדוא

אתאיןלמשהה"הקב'אמלכךאבותםלביתמשפחותםעלויתילדוש

ד

לגולגלותםזכרכלשמותבמספרבקדושהכברהםמובדליםבהםמתיגעמ

לגולגלתםזכרכלשמותבמספרבקדושההםמובדליםבהםמתייגע1פ

לגולגלותםזכרכלשמותבמספרבקדושהכברהםמובדליםבהםמתייגע2פ

לגלגלותםזכרכלשמותבמספרבקדושה[הם]מובדליםבהםמתייגעא

לגולגלותםזכרכלשמותבמספרבקדושהכברמובדליםבהםמתייגעש
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גדולכבודלמניןנכנסשהיהמיכל'אומאתהמניןמ

(א)גדולכבודלמניןנכנסשהיהמיכל'אואתהמנין1פ

גדולכבודלמניןנכנסשהיהמיכלאומראתהמנין2פ

גדולכבודלמניןשנכנסמיכל'אומאתהמניןא

גדולכבודלמניןנכנסשהואמיכל'אומאתהמניןש

ד

שהייתםהגדולהאותהכשהכעיסוהולהם'אמ'ה'ב'הקשכןלוהיהמ

שהייתםהגדולהאותהכשהכעיסוהולהםה"הקב'אשכןלוהיה1פ

שהייתםהגדולהאותהכשהכעיסוהולהם'אמה"הקבשכןלוהיה2פ

שהייתםהגדולהאותהכשהכעיסוהולהם'אמה"הקבשכןלוהיהא

שהייתההגדולהאותהכשהכעיסוהולהם'אמה"הקבשכןלוהואש

ד

לכלפגריכםיפלוהזהבמדבר'שנפורעאניבהבהמתגדליםמ

וכלפגריכםיפלוהזהבמדברפוגעאניבהמתגדלים1פ

לכלפגריכםיפלוהזהבמדבר'שנפורעאניבהמתגדלים2פ

לכלפגריכםיפלוהזהבמדבר'שנאפורעאניבהמתגדליןא

לכלפגריכםיפלוהזהבמדבר'שנאפורעאניבהמתגדליןש

ד

ומעלהשנהעשריםמבןלהםהיתהגדולההוימספרכםולכלפקודיכםמ

ומעלהשנהעשריםמבןלהםהיתהגדולההוימספרכםלכלפקדיכם1פ

ומעלהשנהעשריםמבןלהםהיתהגדולההוימספרכםולכלפקודיכם2פ

ומעלהשנהעשריםמבןלהםהיתהגדולההוימספרכםולכלפקודיכםא

ומעלהשנה'כמבןלהםהיתהגדולההוימספרכםולכלפקודיכםש

ד

אותםתפקדולרדוףעשריםבן'אממכאן'וגומ

אותםתפקדולרדףעשריםבןאמרומכאן'וגויוצאכל1פ

אותםתפקדולרדוףעשריםבןאמרומכאןבישראלצבאיוצאכל2פ

אותםתפקדולרדוףעשריםבןאמרומכאן'וגוא

אותםתפקדולרדוףעשריםבןאמרומכאן'וגוש

ד

למטהאישאישיהיוואתכםלאהרןגדולהליתןואהרןאתהלצבאותםמ

למטהאישאישיהיוואתכםלאהרןגדולהליתןלצבאתם1פ

למטהאישאישיהיוואתכםלאהרןגדולהליתןואהרןאתהלצבאותם2פ

למטהאישאישיהיוואתכםלאהרןגדולהליתןואהרןאתהלצבאותםא

למטהאישאישיהיוואתכםלאהרןגדולהליתןואהרןאתהלצבאותםש

ד

א"דהמקוםלפניבחבהשוויםשהכלושבטשבטלכלגדולהליתןמ

1פ

המקוםלפניבחיבהשויםשכלםושבטשבטלכךגדולהליתן2פ

המקוםלפניבחבהשויןשכולםושבטשבטלכלגדולהליתןא

'המקולפניבחבהשויםשכלםושבטשבטלכלגדולהליתןש

ד

עכשיואותןממניןשיהויכוללמטהאישאישיהיוואתכםמ

עכשיואותןממניןשיהויכול1פ

תלמודעכשואותןממניןשיהויכוללמטהאישאישיהיוואתכם2פ

עכשיואותםממניןיהויכוללמטהאישאישיהיוואתכםא

עכשיואותםממניןיהויכוללמטהאישאישיהיוואתכםש
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ד

לביתראשאישא"דהואאבותיולביתראשאישל"תמ

לביתראשאישא"דהואאבתיולביתראשאישל"ת1פ

לביתראשאישאחרדברהואאבותםלביתראשאישלומר2פ

לביתראשאישא"דהואאבותיולביתראשאישל"תא

לביתראשא"דהואאבותיולביתראשאישל"תש

ד

'שנמקוםכלהאנשיםשמותואלהשבהןגדוליםשהיוהואאבותיומ

'שנמקוםכלהאנשיםשמותואלהשבהםגדוליםשיהוהואאבותיו1פ

שנאמרמקוםכלהאנשיםשמותואלהשבהן'גדולישהיוהואאבותיו2פ

'שנאמקוםכלהאנשיםשמותואלהשבהםגדוליםשהיוהואאבותיוא

'שנאמקוםכלהאנשיםשמותואלהשבהם'גדולישהיוהואאבותיוש

ד

אנשיםלנובחר'דתימא"כמצדיקיםאנשיםמ

שמותואלהאמתואנשיאנשיםלנובחרא"כדצדיקיםאנשים1פ

אנשיםלנובחרדתימרכמהצדיקיםאנשים2פ

צדיקיםאנשיםלנובחרא"כדצדיקיםאנשיםא

אנשיםלנובחרא"כדצדיקיםאנשיםש

ד

לשמעוןשדאורבןאליצורלראובןבמחנהאנשיםשניוישארו'ואוממ

לשמעון'וגואליצורלראובןהאנשים1פ

לשמעון'וגואליצורלראובןאנשיםשניוישארוואומר2פ

לשמעון'גואליצורלראובןאנשיםשניוישארו'ואומא

לשמעון'וגואליצורלראובןבמחנהאנשיםשניוישארוואומרש

ד

למנשהלאפריםיוסףלבנילזבולןלישכרליהודהמ

לאפריםיוסףלבני'וגלזבולון'וגליששכר'וגליהודה'וגו1פ

למנשה'וגויוסףלבני'וגולזבולן'וגוליששכר'וגוליהודה'וגו2פ

כולםוכן'גוליהודה'גוא

כלםוכן'וגוליהודהש

ד

לנפתלילגדלאשרלדןלבנימןמ

'וגלנפתלילגדלאשרלדןלבנימן1פ

'וגולנפתלי'וגולגד'וגולאשר'וגולדן'וגולבנימן'וגו2פ

א

ש

ד

זהפעמיםאלאמקוםבכלשויםנמניםשבטיםמוצאאתאיןמ

זהפעמיםאלאמקוםבכלשויןנמניןשבטיםמוצאאתהאין1פ

זהפעמיםאלאמקוםבכלשויםנמניםשבטיםמוצאאתאין2פ

זה'פעמיאלאמקוםבכלשויןנמניןשבטיםמוצאאתאיןא

זה'פעמיאלאמקוםבכלשויןנמנין'שבטימוצאאתאיןש

ד

גדולאחדואיןהמקוםלפנישוויםשכולםמפנימאחרוזהמקדיםמ

גדולאחדואיןהמקוםלפנישויםשכולםמפנימאחרוזהמקדים1פ

גדולאחדואיןהמקוםלפנישויםשכלםמפנימאחרוזהמקדים2פ

גדולאחדואיןהמקוםלפנישויןשכולןמפנימאחרוזהמקדיםא

גדולאחדואיןהמקוםלפנישויםשכולםמפנימאחרוזה'מקדיש
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ויקחעשרשניםישראלשבטיאלהכל'אומהואוכןמחברומ

ויקחעשרשנים'ישרשבטיאלהכל'אומהואוכןמחברו1פ

ויקחעשרשנים'ישרשבטיאלהכלאומרהואוכןמחברו2פ

ויקחעשרשניםישראלשבטיאלהכלא"וכהמחבירוא

ויקחעשרשניםישראלשבטיאלהכלא"וכהמחבירוש

ד

האלההאנשיםאתבדבריםמשכןדבריםאלאלקיחהאיןואהרןמשהמ

האלההאנשיםאתבדבריםמשכןדבריםאלאלקיחהאיןואהרןמשה1פ

האלההאנשיםאתבדבריםמשכםדבריםאלאלקיחהאיןואהרןמשה2פ

האלההאנשיםאתבדבריםמשכםבדבריםאלאלקיחהאיןואהרןמשהא

האלההאנשיםאתבדבריםמשכםבדבריםאלאלקיחהאיןואהרןמשהש

ד

אלהמעשיהםלשםשמותןשהיובשמותנקבואשרצדיקיםשהיומלמדמ

אלהמעשיהםשלוםשמותןשהיובשמותנקבואשרצדיקיםשהיומלמד1פ

אלהמעשיהםלשםשמותםשהיובשמותנקבואשרצדיקיםשהיומלמד2פ

אלהמעשיהםלשםשמותםשהיובשמותנקבואשרצדיקיםשהיומלמדא

אלהמעשיהםלשםשמותםשהיובשמותנקבואשרצדיקיםשהיומלמדש

ד

בשםקראתיראה'אמדאתכמאבשםהמקוםשקראןהעדהקרואימ

בשםקראתיראה'דכתכמהבשםהמקוםשקראןהעדהקרואי1פ

בשםקראתיראהדתימרכמהבשםהמקוםשקראןהעדהקרואי2פ

בשםקראתיראוא"כדבשםהמקוםשקראןהעדהקרואיא

בשםקראתיראהא"כדבשםהמקוםשקראןהעדהקריאיש

ד

אתכםיעמדואשרהאנשיםשמותאלה'אומהואוכןמ

יעמדואשרהאנשיםשמותאלה'אומהואוכן1פ

אתכםיעמדואשרהאנשיםשמותאלהאומרהואוכן'וגובצלאל2פ

אתכםיעמדואשרהאנשיםשמותאלהא"וכה'וגוא

אתכםיעמדואשרהאנשיםשמותאלהא"וכהבצלאלש

ד

ב"כשהקלהםהיהגדולהומעלהששבחללמדךמ

ה"כשהקבלהםהיהומעלהששבחללמדך1פ

ה"כשהקבלהםהיהומעלהוגדולהששבחללמדך'וגואליצורלראובן2פ

ה"כשהקבלהםהיהומעלהוגדולהששבחללמדך'וגואליצורלראובןא

ה"כשהקבלהםהיהומעלהוגדולהששבחללמדך'וגואליצורלראובןש

ד

לכןקודםשכבראבותםמטותנשיאינתמנופיוועלבשמםקראםמ

לכןקודםשכבראבותםמטותנשיאינתמנופיוועלבשמםקראם1פ

לכןקודםשכבראבותםמטותנשיאינתמנופיוועלבשמםקראם2פ

לכםקודםשכבראבותםמטותנשיאינתמנופיוועלבשמםקראםא

לכןקודםשכבראבותםמטותנשיאינתמנופיוועלבשמםקראםש

ד

ראשיהדיניםעלשנתמנוהםישראלאלפיראשינשיאיםהיומ

ראשיהדיניןעלשנתמנוהם'ישראלפיראשינשיאיםהיו1פ

ראשיהדיניןעלשנתמנו'וגוהםישראלאלפיראשינשיאיםהיו2פ

ראשיהדיניןעלשנתמנו[הםהם]ישראלאלפיראשינשיאיםהיוא

שריהדייניןעלשנתמנוישראלאלפיראשי'נשיאיהיוש
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הקהילוהעדהכלואת'וגומאלפיםשריעליהםושמת'שנאלפיםמ

הקהילוהעדהכלואת'וגאלפיםשרי'עליהושמת'שנאלפים1פ

הקהילוהעדהכלואת'וגואלפיםשריעליהםושמת'שנאלפים2פ

הקהילוהעדהכלואת'וגואלפיםשריעליהםושמת'שנאאלפיםא

הקהילוהעדהכלואת'וגואלפיםשריעליהםושמת'שנאמאלפיםש

ד

ששמעשכיוןשלמשהזריזותולהודיעהשנילחדשבאחדמ

ששמעשכיון'שנמשהשלזריזותולהודעהשנילחדשבאחד1פ

ששמעשכיוןמשהשלזריזותולהודיעהשנילחדשבאחד2פ

ששמעשכיוןמשהשלזריזותולהודיעהשנילחדשבאחדא

משהששמעשכיוןמשהשלזריזותולהודיעהשנילחדשבאחדש

ד

ביוםאלאנשתהאלא'ה'ב'הקמפימ

בזוםאלאנשתהאלאה"הקבמפי1פ

ביוםאלאנשתההלא(לושאמרביוםאלאה"הקב)הגבורהמפי2פ

ביוםאלאנשתהאלאהגבורהמפיא

ביוםאלאנשתהאלאהגבורהמפיש

ד

העדהכלואתד"ההכנסןביוםבולו'שאממ

העדהכלואתד"ההכינסןביוםבולו'שא1פ

העדהכלואתדכתיבהיאהדאכנסןביוםבולושאמר2פ

העדהכלואתד"ההכנסןביוםבול"שאא

העדהכלואתד"ההכנסןביוםבולו'שאמש

ד

ימיםלשלשתסיניבהר'ה'ב'הקשקדשןשבשעההשנילחדשבאחדהקהילומ

ימיםלשלשתסיניבהרהמקוםשקדשןשבשעהלחדשבאחדהקהלו1פ

ימיםלשלשתבהרהמקוםשקדשןשבשעההשנילחדשבאחדהקהילו2פ

ימים'לגבהרה"הקבשקדשןשבשעההשנילחדש'באהקהילוא

ימיםלשלשהבהרהמקוםשקדשןשבשעההשנילחדשבאחדהקהילוש

ד

כלאתכנסביוםבועמושנדברביוםוכאןקדשןמ

כלאתכנסביוםבועמושנדברביוםוכאן1פ

כלאתכנסביוםבועמושנדבראחדביוםוכאןקדשן2פ

כלאתכנסביוםבועמושנדברביוםוכאןקדשןא

כלאתכנסביוםבועמושנדברביוםוכאןקדשןש

ד

לאישראלאףאבותםלביתמשפחותםעלויתילדוומנאןהקהלמ

לא'ישראףאבותםלביתמשפחותםעלויתילדוומנאןהקהלאותו1פ

לאישראלאףאבותםלביתמשפחותםעלויתילדוומנאםהקהלאותו2פ

לאישראלאףאבותםלביתמשפחותםעלויתילדוומנאםהקהלאותא

לאישראלאףאבותםלביתמשפחותםעלויתילדוומנאםהקהלאותוש

ד

שרימאותשריאלפיםשרילעשותלגדולהרציםשהיולמהעכבומ

שריאלפיםשרילעשותלגדולהרוציםשהיולמהעכבו1פ

שרימאותשריאלפיםראשילעשותלגדולהרציםשהיולמהעיכבו2פ

שרימאותשריאלפיםשרילעשותלגדולהרציםשהיולמהעכבוא

שרימאותשריאלפיםשרילעשותלגדולהרוציםשהיולמהעכבוש
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השקל[ת]חצי[מ]ואחדאחדכלשנתנומלמדלגולגולתםעשרותשריחמשיםמ

השקלמחציתואחדאחדכלשנתנומלמדלגולגלותםעשרותושריחמשים1פ

עשרותשריחמשים2פ

עשרותשריחמשיםא

עשרותושריחמשיםש

ד

'וגומהקדשבשקלהשקלמחשיתלגולגולותבקעדכתובכמאבמניןמ

לכלהקדשבשקלהשקלמחציתלגולגולתבקע'דכת'דביתיבמנין1פ

2פ

א

ש

ד

ומעלהומעלהשנהעשריםמביןשמותבמספרא"דמ

ומעלהשנהעשריםמבןשמותבמספרהפקודיםעלהעובר1פ

ומעלהשנהעשריםמבןשמותבמספר2פ

'וגושמותבמספרא

'וגושמותבמספרש

ד

אחדלכלוגדולהבכבודלמנותםלישראל'ה'ב'הק'אמכךלגולגלתםמ

אחדלכלוגדולהבכבודלמנותםה"הקבאמרכךם[ת](כ)לגולגל1פ

אדלכלוגדולהבכבודלמנותםה"הקבלו'אמכךלגלגלתם2פ

'אלכלוגדולהבכבודלמנותםה"הקב'אמכךא

אחדלכלוגדולהבכבודלמנותםה"הקב'אמכךש

ד

בניםכמהבמשפחתךכמההמשפחהלראש'אומתהאלאואחדמ

בניםכמההמשפחהכמההמשפחהלראש'אומתהאלאואחד1פ

בניםכמהבמשפחתךישכמההמשפחהלראשאומרתהאלאואחד2פ

בניםכמהבמשפחתךישכמההמשפחהלראש'אומתהאלא'ואא

בניםכמהבמשפחתךישכמההמשפחהלראש'אומתהאלא'ואש

ד

תהאואתובכבודבאימהלפניךעובריןיהוןכולהוןאלאלךמ

ואתובכבודבאימהלפניךעובריןוהןכולהןאלאלך1פ

תהאואתובכבודבאימהלפניךעובריםיהוכולהוןאלאלך2פ

תהאואתובכבודבאימהלפניך'עוברייהוןכלהוןאלאלךישא

תהאואתובכבודבאימהלפניךעובריןיהוןכולהוןאלאלךישש

ד

ומעלהשנהעשריםמביןשמותבמספרד"ההאותםמונהמ

ומעלהשנהעשריםמבןשמותבמספרד"ההאותםמונה1פ

שנהעשריםמבןשמותבמספרדכתיבהיאהדאאותםמונה2פ

'וגושנהעשריםמבןשמותבמספרד"ההאותםמונהא

ומעלהשנהעשריםמבןשמותבמספרד"ההאותםמונהש

ד

שחבבכשםסיניבמדברויפקדםמשהאתי"יצוהכאשרלגולגולותםמ

סיניבמדברויפקדםמשהאתי"יצוהכאשרלגולגלתם1פ

שחבבכשםסיניבמדברויפקדםמשהאתי"יצוהכאשרלגלגלתם2פ

שחבבכשםסיניבמדברויפקדםמשהאתי"ייצוהכאשרלגולגלותםא

שחבבכשםסיניבמדברויפקדםמשהאת'הצוהכאשרלגולגלותםש
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אתי"יצוהכאשרבהן'וכתוהמצוותומלאכתהמשכןמלאכת'ה'הקבמ

1פ

אתי"יצוהכאשרבהןוכתובהמצותומלאכתהמשכןמלאכתה"הקב2פ

י"ייצוהכאשרבהם'וכתוהמצותומלאכתהמשכןמלאכתה"הקבא

'הצוהכאשרבהם'וכתוהמצותומלאכתהמשכןמלאכתה"הקבש

ד

י"יצוהכאשרבהןוכתבהזההמניןאתחבבכךמשהמ

1פ

י"יצוהכאשרבהןוכתובהזההמניןאתחבבכךמשה2פ

י"ייצוהכאשרבהם'וכתיהזההמניןאתחבבכךא

'וכוצוהכאשרבהם'וכתיהזההמניןאתחבבכךש

ד

שנטלהפ"אעישראלבכורראובןבניויהיומשהאתמ

שניטלהפ"אע'ישרבכורראובןבניויהיו1פ

שנטלהפיעלאףישראלבכורראובןבניויהיומשהאת2פ

שנטלהפ"אעישראלבכורראובןבניויהיומשהאתא

שניטלהפ"אעישראלבכורראובןבניויהיוש

ד

אתוכןהתחילהגדולמןלמנותכשבאליוסףונתנהבכורהממנומ

אתהוכןהתחילהגדולמןלמנותכשבאליוסףונתנהבכורההימנו1פ

אתוכןהתחילהגדולמןלמנותכשבאליוסףוניתנהבכורההימנו2פ

אתוכןהתחילהגדולמןלמנותכשבאליוסףוניתנהבכורהממנוא

אתוכןהתחילהגדולמןלמנותכשבאליוסףוניתנהבכורהממנוש

ד

אלאהגדולהאתשנטלפ"אענחבבנימוצאמ

הגדולהאתשםשנטלפ"שאענחבבנימוצא1פ

הגדולהאתשםשנטלפיעלאףנחבבנימוצא2פ

הבכורהאתשםשנטלהפ"אענחבבנימוצאא

הגדולהאתשםשנטלפ"אענחבבנימוצאש

ד

חםבנייפתבני'שנהתחילהגדולמןלמנותכשבאמ

חםבנייפתבניהגדולמןהתחיללמניןכשבא1פ

חםבנייפתבני[התחיל]הגדולמןלמניןכשבא2פ

חםבנייפתבניהתחילהגדולמןלמניןכשבאא

חםבנייפתבניהתחילהגדולמןלמניןכשבאש

ד

מישמעאלגדולשיצחקפ"אעוכןיולדולשםמ

מישמעאלגדולשיצחקפ"אעוכןהואגםיולדולשם1פ

'מישמעגדולשיצחקפיעלאףוכןהואגםיולדולשם2פ

מישמעאלגדולשיצחקפ"אעוכןהואגםיולדולשםא

מישמעאלגדולשיצחקפ"אעוכןהואגםיולדולשםש

ד

'שנשליצחקקודםשלישמעאלתולדותיונכתבולמניןכשבאבגדולהמ

יצחקלשםקודםישמעאלתולדותנכתבולמניןכשבאובגדולה1פ

יצחקשלקודםישמעאלשלתולדותיונכתבולמניןכשבאבגדולה2פ

ליצחקקודםישמעאלשלתולדותיונכתבולמניןכשבאבגדולהא

תחלהישמעאלתולדותנכתבולמניןכשבאובגדולהש



      62

במדבר רבה פרשה א

ד

שמכרפ"אעוכןיצחקתולדותואלהישמעאלתולדותואלהמ

שמכרפ"אעוכןיצחקתולדותואלהישמעאלתולדותואלה1פ

שמכרפיעלאףוכןיצחקתולדותואלהישמעאלתולדותואלה2פ

שמכרפ"אעוכןא

שמכרפ"אעוכןש

ד

עשומןהבכורהאתליעקבעשומ

עשומבניהתחיללמניןכשבאהבכורהאתליעקבעשו1פ

עשומןלמניןכשבאהבכורהאתליעקבעשו2פ

הגדולמןלמנותכשבאהבכורהאתליעקבעשוא

תחלהתולדותיונכתבולמניןכשבאהבכורהאתליעקבעשוש

ד

כאןואףיעקבתולדותאלהעשותולדותואלה'שנהתחילמ

כאןאףיעקבתולדותואלהעשותולדותואלה1פ

כאןואףיוסףיעקבתולדותאלהעשותולדותואלההתחיל2פ

כאןואףיוסףיעקבתולדותאלהעשותולדותואלה'דכתיהתחילא

כאןואףיוסףיעקבתולדותאלהעשותולדותאלהש

ד

למניןכשבאהבכורהאתנטלשיוסףפ"אעמ

התחיללמניןכשבאוהבכורהאתנטלשיוסףפ"אע1פ

למניןכשבאהבכורהאתנטלשיוסףפיעלאף2פ

למנותכשבאהבכורהאתנטלשיוסףפ"אעא

למנותכשבאהבכורהאתיוסףשניטלפ"אעש

ד

פ"ואעישראלבכורראובןבניויהי'שנהתחילהגדולמןמ

פ"ואעראובןבניויהיוהגדולמן1פ

עלואףראובןבניויהיוהתחילהגדולמן2פ

פ"ואעראובןבניויהיוהתחילהגדולמןא

פ"ואעראובןבניויהיוהתחילהגדולמןש

ד

מנאםשלאללמדךהדגליםבסדראלאמנאםלאבראובןשהתחילמ

מנאןשלאללמדךהדגליםבסדראלאמנאןלאבראובןשהתחיל1פ

מנאןשלאללמדךהדגליםבסדראלאמנאןלאבראובןשהתחילפי2פ

<....><...><.>ללמד]הדגליםכסדראלאמנאןלאבראובןשהתחילא

הדגליםאלאמנאןלאבראובןשהתחילש

ד

בניויהיוד"ההדגליםלעשותןאלאכאןמ

בניויהיובתחלהראובןד"ההדגליםלעשותןאלאבכאן1פ

בניויהיובתחלהראובןדכתיבהיאהדאדגליםלעשותםאלאבכאן2פ

בניויהיובתחלהראובןד"הה[<..>דגל<......><...><.>בכאא

בניויהיובתחלהראובןד"ההש

ד

גדלבניואחריושמעוןלבניואחריובתחלהראובןראובןמ

'וגוגדלבניכךואחרשמעוןלבניואחריוראובן1פ

גדלבניכךואחרשמעוןלבניואחריוראובן2פ

גדלבניואחריושמעוןלבניואחריוראובןא

גדלבניואחריושמעוןלבניואחריוראובןש
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לגולגולתםושמעוןבראובן'כתילמהראובןבנידגלסדרהרימ

לגולגלותםושמעוןבראובן'כתולמהראובןמחנהדגלסדרהרי1פ

לגלגלתםושמעוןבראובןכתבלמהראובןמחנהדגל(ג)סדרהרי2פ

לגלגלותםושמעוןבראובןכתבלמהראובןמחנהדגלסדרהריא

לגולגלותםושמעוןבראובןכתבלמהראובןמחנהדגלסדרהריש

ד

צריכיםשהיולפיבכללאלאשבטיםבשארנאמרשלאמהמ

צריכיןהיושהםלפיבכללאלאשבטיםבשאר'נאשלאמה1פ

צריכיןהיושהםלפישבטיםבשארנאמרשלאמה2פ

צריכיןהיושהםלפישבטיםבשארנאמרשלאמהא

צריכיןהיושהםלפישבטיםבשארנאמרשלאמהש

ד

דשמעוןדלגולותםלמדולמהאביהםקינתרןשהריבאחריםשניםפיכפרהמ

דשמעוןדלגולגלותםלמדולמהאביהםקינתרןשהריבאחריםשניםפיכפרה1פ

דשמעוןדגלגלתםולמהאביהםקנתרןשהריבאחדיםשניםפיכפרה2פ

דשמעוןדלגלגלותם(?)ד(?)למולמהאביהןקנטרןשהריבאחריםשניםפיכפרהא

דשמעוןדגולגלותם'לולמהאביהםקנטרןשהריבאחריםשניםפיכפרהש

ד

להשאיןמשוםמשוכה'אחרונולמדדזמרימעשהמשוםמנודהמ

להשאיןמשוכהאחרונה'לדזמרימעשהמשוםמגינה1פ

להשאיןמשוםמשוכה'אח'למדזמרימעשהמשוםמגירה2פ

להשאיןמשוםמשונה?ר?אחלמהזמרימעשהמשוםמגירהא

להדאיןמשוםאחריםמשונהלמהזמרימעשהמשוםמגידהש

ד

יהודהלבניכךואחרלגולגולותםלזהכעניןעשויהגגמ

'וגיהודהלבניכךואחרלגלגלותםלהזהכעניןעשויהגג1פ

'וגויהודהלבניכךואחר(ל)הזהכעניןעשויהתג2פ

יהודהלבניכ"ואחהזהכעניןעשויהתגא

יהודהלבניכ"ואחהזהכעניןתגש

ד

דגלסדרהריזבולוןלבניישכרלבנימ

דגלסדרהרי'וגזבולוןלבני'וגיששכרלבני1פ

דגלהרי'וגוזבולןלבני'וגויששכרלבני2פ

דגלסדרהריזבולוןלבניכ"ואחיששכרלבניכ"ואחא

דגלסדרהריזבולוןולבנייששכרלבניש

ד

לבנימנשהלבניאפריםלבנייוסףלבנייהודהמחנהמ

לבנימנשהלבנילאפריםיוסףלבנייהודהמחנה1פ

לבני'וגומנשהלבני'וגואפריםלבנייוסףלבנייהודהמחנה2פ

לבנימנשהלבניאפריםלבנייוסףלבנייהודהמחנהא

לבנימנשהלבנילאפריםיוסףלבנייהודהמחנהש

ד

דברילקייםלאפריםהקדיםולמהאפריםמחנהדגלסדרהריבנימןמ

דברילקייםאפריםהקדיםלמהאפריםמחנהסדרהריבנימין1פ

דברילקייםלאפריםהקדיםולמהאפריםמחנהדגלסדרהריבנימן2פ

דברילקייםלאפריםהקדיםולמהאפריםמחנהדגלסדרהריבנימיןא

דברילקייםלאפריםהקדיםולמהאפריםמחנהדגלסדרהריבנימיןש



      64

במדבר רבה פרשה א

ד

(מנשה)לבנידןלבנימשהלפניאפריםאתוישםיעקבמ

לבנידןלבנימנשהלפניאפריםאתוישםיעקב1פ

לבני'וגודןלבנימנשהלפניאפריםוישםיעקב2פ

לבנידןלבנימנשהלפניאפריםאתוישםיעקבא

לבנידןלבנימנשהלבניאפריםאתוישםיעקבש

ד

למדנוהאדןמחנהדגלסדרהרינפתליבניאשרמ

למדנוהאדןמחנהדגלסדרהרינפתליבניאשר1פ

למדנוהאדןמחנהדגלסדרהרינפתליבני'וגואשר2פ

למדנוהאדןמחנהדגלסדרהרינפתלילבניאשרא

למדנוהאדןמחנהדגלסדרהרינפתליבניאשרש

ד

ואהרןמשהפקדאשרהפקודיםאלהדגליםלעשותןאלאנמנושלאמ

ואהרןמשהפקדאשרהפקדיםאלהדגליםלעשותןאלאנמנושלא1פ

ואהרןמשהפקדאשרהפקודיםאלהדגליםלעשותםאלאנמנושלא2פ

ואהרןמשהפקדאשרהפקודיםאלהדגליםלעשותןאלאנמנושלאא

ואהרןמשהפקדאשרהפקודיםאלהדגליםלעשותאלאנמנושלאש

ד

כלויהיושנצטווכשםעמהםמלאוםשהנשיאים'הכתומגידישראלונשיאימ

ויהיושנצטווכשםעמהםמנאוםשהנשיאים'הכתמגידישראלונשיאי1פ

כלויהיושנצטווכשםעמהםמנאוםשהנשיאיםהכתובמגידישראלונשיאי2פ

כלויהיונצטווכאשרעמהםמנאוםשהנשיאיםהכתובמגידישראלונשיאיא

כלויהיונצטווכאשרעמהםמנאוםשהנשיאיםהכתובמגידישראלונשיאיש

ד

מנושלא'הכתומגידאבותםלביתישראלבניפקודימ

מנושלא'הכתמגידאבותםלבית'ישרבני1פ

מנושלאהכתובמגיד'וגומבןאבותםלביתישראלבני2פ

שלא'הכתומגיד'וגואבותםלביתישראלבניא

מנושלאהכתובמגיד'וגואבותםלביתישראלבניש

ד

כלויהיושנצטווכשםעשריםמבןאחד'אפימ

כלויהיושנצטווכשםעשריםמבןפחותאחדאפלואותם1פ

כלויהיושנצטווכשםעשריםמבןפחותאחד2פ

כלויהיושנצטווכשםשנהעשריםמבןפחותא

כלויהיושנצטווכשםשנהעשריםמבןפחותאחדש

ד

שכךיודעיןאנואיןהפרטמןוכיאלףמאותששהפקודיםמ

שכךיודעיןאנואיןהפרטמןוכי'וגומאותששהפקודים1פ

שכךיודעיםאנואיןהפרטמןוכי'וגומאותששהפקודים2פ

שכךיודעיןאנואיןהפרטמןוכימאותששהפקודיםא

שכךיודעיןאנואיןהפרטמןוכימאותששהפקודיםש

ד

היוהשבטיםפקודישכללומרבכללחשבונםכתבלמההחשבוןהואמ

היוהשבטיםפקודישכללומרבכללחשבונםבכלהחשבוןהוא1פ

היוהשבטיםפקודישכללומרבכללחשבונםכתבלמההחשבוןהוא2פ

היוהשבטיםפקודישכל'לומבכללחשבונןכתבלמההחשבוןהואא

היוהשבטיםפקודישכל'לומבכללחשבונםכתיבלמההחשבוןהואש
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ד

להםמוניןהיושלא'אומאתהמניןהמקוםלפניבחבהשויםמ

להםמוניןהיושלא'אומאתהמניןהמקוםלפניבחבהשוים1פ

להםמוניןהיושלאאומראתהמניןהמקוםלפניבחיבהשוים2פ

להםמוניןהיושלאאומראתהמניןהמקוםלפניבחבהשויןא

להםמוניןהיושלא'אומאתהמניןהמקוםלפניבחבהשויםש

ד

ניסןחדשמראשולאעולהלמניןהשנהמראשאלאשנהעשריםמ

חדשמראשולאעולםלמניןמראשאלאשנהעשרים1פ

ניסןחדשמראשולאעולםלמניןהשנהמראשאלאשנהעשרים2פ

ניסןח"מרולאעולםלמניןה"מראלאשנה'כא

ניסןח"מרולאעולםלמניןה"מראלאשנה'כש

'וגואלףמאותששהפקודיםכלויהיוד

ושלשתאלףמאותששהפקודיםכלויהיוהכאמןמצריםליציאתמ

ושלשתאלףמאותששהפקודיםויהיוהכאמןמצריםליציאת1פ

'ושלשאלףמאותששהפקודיםכלויהיוהכאמןמצריםליציאת2פ

ושלשתאלףמאותששהפקודיםכלויהיוהכאמןמצריםליציאתא

ושלשתאלףמאותששהפקודיםכלויהיוהכאמןמצריםליציאתש

ד

'אמאימתיצדזהכאיוחמשיםמאותוחמשאלפיםמ

'אאימתיצדכאיזההאוחמשיםמאותוחמשאלפים1פ

'אמאימתיכיצדהאוחמשיםמאותוחמשאלפים2פ

'אמאימתיאימתיכיצדהאוחמישיםמאותוחמשאלפיםא

אמראימתיכיצדהאוחמשיםמאותוחמשאלפיםש

ד

לישראל'ה'ב'הקנתרצהשבוהכפוריםביוםמשכןלעשות'ה'הקבלהןמ

'לישרה"הקבנתרצהשבוהכיפוריםביוםמשכןלעשותה"הקבלהם1פ

לישראלה"הקבלהםנתרצהשבוהכפוריםביוםמשכןלעשותה"הקבלהם2פ

לישראללהםה"הקבנתרצהשבוה"בימשכןלעשותה"הקבלהםא

לישראלה"הקבלהםנתרצהשבוהכפוריםביוםמשכןלעשותה"הקבלהםש

המשכןבמלאכתישראלשנמנולמניןשוההזההמניןמוצאאתד

מ

1פ

2פ

א

(ומעש)ש

כשקבלושהריראשונהבשנההיהוהוא'וגוהעדהפקודיכסףשנאמרד

מ

1פ

2פ

א

ש

עלוחטאוהלוחותלקבלמשהעלהמידהדברותעשרתד

עללהםומחלמ

עלומחל1פ

עללהםומחל2פ

עללהםומחלא

עללהםומחלש
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'שנאמשניהבשנהבניסןבאחדוהוקםמשכןעשוומידהעגלמעשהד

'שנשנייהבשנהבניסןבאחדוהוקםמשכןעשוומידהעגלמעשהמ

'שנשניהבשנהבניסןבאחדוהוקםהמשכןעשוומידהעגלמעשה1פ

'שנשניהבשנהבניסןבאחדוהוקםמשכןעשוומידהעגלמעשה2פ

'שנאהשנייהבשנהבניסן'באוהוקםמשכןעשוומידהעגלמעשהא

השניהבשנהבניסןבאחדוהוקםמשכןעשוומידהעגלמעשהש

היהואימתיהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהיד

היהואימתי'וגומהשניתבשנההראשוןבחודשויהימ

היהואימתיהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהי1פ

היהואימתיהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהי2פ

היהואימתיהמשכןהוקםלחדש'באהשניתבשנההראשוןבחדשויהיא

היהואימתיהמשכןהוקםלחדשבאחדהשניתבשנההראשוןבחדשויהיש

הקהילוהעדהכלואת'שנאמשנייהבשנהבאיירבאחדהזההמניןד

הקהילוהעדהכלואת'שנשנייהבשנהבאיירבאחדהזההמניןמ

הקהילוהעדהכלואתשניהבשנהבאיירבאחדהזההמנין1פ

הקהילוהעדהכלואת'שנאשניהבשנהבאיירבאחדהזההמנין2פ

הקהילוהעדהכלואת'שנאהשנייהבשנהבאייר'באהזההמניןא

הקהילוהעדהכלואת'שנאהשנייהבשנהבאיירבאחדהזההמניןש

'ו'בטממצריםישראלכשיצאושמנאןמניןבאותו'וגוד

עשרבחמשהממצריםישראלכשיצאושמנאןמניןבאותוהשנילחדשבאחדמ

עשרבחמשהממצריםכשיצאושמנאןמניןבאותוהשנילחדשבאחד1פ

עשרבחמשהממצריםישראלכשיצאושמנאןמניןבאותוהשנילחדשבאחד2פ

ו"בטממצריםישראלכשיצאושמנאןמניןבאותוהשנילחדש'באא

ממצריםישראלכשיצאושמנאןמניןבאותוהשנילחדש'באש

וכשבאמטףלבדהגבריםרגליאלףמאותששהיוכמהבניסןד

כשבאמטףלבדהגבריםרגליאלףמאותששהםכמהבניסןמ

וכשבאמטףלבדהגבריםרגליאלףמאותששהםכמהבניסן1פ

וכשבאמטףלבדרגליאלףמאותששהםכמהבניסן2פ

וכשבאמטףלבדרגליאלףמאותששהםכמהבניסןא

וכשבאמטףלבדהגבריםרגליאלףמאותששהםכמהש

שלשתיתיריםאותןמוצאהואהשנילחדשבאחדשנייהבשנהלמנותןד

לשלשתיתריםאותןמוצאהואהשנילחדשבאחדשנייהבשנהלמנותןמ

שלשתיתריםאותןמוצאהואהשנילחדשבאחדשניהבשנהלמנותן1פ

שלשיתריםאותםמוצאהואהשנילחדשבאחדשניהבשנהלמנותם2פ

שלשתאותםמוצאהואהשנילחדש'באשנייהבשנהלמנותםא

שלשתאותםמוצאהואלחדשבאחדשנייהבשנהלמנותםש

אםהיתריםאלו'יודעיאנוואיןוחמשיםמאותוחמשאלפיםד

אםהיתריםאלויודעיןאנוואיןוחמשיםמאותוחמשאלפיםמ

אםהיתריםאלאיודעיןאנוואיןמאותוחמשאלפים1פ

אםהיתריםאלויודעיםאנוואיןוחמשיםמאותוחמשאלףמאות2פ

אםהיתריםאלויודעיןאנוואיןוחמשיםמאותוחמשאלפיםא

אםהיתריםאלויודעיןאנוואיןוחמשיםמאותוחמשאלפיםש

ממצריםליציאתםשנייהשנהשלניסןחודשמראשעשריםלהםמונהד

ממצריםלצאתםשניהשלשנהניסןחדשמראשעשריםלהםמונהמ

ממצריםליציאתםשניהשנהשלניסןחדשמראשעשריםלהםמונה1פ

ממצריםליציאתםשניהשנהשלניסןחדשמראשעשריםלהםמונה2פ

ממצריםליציאתםשנייהשנהשלניסן]ח"מרעשריםלהםמונהא

להםמונהש
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תשריחדשראששהואהשנהמראש'עשרילהםמונהאוד

תשריחדשראששהואהשנהמראשעשריםלהםמונהאומ

תשריחדשראששהואעשריםלהןמונהאו1פ

תשריחדשמראשעשריםלהםמונהאו2פ

תשרי[ח"רשהואה"מרעשריםלהםמונהאוא

ואילךתשריח"מרש

האדניםמןולמדצאממצריםליציאתםראשונהשנהוהואד

אדנימןולמדצאממצריםליציאתםראשונהשנהוהיאמ

מאדניולמדצאממצריםליציאתםראשונהשנתוהיא1פ

מאדניולמדצאממצריםליציאתםראשונהשנהוהוא2פ

מאדניולמדצאממצריםלצאתםראשונהשנהוהיאא

מאדניולמדצאמצריםמארץלצאתםראשונהשנהוהיאעשריםש

'וגוככרמאתהעדהפקודיוכסף'שנאד

'וגוממאות(א)ושבעואלףהככרמאתהעדהפקודיוכסף'שנהמשכןמ

'וגומאותושבעואלףככרמאתהעדהפקודיוכסף'שנהמשכן1פ

'וגומאותושבעואלףככרמאתהעדהפקודיוכסף'שנהמשכן2פ

'וגומאותושבעואלףככרמאתהעדהפקודיוכסף'שנאהמשכןא

'וגומאותושבעאלףככרמאתהעדהפקודיוכסף'שנאהמשכןש

'וגוהשקלמחציתלגלגלתבקעד

'וגומהשקלמחציתלגולגולתבקעמ

מבןהפקודיםעלהעוברלכלהקדשבשקלהשקלמחציתלגולגלתבקע1פ

מבןהפקודיםעלהעוברלכלהקדשבשקלהשקלמחציתלגלגלתבקע2פ

מבןהפקודיםעלהעוברלכלהקדשבשקלהשקלמחציתלגלגלתבקעא

מבןהפקודיםעלהעוברלכלהקדשבשקלהשקלמחציתלגולגולתבקעש

ד

מ

וחמשיםמאותוחמשאלפיםושלשתאלףמאותלששומעלהשנהעשרים1פ

וחמשיםמאותוחמשאלפיםושלשתמאותלששומעלהשנהעשרים2פ

וחמשיםמאותוחמשאלפיםושלשתאלףמאותלששומעלהשנהעשריםא

וחמשיםמאותוחמשאלפיםושלשתמאותלששומעלהשנהעשריםש

הנדבהכלהביאובקריםולשניהכפוריםיוםממחרתהשקליםהביאואימתיד

הנדבהכלהביאובקריםולשניהכפוריםיוםממחרתהשקליםהביאואימתימ

הנדבהכלהביאובקריםולשניהכיפוריםיוםממחרתהשקליםהביאואימתי1פ

הנדבהכלהביאוהבקריםולשניהכפוריםיוםממחרתהשקליםהביאואימתי2פ

הנדבהכלהביאובקריםולשניהכפוריםיוםממחרתהשקליםהביאואימתיא

הנדבהכלהביאובקריםולשניהכפוריםיוםממחרתהשקליםהביאואימתיש

'וגונדבהעודאליוהביאווהם'שנאהמשכןלמלאכתד

בבקרבבקרנדבהעודאליוהביאווהם'שנהמשכןלמלאכתמ

בבקרבבקרנדבהעודאליוהביאווהם'שנהמשכןלמלאכת1פ

בבקרבבקרבבקרנדבהעודאליוהביאווהם'שנהמשכןלמלאכת2פ

בבקרבבקרנדבהעודאליוהביאווהם'שנאהמשכןלמלאכתא

בבקרבבקרנדבהעודאליוהביאווהם'שנאהמשכןלמלאכתש

מבןפחותשהיוממצריםשיצאולאותןמנושלא'אואתהאםד

מבןפחותשהיוממצריםשיצאולאותןמנושלא'אומאתהאםמ

מבןפחותשהיוממצריםשיצאולאותןמנושלא'אומאתהאם1פ

מבןפחותשהיוממצריםשיצאולאותןמנושלאאומראתהאם2פ

מבןפחותשהיוממצריםשיצאולאותןמנושלא'אומאתאםא

מבןפחותשהיוממצריםשיצאואותןמנושלא'אומאתהאםש
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שנהשלניסןחדשעדשנה'כלהםמנולאעשריםד

שלשנהניסןחדשעדשנהעשריםלהםמנולאעשריםמ

שנהשלניסןחדשעדשנהעשריםלהםמנולאעשרים1פ

שנהשלניסןחדשעדשנהעשריםלהםמנולאעשרים2פ

שנהשלניסןחדשעדשנהעשריםלהםמנולאעשריםא

שנהשלניסןחדשעדשנהעשריםלהםמנולאעשריםש

וחמשיםמאותוחמשאלפיםשלשתבשקליםמוצאאתכןאםשנייהד

וחמשיםמאותוחמשאלפיםשלשתבשקליםמוצאאתהכןאםשניהמ

וחמשיםמאותוחמשאלפיםשלשתבשקליםמוצאאתהכןאםשניה1פ

וחמשיםמאותוחמשאלפיםשלשתבשקליםמוצאאתכןאםשנייה2פ

וחמשיםמאותוחמשאלפיםשלשתבשקליםמוצאאתכ"אשנייהא

וחמשיםמאותוחמשאלפיםשלשתבשקלים(ת)מוצאאתכ"אשנייהש

עשריםלהםמנומתשרי'לומלךישמהאלאיתיריםשקליםד

עשריםלהםמנומתשרילומרלךישמהאלאיתריםשקליםמ

עשריםלהםמנומתשרילומרלךישמהאלאיתרים1פ

עשריםלהםמנומתשרילומרלךישמהאלאיתריםשקלים2פ

עשריםלהםמנאןמתשרילומרלךישמהאלאיתריםשקליםא

עשריםלהםמנאןמתשרי'לומלךישמהאלאיתריםשקליםש

כךהחשבוןכללולכךהראשוןאדםשללברייתוהשנהראששהואד

כאןהחשבוןכללולכךהראשוןשלאדםלברייתוהשנהראששהואמ

כךהחשבוןכלולכךהראשוןאדםשללברייתוהשנהראששהוא1פ

כןהחשבוןכללולכךהראשוןאדםשללברייתוהשנהראששהוא2פ

כןהחשבוןכללולכך]הראשוןאדםשללבריתוה"רשהואא

הראשוןאדםשללבריאתוה"רשהואש

ולאממצריםליציאתםשנייהבשנהאחדחדשנכנסושהרילהודיענוד

ולאממצריםליציאתםשניהשנה[ב]אחדחדשנכנסושהרילהודיענומ

ולאממצריםליציאתםשניהבשנהאחדחדשנכנסושהרילהודיענו1פ

(נתופ)ולאממצריםליציאתםשניהבשנהאחדחדשנכנסושהרילהודיענו2פ

ולאממצריםליציאתןשנייהבשנהאחדחדשנכנסושהרילהודיענוא

ש

שנתנואותןעלבמנינםשנהעשריםשלאותןניתוספוד

שקליםשנתנושהיואותןעלבמנינםשנה'כשלאותןנתוספומ

שקליםשנתנואותןעלבמניינםשנהעשריםשלאותןניתוספו1פ

שקליםשנתנושהיואותםעלבמנינםשנהעשריםשלאותןניתוספו2פ

שקליםשנתנושהיואותןעלבמנינןשנה'כשלאותןנתוספוא

ש

והלויםמתשריאלא'מניסלהםמוניןשאיןלך'לומהמשכןלאדניד

והלויםמתשריאלאמניסןלהםמוניןשאיןלך'לומהמשכןלאדנימ

והלויםמתשריאלאמניסןלהםמוניןשאיןלךלומרהמשכןלאדני1פ

והלויםמתשריאלאמניסןלהםמוניןשאיןלךלומרהמשכןלאדני2פ

והלווים[מתשריאלאמניסןלהםמוניןשאיןלך'לומהמשכןלאדניא

והלוייםש

שאמרלפי'לומ'הכתבא'וגואבותםלמטהד

'אמשלאלפי'לומ'הכתובאבתוכםהתפקדולאאבותםלמטהמ

'אשלאלפילומר'הכתבאבתוכםהתפקדולאאבותםלמטה1פ

'שאמלפילומרהכתובבאבתוכםהתפקדולאאבותםלמטה2פ

ל"אשלאלפי'לומ'הכתובאבתוכםהתפקדולאאבותםלמטהא

'אמשלאלפי'לומהכתובבאבתוכםהתפקדולאאבותםלמטהש
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יא, א

שלאמוצאאתהשכןלוישבטשימנהבתחלהלמשה'הבהלוד

שלאמוצאאתשכןלוישבטשימנהבתחלהלמשה'ה'ב'הקלומ

שלאמוצאאתשכןלוישבטשימנהבתחלהלמשהה"הקבלו1פ

שלאמוצאאתהשכןלוישבטשימנהבתחלהלמשהה"הקבלו2פ

שלאמוצאאתהשכןלוישבטשימנהבתחלהלמשהה"הקבא

שלאמוצאאתשכןלוישבטשימנהבתחלהלמשהה"הקבליהש

לאמשהאףהשבטיםנשיאישמנהבשעהלוילשבטנשיאמנהד

לאמשהאףהשבטיםנשיאישמנהבשעהלוילשבטהמקוםמנהמ

לאמשהאףהשבטיםשארשמנהבשעהלוילשבטה"הקבמנה1פ

לאמשהאףהשבטיםנשיאישמנהבשעהלוילשבטהמקוםמנה2פ

לאמשהאףהשבטיםנשיאישמנהבשעהלוילשבטהמקוםמנהא

לאמשהאףהשבטיםנשיאישמנאהבשעהלוילשבטהמקוםמנהש

היהשאמננו'הקבהשלחפצוהיהאלומשהאמרשכךמנאוד

היהשאמננו'ה'ב'שלהקחפצוהיהאלומשה'אמשכןמנאןמ

היהשאמננוה"הקבשלחפצוהיהאלומשה'אשכךמנאו1פ

היהשאמננוה"הבשלחפצוהיהאלומשה'אמשכךמנאן2פ

היהשאמנםמקוםשלחפצוהיהאלומשה'אמשכןמנאוא

היהשאמנםמקוםשלחפצוהיהאילומשה'אמשכךמנאוש

שלא'וגואבותםלמטהוהלוים'נאמלכךליאומרד

שלא'וגואבותםלמטהוהלוים'נאמלכךלי'אוממ

שלא'וגאבותםלמטהוהלוים'נאלכךלי'אומ1פ

שלא'וגואבותםלמטההתפקדולאוהלויםנאמרלכךליאומר2פ

שלא'וגואבותםלמטהוהלוייםנאמרלכךלי'אומא

שלאאבותםלמטהוהלוייםנאמרלכךליאומרש

'הבהציוהולאלמהתמהעומדמשההיהמידלמנותןרצהד

'ה'ב'הקצוהולאלמהתמהעמדמשההיהמידלמנותןרצהמ

צוהולאלמהתמהעומדמשההיהמידלמנותןרצה1פ

תמיהעומדמשההיהמידלמנותםרצה2פ

'בהו<..><..><...>ותמהעומדמשההיהמידלמנותםרצהא

ותמהעומדמשההיהמידלמנותםרצהש

ראהלאואםמונהאםיודעהיהולאשבטולמנותד

ראהלאואםאותםמונהאםיודעהיהולאשבטולמנותמ

ראהלאואםאותםימנהאםיודעהיהולאשבטולמנות1פ

2פ

<....><...><..><....>מנה<.><..><....>היה<...><....><.....>א

ש

'ד'ה'הלמנותצווהולאלמהלופירשמידתמהשהוא'הבהד

ד"ההלמנותןצוהולאלמהלופרשמידתמהשהיה'ה'ב'הקמ

ד"ההלמנותוצוהולאלמהלופירשמידתמהשהיהה"הקב1פ

הדאלמטתוצוהולאלמהלופירשמיד2פ

ד"ההלמנותוצוהולאלמהלופירשמיד<...>שהוא<...>א

ד"ההלמנותוצווהולאלמהלופירשמידש

לוימטהאתאך'וגו'ייוידברד

לוימטהאתאךלאמרמשהאלי"יוידברמ

לוימטהאתאךמשהאלי"יוידבר1פ

לוימטהאתאךלאמרמשהאלי"יוידברדכתיבהיא2פ

לוימטהאתאךלאמרמשהאלי"ייוידברא

לוימטהאתאךלאמרמשהאל'הוידברש
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במדבר רבה פרשה א

יא, א

ברפנחס'ר'א'וגותפקדלאד

'אמפנחס'ר'אמתשאלאראשםואתתפקודלאמ

ר"אפנחסר"אתפקדלא1פ

ר"אמפנחסר"אמ'וגותשאלאראשםואתתפקדלא2פ

ר"אפינחסר"א'וגותפקודלאא

ר"אפינחסר"א'וגותפקודלאש

עדתכלראשאתשאוהספרבראש'כתמהאידיד

עדתכלראשאתשאוהפרשהבראשכתובמהאידי'רמ

'וגוראשאתשאוהספרבראשכתובאידרמה1פ

עדתכלראשאתשאוהספרבראשכתבמהאידי2פ

עדתכלראשאתשאוהספרבראש'כתימהאידיא

עדתכלראשאתשאוהספרבראש'כתימהאידיש

אלא'נאמלאראשאתגדלראשאתרומםישראלבניד

אלא'נאמלאראשאתגדלראשאתרומםישראלבנימ

אלא'נאמלאראשאתגדלראשאתרומם1פ

אלאנאמרלאראשאתגדלראשאתרומםישראלבני2פ

אלאנאמרלאראשאתגדלראשאתרומםישראלבניא

אלא'נאמלאראשאתגדלראשאתרומםישראלבניש

כךדפלןרישיהסבלקוסטנר'האומכאדםראשאתשאוד

כךדפלןרישיהאתסבלקוסינטרהאומרכאדםראשאתשאומ

כךדיפלןרישיהסבלקוסטינר'שאומכאדםראשאתשאו1פ

כךדפלן'רישיסבלקוסטנרהאומרכאדםראשאתשאו2פ

כךדפלןרישיהסבלקוסטינאר'האומכאדםראשאתשאוא

כךדפלןרישיהסבלקוסטינרהאומרכאדםראשאתשאוש

'כמלגדולהיעלויזכושאםראשאתשאולמשהרמזנתןד

'כמלגדולהיעלויזכושאםראשאתשאולמשהרמזניתןמ

כמהלגדולהיעלויזכואםראשאתשאולמשהניתן1פ

כמהלגדולהיעלויזכושאםראשאתשאולמשהרמזניתן2פ

א"כדלגדולהיעלויזכושאםראשאתשאולמשהרמזניתןא

א"כדלגדולהיעלויזכושאםראשאתשאולמשהרמזניתןש

לאאםכנךעלוהשיבךראשךאתפרעהישא'דתימד

לאאםכנךעלוהשיבךראשךאתפרעהישא'דתיממ

לאואםכנךעלוהשיבךראשךאתפרעהישא'דכת1פ

לאאםכנךעלוהשיבךמעליךראשךאתפרעהישאדתימר2פ

לאואםראשךאתפרעהישאא

לאאםראשךאתפרעהישאש

ראשךאתפרעהישא'דתימ'כמכלםשימותויזכוד

ראשךאתפרעהישא'דתימ'כמכולןשימותויזכומ

ראשךאתפרעהישאדכתובכמהכמהכלםימותויזכו1פ

ראשךאתמעליךפרעהישאדתימרכמהכלםשימותויזכו2פ

ראשךאתפרעהישאא"כדכלםשימותויזכוא

ראשךאתפרעהישאא"כדכולםימותויזכוש

כולםשימותוהמקוםלפניגלויוהיהעץעלאותךותלהמעליךד

כלםשימותוהמקוםלפניגלויוהיהעץעלאותךותלהמעליךמ

כלםשימותוהמקוםלפניגלויוהיה1פ

כולםשימותוהמקוםלפניגלויוהיהעץעלאותךותלהמעליך2פ

כולםשימותוהמקוםלפניגלויוהיהעץעלאותךותלהא

כולםשימותוהמקוםלפניגלויוהיה'וגואותךותלהש
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יא, א

לוימטהאתאךלמשה'הקבה'אמלפיכךראשיהןוינטלובמדברד

לוימטהאתאךלמשה'ה'ב'הק'אמלפיכךראשיהןוניטלובמדברמ

לוימטהאתאךלמשהה"הקב'אלפיכךראשיהםוניטלבמדבר1פ

לוימטהאתאךלמשהה"הקב'אמלפיכךראשיהםוניטלובמדבר2פ

לוימטהאתאךלמשהה"הקב'אמ'לפיראשיהםוניטלובמדברא

לוימטהאתאךלמשהה"הקב'אמ'לפיראשיהםוניטלובמדברש

ישראלבניבתוך'וגוד

בניבתוךישראלבניבתוךתשאלאראשםואתתפקודלאמ

תפקדלא1פ

בניבתוךישראלבניבתוךתשאלאראשםואתתפקדלא2פ

בניבתוךישראלבניבתוךתפקודלאא

ישראלבניבתוך'וגותפקודלאש

לעצמןאבלאותןמונהאתהאיןד

לעצמןאבלאותןמונהאתאיןישראלמ

לעצמןאבל'ישרבניבתוךאותןמונהאתאין1פ

לעצמםאבלאותםמונהאתהאיןישראל2פ

אתלעצמםאבלאותםמונהאתהאיןישראלא

'לעצמאלאאותםמונהאתאיןש

לוישבטנמנהאם'הקבה'אמלמהאותןמנהד

לוישבטהואנמנהאם'ה'ב'הק'אמאלאלמהאותןמנהמ

לוישבטהואמונהאתה"הקב'אאלאלמהאותןמנה1פ

לוישבטהואנמנהאםה"הקב'אמאלאלמהאותםמנה2פ

הלוישבטהואנמנהאםה"הקב'אמאלאלמהאותםמונהא

הלוישבטנמנהאםה"הקב'אמאלאלמהש

ישראלאתלהרוגהמותמלאךבאעמהםומתערבישראלעםד

ישראלאתלהרוגהמותמלאךהואבאעמהםומתערבישראלעםמ

ישראלאתלהרוגהמלאךבאעמהםומתערבישראלעם1פ

ישראלאתלהרגהמותמלאךהואבאעמהםומתערבישראלעם2פ

ישראלאתלהרוגהמותמלאךבאעמהםומתערבישראלעםא

ישראלאתלהרוגהמותמלאךבאעמהםומתערבישראלעםש

במדבר'שנבמדברמתיםאלאלארץיכנסושלאעליהםיוצאהוהגזרהד

ובמדבר'שנבמדברמתיםאלאלארץיכנסושלאעליהםיוצאוהגזירהמ

במדבר'שנמתיםאלאלארץיכנסושלאעליהםיוצאהוהגזרה1פ

במדבר'שנאבמדברמתיםאלאלארץיכנסושלאעליהםיוצאהוהגזירה2פ

במדבר'שנאבמדברמתיםאלאלארץיכנסושלאעליהםיוצאההגזירהא

במדבר'שנאבמדברימותואלאלארץיכנסושלאעליהםיוצאההגזירהש

לשבטומוצאוהוא'מספרכלכלפקדיכםוכלפגריכםיפלוהזהד

לשבטומוצאוהוא'וגופגריכםיפלוהזהמ

לשבטולשבטומוצאוהיהימותוושםיתמופגריכםיפלוהזה1פ

לשבטומוצאוהוא'וגופקודיכםוכלפגריכםיפלוהזה2פ

לשבטומוצאוהואפקודיכםוכלפגריכםיפלוהזהא

לשבטומוצאוהואמספרכםולכלפקודיכםלכלפגריכםיפלוהזהש

לאלפיכךלמותישראלעםמתערביםוהםעמהםמעורבלוישלד

לאלפיכךלמותישראלעםמתערביםוהםעמהםמעורבשללוימ

לאלפיכךלמות'ישרעםמתערביןוהןעמהןמעורבלוישל1פ

לאלפיכךלמותישראלעםמתערביםוהםעמהםמעורבלוישל2פ

לא'לפילמותישראלעםמתערביםוהםעמהםמעורבלוישלא

לא'לפילמותישראלעםמתערביםוהםעמהםמעורבלוישלש
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יב, א- יא , א

בלשוןאףולכךבמניןהפרישםאלאישראלעםאותןמנהד

בלשוןאףולפיכךבמניןמהםהפרישםאלאישראלעםאותןמנהמ

בלשוןאףולכךמהםהפרישןאלאישראלעםאותםמנה1פ

בלשוןאףולכךבמניןמהםהפרישםאלאישראלעםאותםמנה2פ

בלשוןאףולכךבמניןמהםהפרישןאלאישראלעםאותםמנהא

בלשון'אפי'ולפיבמניןמהםהפרישםאלאישראלעםאותםמנהש

לאראשאתשאובישראלבהן'שכתד

לאראשאתשאובישראלבהןשכתובמ

לאראשאתשאו'בישרבהן'שכת1פ

לאישראלבניעדתכלראשאתשאובישראלבהםשכתוב2פ

לאישראלבניעדתכלראשאתשאובישראלשכתובא

לאישראלבניעדתכלראשאתשאובישראל'שנאש

אתאך'א'דלויבניאתפקודאלאבהם'נאמד

אתאךא"דלויבניפקודאלאבהן'נאממ

אתאךא"דלויבניאתפקדאלאבהם'נאמ1פ

אתאךאחרדברלויבניאתפקודאלאבהםנאמר2פ

אתאךא"דלויבניאתפקודאלאבהםנאמרא

אתאךא"דלויבניאתפקודאלאבהםנאמרש

עםנמנולאלמהתפקודלאלוימטהד

עםנמנולאלמהתפקודלאלוימטהמ

עםמנהלאלמהתפקדלאלוימטה1פ

עםנמנולאלמהתפקודלאלוימטה2פ

עםנמנולאלמה'וגולוימטהא

עםנמנולאלמהישראלבניבתוךתפקודלאלוימטהש

למלךמשלהיופלטיניןלוישלשבטואלאישראלד

למלך(למ)משלהיופלטיניןפלטיניןשללוישבטוישראלמ

למלךמשלהיופלנטניןלוישלשבטואלא'ישר1פ

למלךמשלהיופלטיניןלוישלשבטואלאישראל2פ

למלךמשלהיופלטיניןלוישלשבטואלאישראלא

למלךמשלהיופלטיניןלוישלשבטואלאישראלש

חוץהלגיונותאתמנהלךלפרופסיטוט'ואמהרבהלגיונותלושישד

חוץהלגיונותאתמנהלךלפרופסיטוס'ואמהרבהלגיונותלושישמ

חוץהלגיונותאתמנהלךלפרוסטיטוסואמרהרבהלגיונותלושיש1פ

חוץהלגיונותאתמנהלךלפרופסיטוסואמרהרבהלגיונותלושיש2פ

חוץהלגיונותאתמנהלךפוסיטוס[ו]לפר'ואמהרבהלגיונותלושהיהא

חוץהלגיונותאתמנהלךלפרפוסיטוסואמרהרבהלגיונותלושהיהש

אתאךלמשה'הבהלו'אמלפיכךלפניהעומדהלגיוןמןד

אתאךלמשה'ה'ב'הקלו'אמלפיכךלפניהעומדהלגיוןמןמ

אתאךלמשהה"הקבלו'אלפיכךלפניהעומדהלגיוןמן1פ

אתאךלמשהה"הקבלו'אמלפיכךלפניהעומדהלגיוןמן2פ

אתאךלמשהה"הקבל"א'לפילפניהעומדהלגיוןמןא

אתאךלמשהה"הקבל"א'לפילפניהעומדהליגיוןמןש

אתהאיןישראלבניבתוך'וגולוימטהד

אתאיןישראלבניבתוךתפקודלאלוימטהמ

אתהאי'ישרבניבתוך'וגותפקדלאלוימטה1פ

אתאיןישראלבניבתוךתפקודלאלוימטה2פ

אתהאי[<...>]ישראלבניבתוךתפקודלאלוימטהא

אתאיישראלבניבתוךתפקודלאלוימטהש



      73

במדבר רבה פרשה א

יב, א

שלשבחושאיןאותןמנהלעצמןאבלאותןמונהד

שלמלךשבחושאיןאותןמנהלעצמןאבלאותןמונהמ

שלשבחושאיןלעצמןאותןמנהאבלאותןמונה1פ

שלשבחושאיןאותןאתמונהלעצמןאבלאותןמונה2פ

שלשבחושאיןאותןמנהלעצמםאבלאותםמונהא

שלשבחושאיןאותםתמנהלעצמםאבלאותםמונהש

ושבטלעצמןישראלנמנולפיכךהלגיונותעםלגיונושימנהמלךד

ושבטלעצמןישראלנמנולפיכךהלגיונותעםלגיונושימנהמ

ושבטלעצמן'ישרנמנולפיכךהלגיונותעםלגיונושימנהמלך1פ

ושבטלעצמןישראלנמנהלפיכךהלגיונותעםלגיונושימנהמלך2פ

שלושבטולעצמןישראלנמנו'לפיהלגיונותעםלגיונושימנהמלךא

ושבטלעצמםישראלנמנולפיגיונות[י]הלוכועסלגוישימנהמלךש

'כתשכןלו'אמשמטעם'אואתהומניןלעצמןלויד

'כתשכןלו'אמהזהשמטעם'אומאתהומניןלעצמןלוימ

כתובשכןלו'אמהזהשמטעם'אומאתהומניןלעצמולוי1פ

כתובשכןלו'אמ[הזה]שמטעםאומראתהומניןלעצמולוי2פ

'כתושכןל"אהזהשמטעם'אומאתהומניןלעצמולויא

'כתישכןל"אהזהשמטעם'אומאתהומניןלעצמולויש

'וגוהעדותמשכןעלהלויםאתהפקדואתהאחריוד

העדותמשכןעלהלויםאתהפקדואתהאחריומ

העדותמשכןעלהלויםאתהפקדואתה1פ

הפקדואתה'וגהעדותמשכןעלהלויםאתהפקדואתהאחריו2פ

הפקדואתההעדותמשכןעלהלוייםאתהפקדואתהאחריוא

הפקדואתההעדותמשכןעלהלוייםאתהפקדואתהאחריוש

מטהאתאךלמשה'הבהלו'שאמבשעהד

מטהאתאךלמשה'ה'ב'הקלו'שאמבשעהמ

מטהאתאךלמשהה"הקב'שאמבשעה1פ

מטהאתאךלמשהה"הקבלו'שאמבשעה'וגוהלויםאת2פ

מטהאתאךלמשהה"הקבל"שאבשעההלוייםאתא

מטהאתאךלמשהה"הקבל"שאבשעההלוייםאתש

בשבטיפסוליששמא'ואממשהנתירא'וגותפקודלאלויד

בשבטיישפסולשמא'ואממשהנתייראתפקודלאלוימ

בשבטוישפסולשמאמשהנתיראתפקדלאלו1פ

בשבטיישפסולשמא'ואממשהנתיראתפקודלאלוי2פ

בשבטוישפסולשמא'ואממשהנתיראתפקודלאלויא

בשבטוישפסולשמא'ואממשהנתייראתפקודלאלויש

לךאמרתילאלמשה'הקבהלו'אמשאמננוחפץ'הבהשאיןד

לךאמרתילאלמשה'ה'ב'הקלו'אמשאמננוחפץ'ה'ב'הקשאיןמ

לךאמרתילאלמשהה"הקבלו'אשאמננורוצהה"הקבשאין1פ

לךאמרתילאמשהה"הקבלו'אמשאמננוחפץה"הקבשאין2פ

כןאמרתילאלמשהה"הקבל"אשאמננוחפץה"הקבשאיןא

לךאמרתילאלמשהה"הקבל"אשאמננוחפץה"הקבשאיןש

'ד'ה'העמהםימותושלאהגזירהמןלהוציאןאלאכןד

ד"ההעמהםימותושלאהגזירהמןלהוציאןאלאכןמ

ד"ההעמהןימותושלאהגזרהמןלהוציאןאלאכן1פ

היאהדאעמהםימותושלאהגזירהמןלהוציאןאלאכן2פ

ד"ההעמהםימותושלאהגזירהמןלהוציאןאלאלךא

ד"ההעמהןימותושלאהגזירהמןאותןלהוציאאלאכךש
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במדבר רבה פרשה א

יב, א

שלישהלויםלמהישראלבניבתוךתשאלאראשםואתד

שלישהלויםלמהישראלבניבתוךתשאלאראשםואתמ

שלישהלויםלמהישראלבניבתוךתשאלאראשםואת1פ

שלישהלויםלמהישראלבניבתוךתשאלאראשםואתדכתיב2פ

שלישהלוויםלמהישראלבניבתוךתשאלאראשםואתא

שלישהלוייםלמהישראלבניבתוךתשאלאראשםואתש

אניאותומקרבשהואמישכלהלויםליוהיוהןד

אניאותימקרבשהואמישכלהלויםליוהיו'שנהןמ

אניאותימקרבשהואמישכלהלויםליוהיו'שנהם1פ

אניאתישמקרבמישכלהלויםליוהיוהם2פ

אניאותישמקרבמישכלהלוייםליוהיוהםא

אניאותישמקריבמישכלהלוייםליוהיוהםש

אלי'ליימימשהויאמר'שנליעצמןקרבוהןמקרבוד

אליי"לימימשהויאמר'שנליעצמןקרבוהןמקרבומ

אליי"לימימשהויאמר'שנאליעצמםקרבוהםמקרבו1פ

אליי"לימימשהויאמר'שנליעצמםקרבוהםמקרבו2פ

אליי"ליימיויאמר'שנאליעצמםקרבוהםמקריבוא

אלי'להמיויאמר'שנאליעצמםקרבוהםמקריבוש

והיומקרבןואניאותיקרבוהןלויבניכלאליוויאספוד

והיומקרבןואניאותיקרבוהן'וגוממ

והיומקרבןואני'וגו1פ

והיומקרבםואניאתיקרבוהםלויבניכלאליוויאספו2פ

והיואקרבםואניאותיקרבוהםלויבניכלאליוויאספוא

והיומקרבםואניאותיקרבוהםלויבניכלאליוויאספוש

אזהרתיששמרונאמניםעמישנמצאולפיכןעודולאהלויםליד

אזהרתיששמרועמינאמניםשנמצאולפיכןעודולאהלויםלימ

אזהרתיששמרועמינאמניםשנמצאולפיאלאעודולאהלויםלי1פ

אזהרתיששמרועמינאמניםשנמצאולפיעודולאהלויםלי2פ

אזהרתיששמרועמי'נאמנישנמצאואלאעודולאהלוייםלוא

אזהרתיששמרועמינאמניםשנמצאואלאעודולאהלוייםליש

ראוייןהם'לפיכ'וגואחריםאלהיםלךיהיהלאד

ראוייםהםלפיכךפניעלאחריםאלהיםלךיהיהלאמ

ראויםאםלפיכךאלהיםלךיהיהלא1פ

ראוייםהיולפיכך'וגופניעלאחריםאלהיםלךיהיהלא2פ

ראוייםיהו'לפי'וגואחריםאלהיםלךיהיהלאא

ראוייםהיו'לפיפניעלאחריםאלהיםלךיהיהלאש

'וגוהלויםאתהפקדואתהביתינאמנישיהיוד

העדותמשכןעלהלויםאתהפקדואתהד"ההבתינאמנישיהיומ

הלויםאתהפקדואתהביתינאמנישיהיו1פ

העדותמשכןעלהלויםאתהפקדואתהביתינאמנישיהיו2פ

העדותמשכןעלהלוייםאתהפקדואתה[לכך]ביתינאמנישיהוא

העדותמשכןעלהלוייםאתהפקדואתהביתינאמנישיהיוש

מוצאאתעמדילשבתארץבנאמניעיני'אומהואוכןד

מוצאאתעמדילשבתארץבנאמניעיני'אומהואוכןמ

מוצאאת'וגוארץבנאמניעיני'אוהואוכן1פ

מוצאאתעמדילשבתארץבנאמניעיניאומרהואוכן'וגו2פ

מוצאאתעמדילשבתארץבנאמניעיניא"וכהא

מוצאאתעמדילשבתארץבנאמניעיניא"וכהש
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במדבר רבה פרשה א

יב, א

ביהושעמוצאאתהשכןלעולםאוהבוהמקוםבדברשנבדקמיכלד

ביהושעמוצאאתשכןלעולםאוהבוהמקוםבדברשנבדקמיכלמ

ביהושעמוצאאתשכןלעולםאוהבוה"הקבבדברשנבדקמהכל1פ

ביהושעמוצאאתהשכןלעולםאוהבוהמקוםבדברשנבדקמיכל2פ

ביהושעמוצאאתשכןלעולםאוהבוהמקוםבדברשנדבקמיכלא

ביהושעמוצאאתהשכןלעולםאוהבוהמקוםבדברשנבדקמיכלש

'וגויהושעויחלשוכמצוהכתורהבוועשהבעמלקשנבדקד

עמלקאתיהושעויחלש'שנוכמצוהכתורהבוועשהבעמלקשנבדקמ

'וגויהושעויחלשוכמצוהכתורהבוועשהבעמלקשנבדק1פ

עמלקאתיהושעויחלשוכמצוהכתורהבוועשהבעמלקשנבדק2פ

עמלקאתיהושעויחלושוכמצוהכתורהבוועשהבעמלקשנדבקא

עמלקאתיהושעויחלושוכמצוהכתורהבוועשהבעמלקשנבדקש

פורעומעמידאנימשבטךהמקוםלואמרד

פורעןמעמידאנימשבטךהמקוםלו'אמעמוואתמ

רען?פו?מעמידאנימשבטיךה"הקבלו'א1פ

פורעומעמידאנימשבטךהמקוםלו'אמחרבלפיעמוואת2פ

פורעמעמידאנימשבטךהמקוםל"אעמוואתא

פורעמעמידאנימשבטךהמקוםל"אעמוואתש

נמצאולאשנבדקושאולבעמלקשרשםאפריםמנילעולםלעמלקד

נמצאולאשנבדקושאולבעמלקשרשםאפריםמני'שנלעולםלעמלקמ

נמצאולאשנבדקושאול'וגאפריםמנילעולםלעמלק1פ

נמצאלאשנבדקושאולבעמלקשרשםאפריםמנילעולםלעמלק2פ

נמצאהלא[ו]שנדבקושאולבעמלקשרשםאפריםמנילעולםלעמלקא

נמצאלאשנבדקושאולבעמלקשרשםאפריםמנילעולםלעמלקש

לאחריוהחזירווהעםשאולויחמלאלאבפיקודונאהד

לאחריוהחזיראגגעלוהעםשאולויחמולאלבפיקודונאהמ

לאחוריוהחזירוהעםשאולויחמולאלאבפקודוונאהיפה1פ

לאחוריוהחזיר'וגווהעםשאולויחמלאלאבפקודו[נאה]2פ

לאחריוהחזיר'וגווהעםשאולויחמולאלאבפקודונאהא

לאחוריוהחזירוהעםשאולויחמולבפיקודונאהש

ונמצאובדקתיוהזההשבטואףבנימיןאחריךמלכותוהימנווניטלהד

ונמצאובדקתיוהזההשבטואףבנימןאחריך'שנמלכותוהימנווניטלהמ

ונמצאובדקתיוהזההשבטואףבנימןאחריךמלכותוהימנוונטלה1פ

ונמצאובדקתיוהזההשבטואףבנימןאחריךמלכותוהימנווניטלה2פ

ונמצאובדקתיוהזההשבטואףבנימיןאחריךמלכותוממנווניטלהא

ונמצאובדקתיוהזההשבטואףבנימיןאחריךמלכותוממנווניטלהש

איששימו'שנשמיקדושתעלנפשםונתנושומריםד

איששימו'שנשמיקדושתעלנפשםונתנובכבודישומריםמ

איששימו'שנשמילקדושתנפשםונתנובכבודשומרים1פ

(נ)איששימו'שנשמיקדושתעלנפשםונתנושומרים2פ

איששימו'שנאמשמיקדושתעלנפשםונתנו'שומריא

איששימו'שנאשמיקדושתעלנפשםונתנו'נאמני'שומריש

האומר'וגומשהכדברלויבניויעשו'וגוירכועלחרבוד

האומרמשהכדברלויבניויעשויריכועלחרבומ

האומר'וגוירכועלחרבו1פ

האומרמשהכדברלויבניויעשו'וגויריכועלחרבו2פ

האומרמשהכדברלויבניויעשוירכועלחרבוא

האומרמשהכדברלויבניויעשוירכועלחרבוש
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במדבר רבה פרשה א

יב, א

בניאותןועושהמקרבןאניכןאף'וגוולאמולאביוד

בניאותםועושהמקרבןאניכאןאףראיתיולאולאמולאביומ

בניאותןועושהמקרבןאניכאןאף'וגולאביו1פ

בניאותםועושהמקרבןאניכןאףראיתיולאולאמולאביו2פ

בניאותםועושה'מקרבאניכאןאףראיתיולאולאמולאביוא

בניאותןועושהמקרבןאניכאןאףראיתיולאולאמולאביוש

'ד'ה'האליהםביתיותשמישקדושתימאמיןואניפלטיריד

ד"ההלהםביתיותשמישקדושתימאמיןואניפלטירימ

ביתיותשמישקדושתימאמיןואניפלטרי1פ

דכתיבהיאהדאאליהםביתיותשמישקדושתימאמיןואניפלטרי2פ

ד"הה[בידם](אליהם)ביתיותשמישיקדושתימאמיןואני'פלטריא

ד"ההאליהםביתיותשמישיקדושתימאמיןואניפלטריש

'וגוהלויםאתהפקדואתהד

'וגומהלויםאתהפקדואתהמ

1פ

ועלכליוכלועלהעדותמשכןעלהלויםאתהפקדואתה2פ

ועלכליוכלועלהעדותמשכןעלהלוייםאתהפקדואתהא

ועלכליוכלועלהעדותמשכןעלהלוייםאתהפקדואתהש

לינאמניםשהםלמהד

שלינאמניםשהםלמהמ

1פ

שלינאמניםשהםלמההמשכןאתישאוהמהלואשרכל2פ

שלינאמניםשהםלמההמשכןאתישאוהמהלואשרכלא

שלי'נאמנישהםלמההמשכןאתישאוהמהלואשרכלש

הםאלאויקימוהושיפרקוהו'באחריחפץאיניוהקמתופרוקובשעתואףד

הםאלאויקימוהושיפרקוהובאחריםחפץאיניוהקמתופירוקובשעתואףמ

עליהםאלא1פ

הםאלאויקימוהושיפרוקוהובאחריםחפץאיניוהקמתופרוקובשעתואף2פ

הםאלאויקימוהושיפרקוהובאחריםחפץאיניוהקמתופרקובשעתואףא

הםאלאושיקימוהושיפרקוהו'באחריחפץאיניוהקמתופרקובשעתואףש

'וגוהמשכןובנסוע'ד'ה'הד

'וגומהלויםאותויורידוהמשכןובנסועד"ההמ

הלויםאותויורידוהמשכןובנסועד"הה1פ

יקימוהמשכןובחנותהלויםאותויורידוהמשכןובנסועדכתיבהיאהדא2פ

יקימוהמשכןובחנותהלוייםאותויורידוהמשכןובנסועד"ההא

יקימוהמשכןובחנותהלוייםאותויורידוהמשכןובנסועד"ההש

ישראלעשואםאבלהלויםעלהמצוהיכולד

ישראלעשואםאבלהלויםעלהמצוהיכולמ

ישראליעשואםאבלהלויםעלהמצוהיכול1פ

ישראלעשואםאבלהלויםעלהמצוהיכול'וגוהלויםאותו2פ

ישראלעשואםאבלהלוייםאתהמצוהיכולהלוייםאותוא

ישראלעשואםאבלהלוייםאתהמצוהיכול'וגוהלוייםאותוש

סטיםעשה'אומהואוכןיומתהקרבוהזר'ל'תרשותד

סטיםעשה'אומהואוכןיומתהקרבוהזרל"תרשותמ

שטיםעשה'אומהואוכןיומתהקרבוהזרל"תרשות1פ

שטיםעשהאומרהואוכןיומתהקרבוהזרלומרתלמודרשות2פ

שטיםעשהא"וכהיומתהקרבוהזרל"תרשותא

שטיםעשהא"וכהיומתהקרבוהזרל"תרשותש
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ושנאןהעגלאתועשוהמקוםמאחרישסטוישראלאלו'וגושנאתיד

ושנאןהעגלאתועשוהמקוםמאחרישסטוישראלאלושנאתימ

ושנאןהמקוםמאחריששטו'ישראלושנאתי1פ

ושנאןהעגלאתועשוהמקוםמאחרישסטוישראלאלו'וגושנאתי2פ

ושנאןהעגלאתועשוהמקוםמאחריששטוישראלאלושנאתיא

ושנאןהעגלועשוהמקוםמאחריששטוישראלאלושנאתיש

ישראלבויגעושלא'תאמולאשלוגזבריןלהיות'המקוד

ישראלבויגעושלאתאמרולאשלוגזבריןלהיות'ה'ב'הקמ

'ישרבויגעושלאתאמרולאשלוגזבריןלהיותה"הקב1פ

ישראלבויגעושלאתאמרולאשלוגזבריןלהיותהמקום2פ

ישראלבויגעושלאתאמרולאשלוגזבריןלהיותהמקוםא

ישראלבויגעושלאתאמרולאשלועל'גזברילהיותהמקוםש

'ד'ה'הלויבניאלאאליויקרבוולאהמחנותבשעתאלאד

ד"ההלויבנירקאליויקרבולאהמחנותבשעתאףאלאמ

ד"ההלויבניאלאאליויקרבולאהמחנותבשעתאףאלא1פ

הדאלויבניאלאאליויקרבולאהמחנותבשעתאףאלא2פ

ד"ההלויבניאלאאליויקרבולאהמחנותבשעתאףאלאא

ד"ההלויבניאלאאליויקרבולאהמחנותבשעתאףאלאש

'וגומחנהועלאישישראלבניוחנוד

'וגומחנהועלאישישראלבניוחנומ

מחנהועלאיש'ישרבניוחנו1פ

דגלועלואישמחנהועלאישישראלבניוחנודכתיבהיא2פ

דגלועלואישמחנהועלאישישראלבניוחנוא

דגלועלואישמחנהועלאישישראלביתוחנוש

שירחיקומזהירןאניולמהלמשכןסביביחנו'והלויד

בנישירחקומזהירןאניולמההעדותלמשכןסביביחנווהלויםמ

שירחיקומזהירןאניולמהסביביחנווהלוים1פ

שירחיקומזהירןאניולמהלמשכןסביביחנווהלויםלצבאותם2פ

שירחיקומזהיראניולמהלמשכןסביביחנווהלוייםלצבאותםא

שירחיקומזהירןאניולמהלמשכןסביביחנווהלוייםלצבאותםש

שאינןעליהןקצףיהאשלאכדיהמשכןמןעצמןישראלד

שאינןעליהםקצףיהאשלאכדיהמשכןמןעצמןישראלמ

שאינןעליהםקצףיהיהשלאכדיהמשכןמןעצמן'ישר1פ

שאינןעליהםקצףיהאשלאכדיהמשכןמןעצמןישראל2פ

שאינןעליהםקצףיהאשלאכדיהמשכןמן'עצמישראלא

שאינןעליהםקצףיהאשלאכדיהמשכןמןעצמןאתישראלש

עדתעלקצףיהיהולא'ד'ה'האצלולהתקרבראויןד

עדתעלקצףיהיהולאד"ההאצלולהתקרבראוייןמ

עדתעלקצףיהיהולאד"ההאצליראויין1פ

עדתעלקצףיהיהולאדכתיבהיאהדאאצלו[להתקרב]ראויין2פ

עדתעלקצףיהיהולאד"ההאצלולהתקרבראוייןא

עדתעלקצףיהיהולאד"ההאצלולהתקרבראוייןש

הלויםושמרו'ד'ה'הישמרוהוהםהלויםאבלישראלבניד

הלויםושמרוד"ההישמרוהוהלויםאבלישראלבנימ

הלויםושמרוד"ההישמרוהוהםהלויםאבל'ישרבני1פ

הלויםושמרודכתיבהיאהדאישמרוהוהםאבלישראלבני2פ

הלוייםושמרוד"ההישמרוהוהםאבלישראלא

הלוייםושמרוד"ההישמרוהוהםאבלישראלש
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'ייצוהאשרככלישראלבניויעשוהעדותמשכןמשמרתאתד

י"יצוהאשרככלישראלבניויעשוהעדותמשכןמשמרתאתמ

י"יצוהאשרככל'ישרבניויעשוהעדותמשכןמשמרתאת1פ

י"יצוהאשרככלישראלבניויעשוהעדותמשכןמשמרתאת2פ

י"ייצוהאשרככלישראלבניויעשוהעדותמשכןמשמרתאתא

'הצוהאשרככלישראלבניויעשוהעדותמשכןמשמרתאתש

מקוםונתנוהמשכןמןעצמןשירחקועשוכןמשהאתד

מקוםונתנוהמשכןמןעצמןשרחקועשוכןמשהאתמ

מקוםונתנוהמשכןמןעצמןשירחקומשהאת1פ

מקוםונתנוהמשכןמןעצמןשריחקועשוכןמשהאת2פ

מקוםונתנוהמשכןמןעצמן(צ)שרחקועשוכןמשהאתא

מקוםונתנוהמשכןמןעצמןשרחקועשוכןמשהאתש

למשכןסביבלחנותללויםד

למשכןסביבלחנותללויםמ

למשכןסביבלחנותללוים1פ

למשכןסביבלחנותללוים2פ

למשכןסביבלחנותללוייםא

העדותלמשכןסביבלחנותללוייםש


