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איש'יפרשהד

אישאליהםואמרתישראלבניאלדברלאמרמשהאלי"יוידבר'יפרשתמ

אישאליהםואמרתישראלבניאלדברלאמרמשהאלי"יוידבר'יפרשתא2פ

אישאליהםואמרתישראלבניאלדבר'יפרשתאנ

אישאליהםואמרתישראלבניאלדברלאמרמשהאל'הוידבר'יפרשתא
[איש]אליהםואמרתישראלבניאלדברלאמרמשהאל'הוידבר'י'פרשתש

עמודישוקיו'ד'ה'ה'וגויפליאכיאשהאוד

עמודישוקיו'ד'ה'הי"לילהזירנזירנדרלנדוריפליאכיאשהאומ

עמודישוקיודכתיבהיאהדאי"לילהזירנזירנדרלנדוריפליאכיאשהאו2פ

עמודישוקיוד"ההי"לילהזירנזירנדרלנדוריפליאכיאשהאונ

עמודישוקיוד"הה'להלהזירנזירנדרלנדוריפליאכיא
עמודישוקיוד"הה'להלהזירנזירנדרלנדוריפליאכיש

ומניןתשוקתוועלי'דתימכמהלבראתו'הקבהשנשתוקקהעולםזהשוקיו'וגוששד

ומניןתשוקתוועליר"דתימה'כמלבראותו'ה'ב'הקשנשתוקקהעולםזהשוקיו'וגומששמ

ומניןתשוקתוועלידתימרכמהלבראתוה"הקבשנשתוקקהעולםזהשוקיו'וגושש2פ

ומניןתשוקתוועליא"כמדלבראתוה"הבשנשתוקקהעולםזהשוקיו'וגוששנ

ומניןתשוקתוועליוא"כדלבראתוה"הקבשנשתוקק[העולם](ה"הב)זהשוקיוששא
ומניןתשוקתוועליוא"כדלבראתוה"הקבשנשתוקקה"הקבזהשוקיוששש

'שנאמתאוהלשוןאלאויכלוואין'וגווהארץהשמיםויכלו'שנאמ'אומהואשכןד

'שנתאוהלשוןאלאויכלואיןוהארץהשמיםויכלו'שנהואשכןמ

'שנתאוהלשוןאלאויכלוואין'וגווהארץהשמיםויכלו'שנאומרהואשכן2פ

'שנתאוהלשוןאלאויכלוואיןוהארץהשמיםויכלו'שנהואשכןנ

'שנאתאוהלשוןאלאויכולוואיןהשמיםויכולו'אומהואשכןא
'שנאתאוהלשוןאלאויכולוואיןהשמיםויכולו'אומהואשכןש

'שנאימיםלששהבראשיתמעשהכלשהעמידששעמודי'וגונפשיכלתהוגםנכספהד

'שנימיםלששהבראשיתמעשהכלשהעמידששעמודינפשיכלתהוגםנכספהמ

'שנימיםלששהבראשיתמעשהשהעמידששעמודינפשיכלתהוגםנכספה2פ

'שנימיםלששהבראשיתמעשהכלשהעמידששעמודי'וגונפשיכלתהוגםנכספהנ

'שנאימים'לומעשהשהעמידששעמודינפשיכלתהוגםנכספהא
'שנאימים'לומעשהשהעמידששעמודינפשיכלתהוגםנכספהש

הרי'וגו'ייעשהימםששתכיד

הרי'וגומהארץואתהשמיםאתי"יעשהימיםששתכימ

הרי'וגוואתהיםואתהארץואתהשמיםאתי"יעשהימיםששתכי2פ

הרי'וגוי"יעשהימםששתכינ

הריהארץואתהשמיםאת'העשהימיםששתכיא
הריהארץואת'השמיאת'העשהימיםששתכיש

משובחיםדבריםשלשההיהשיסודןפזאדניעלמיוסדיםהכלנבראושמהםאמהות'גד

משובחיםדברים'גהיהשיסודןפזאדניעלמיוסדיםהכלנבראושמהםאמהותשלשמ

משובחיןדבריםשלשההיהשיסודןפזאדניעלמיוסדיםהכלנבראושמהםאימהותשלשה2פ

'משובחי'דברי'גהיםשיסודםפזאדניעלמיוסדיםהכלנבראושמהםאימהות'גנ

'משובחידברים'גהואשיסודןפזאדניעלמיוסדיןהכלנבראושמהםאמהות'גא
משובחין'דברי'גהואשיסודןפזאדניעלמיוסדיןהכלנבראושמהםאמהות'גש

בדעתובתבונהשמיםכונןארץיסדבחכמה'יי'ד'ה'הבעולםכמותןשאיןד

בדעתו'וגומארץיסדבחכמה'יי'ד'ה'הבעולםכמותםשאיןמ

בדעתובתבונהשמיםכונןארץיסדבחכמה'דכתיהיאהדאבעולםכמותןשאין2פ

בדעתו'וגוארץיסדבחכמהי"יד"הה'בעוכמותןשאיןנ

בדעתו'וגוארץיסדבחכמה'הד"ההבעולםכמותןשאיןא
בדעתו'וגוארץיסדבחכמה'הד"ההבעולםכמותןשאיןש

'יייראתחכמהראשית'דתימכמה'יייראתהיאחכמתהיםזהנבקעותהומותד

י"ייראתחכמהראשית'דתימה'כמי"ייראתהיאחכמההיםזהנבקעותהומותמ

י"ייראתחכמהראשיתדתימרכמהי"ייראתהיאחכמההיםזהנבקעותהומות2פ

י"ייראתחכמהראשיתא"כמדי"ייראתהיאחכמתהיםזהנבקעותהומותנ

'היראתחכמהראשיתא"כד'היראתהיאחכמההיםזהנבקעותהומותא
'היראתחכמה'ראשיא"כד'היראתהיאחכמההיםזהנבקעו'תהומוש

מרעוסרד

מרעוסרחכמההיאהיאי"ייראתהן'מ"דתיה"כממרעסרזהתבונהמ

מרעוסורחכמההיאי"ייראתהןדתימרכמהמרעסרזהתבונה2פ

מרעוסרחכמההיאי"ייראתהןא"כמדמרעסרזהתבונהנ

מרעוסורא"כדמרעסרזהתבונהא
מרעוסורא"כדמרעסרזהתבונהש
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השכלואומרבארץאלהיםדעתואיןדתימאכמהבוראואתהמכירזהדעתבינהד

בארץאלהיםדעתואין'דתיממ"כבוראואתהמכירזהדעתבינהמ

השכל'ואומבארץאלהיםדעתואיןדתימרכמהבוראואתהמכירזהדעתבינה2פ

השכל'ואובארץם"אלידעתואיןא"כמדבוראואתהמכירזהדעתבינהנ

בארץאלהיםדעתואיןא"כדאלהיםדעתזהדעתבינהא
בארץאלהיםדעתואיןא"כדאלהיםדעתזהדעתבינהש

אמרשעליומרעסרנקראשהואתשובהבעלשכרזהכלבנוןמראהואותיוידועד

'אמבעליומרעסרנקראשהואתשובהבעלשהיהזהכלבנוןמראהומ

אמרמעליוסרנקראשהואתשובהבעלשכרזהכלבנוןמראהואותיוידוע2פ

שעליומרעסרנקראשהואתשובהבעלשכרזהכלבנוןמראהואותיוידוענ

ה"זשמרעסרנקראשהואתשובהבעלשכרזהכלבנוןמראהוא
ה"זשמרעסרנקראשהואתשובהבעלשכרזהכלבנוןמראהוש

זהכארזיםבחורכלבנוןלווריחחהודוכזיתויהי'וגומשובתםארפאהכתובד

זהכארזיםבחורכלבנוןלווריחהודוכזיתויהימשובתםארפא'הכתומ

זהכארזיםבחורכלבנוןלווריחהודוכזיתויהי'וגומשובתםארפאהכתוב2פ

זהכארזיםבחורכלבנוןלווריחהודוכזיתויהי'וגומשובתםארפא'או'הכתונ

זהכארזיםבחור'וגוהודוכזיתויהי'וגומשובתםארפאא
זה'כארזיבחור'וגוהודוכזיתויהי'וגומשובתםארפאש

כארזיפרחכתמרצדיקהכתובאמרועליוצדיקנקראשהואבוראווהמכירהיראד

'וגומיפרחכתמרצדיק'שנצדיקנקראשהואבוראווהמכירהיראמ

כארזיפרחכתמרצדיקאומרהכתובועליוצדיקנקראשהואבוראווהמכירהירא2פ

כארזיפרחכתמרצדיק'הכתוועליוצדיקנקראשהואבוראווהמכירהיראנ

יפרחכתמרצדיק'אומהואועליוצדיקשהואבוראואתוהמכירהיראא
יפרחכתמרצדיק'אומהואועליוצדיקשהואבוראואתוהמכירהיראש

חכוותקרבתבחראשרי'וגוישראלשבטימכלאותוובחורואומרישגאבלבנוןד

חכוותקרבתבחראשרי'ואומישראלשבטימכלאותוובחור'ואוממ

חכוותקרבתבחראשרי'וגוישראלשבטימכלאותוובחור'ואומישגאבלבנון2פ

חכוותקרבתבחראשרי'וגוישראלשבטימכלאותוובחור'ואוישגאבלבנוןנ

חכו'וגוותקרבתבחראשרי'וגוישראלשבטימכלאותוובחור'ואומא
חכו'וגותבחראשרי'וגוישראלשבטימכלאותוובחור'ואומש

דרשוניישראללבית'ייאמרכהכיאומרמהוראה'הקבהזהממתקיםד

דרשוניישראללביתי"יאמרכהכי'אוממהוראה'ה'ב'הקזהממתקיםמ

דרשוניישראללביתי"יאמרכהכיאומרהואמהראהה"הקבזהממתקים2פ

דרשוני'ישלביתי"י'אמכהכי'אומהוראהה"הבזהממתקיםנ

דרשוניישראללבית'ה'אמכהכי'אומהואמהה"הקבזהממתקיםא
דרשוני'ישרלבית'ה'אמכהכי'אומהואמהה"הקבזה'ממתקיש

במותאחפץאם'יינאםאניחימזהמתוקחיךלךוישוחיוד

במותאחפוץאםי"ינאםאניחי'שנמזהמתוקחיךלךוישוחיומ

במותאחפץאםי"ינאםאניחימזהמתוקחיךלךוישוחיו2פ

במותאחפוץאםי"ינאםאניחימזהמתוקחיךלךוישוחיונ

במותאחפוץאם'הנאםאניחימזהמתוקך[י]חלךוישוחיוא
במותאחפוץאם'הנאםאניחימזהמתוקחךלךוישוחיוש

'וגורשעובשובמזהמתוקחיךלךויש'וגוהרשעד

'וגוממרשעתורשעובשוב'שנמזהמתוקחיךלךויש'וגומהרשעמ

וצדקהמשפטועשהמרשעתורשעובשובמזהמתוקחיךלךויש'וגוהרשע2פ

וצדקהמשפטועשהמרשעתורשעובשובמזהמתוקחיךלךויש'וגוהרשענ

וצדקהמשפטועשהמרשעתורשעובשובמזהמתוקחךלךוישהרשעא
וצדקהמשפטועשהמרשעתורשעובשובמזהמתוקחךלךוישהרשעש

לקישבןשמעון'ראמרמזהמתוקחיךלךאיןד

לקישבןשמעון'ר'אממזהמתוקחיךלךישמ

לקישבןשמעוןר"אממזהמתוקחיךלךישיחיהנפשואתהוא2פ

ל"ארשבמזהמתוקחיךלךישיחיהנפשואתהואנ

ל"ארשבמזהמתוקלךוישהחיהנפשואתהואא
ל"ארשבמזהמתוקלךוישהחיהנפשואתהואש

שהיההרייוחאיבן'שמעו'רתניכיצדהאהרשעעלכתוהאובלבדד

שהיההרייוחיבןשמעון'רתניצדכאיהאהראשונותעלבתוהאובלבדמ

שהיההרייוחאיבןשמעון'רתניכיצדהאהראשונותעלבתוהאובלבד2פ

שהיההריי"רשבתניכיצדהאהראשונותעלבתוההובלבדנ

שהיההריי"רשבתניכיצדהאהראשוניםעלבתוהאובלבדא
שהיההריי"רשבתניכיצדהא'הראשוניעלבתוהאובלבדש
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אדםד

צדקותיוכל'אומהואעליורשענעשההואובסוףימיוכלגמורצדיקאדםמ

צדקותיוכלאומרהואעליורשענעשהובסוףימיוכלגמורצדיקאדם2פ

צדקותיוכל'אוהואעליורשענעשהובסוףימיוכלגמורצדיקאדםנ

צדקותיוכל'אומהואעליורשענעשהולבסוףימיוכלגמורצדיקאדםא
צדקותיוכלאומרהואעליורשענעשהולבסוףימיוכלגמורצדיקאדםש

ובסוףימיוכלגמוררשעד

ולבסוףימיוכלגמוררשעאדםשהיההרילותזכרנהלאעשהאשרמ

ובסוףימיוכלגמוררשעאדםשהיההרילותזכרנהלאעשהאשר2פ

ובסוףימיוכלגמוררשעאדםשהיההרילותזכרנהלאעשהאשרנ

ולבסוףימיוכלגמוררשעאדםשהיההרי'וגולותזכרנהלאעשהאשרא
ולבסוףימיוכלגמוררשעאדםשהיההרי'וגולותזכרנהלאעשהאשרש

בהיכשללאהרשעורשעתאומרהואעליוגמורצדיקנעשהד

בהיכשללאהרשעורשעת'אומהואעליוצדיקנעשהמ

בהיכשללאהרשעורשעתאומרהואעליוצדיקנעשה2פ

בהיכשללאהרשעורשעתא"העליוגמור'צדינעשהנ

מרשעושובוביוםבהיכשללאהרשעורשעת'אומהואעליוצדיקנעשהא
מרשעושובוביוםבהיכשללאהרשעורשעת'אומהואעליוצדיקנעשהש

זכיותלואותןמונה'הקבהשעברעבירותכלאלאעודלאיוחנן'ראמרד

זכיותלואותןמונה'ה'ב'הקשעברעבירותכלאלאעודולאיוחנן'ר'אממ

זכיותלואותןמונהה"הקבשעברעבירותכלאלאעודלאר"אמ2פ

זכיותאותןמונהה"הבשעברעבירותכלאלאעודלא'יוחר"אנ

זכיותלואותםמונהה"הקבשעשההעבירותכלאלאעודולאא
זכיותלואותםמונהה"הקבשעשה'העבירוכלאלאעודולאש

הריבישבגדתבגדותכלבגדותיךכלקציעותואהלותמור'ד'ה'הד

הריבישבגדתבגידותכלבגדותיךכלקציעותואהלותמור'ד'ה'המ

הריבושבגדתבגדותכלבגדותיךכלקציעותואהלותמורדכתיבהיאהדא2פ

הריבושבגדתבגדותכלבגדותיךכלקציעותואהלותמרד"ההנ

הריבישבגדתבגידותכלעלבגדותיךכלקציעותואהלותמרד"ההא
הריבישבגדתבגידותכלעלבגדותיךכלקציעותואהלותמרד"ההש

חכואחרדבריחיועליהםואומרהבגדותקציעותשהןבזמןואהלותכמורהןד

חכוא"דיחיהחיהעליהםואומרהבגדותקצועותשהןבזמןואהלותכמרהןמ

חכואחרדבריחיועליהםואומרהבגדותקציעותשהןבזמןואהלותכמורהן2פ

חכוא"דיחיועליהם'ואוהבגדותקציעותשהםבזמןואהלותכמורהןנ

חכוא"דיחיועליהן'ואומהבגדותקציעותשהןבזמןואהלותכמורהןא
חכוא"דיחיועליהן'ואומהבגדותקציעותשהןבזמןואהלותכמרהןש

אתמוכיח'שהקבההעולםאומותשמעומקומותבשלשהנחמןברשמואל'ראמרממתקיםד

אתמוכיח'ה'ב'שהקהעולםאומותשמעומקומותבשלשהנחמןברשמואל'ר'אמממתקיםמ

אתמוכיחה"שהקבהעולםאומותשמעומקומותבשלשהנחמןברשמואלר"אמממתקים2פ

אתמוכיחה"שהב'העו'אומושמעו'מקומו'בגנ"ב'שמור"אממתקיםנ

אתמוכיחה"שהקבה"אשמעו'מקומו'בגן"ארשבממתקיםא
אתמוכיחה"שהקבה"אשמעו'מקומו'בגן"ארשב'ממתקיש

אמרו'יייאמרונוכחהנאלכוהןואלופניםבבשתיצאוובסוףושמחוישראלד

'אמי"ייאמרונוכחהנאלכוהןואלופניםבבשתיצאוובסוףושמחוישראלמ

אמרוי"ייאמרונוכחהנאלכוהןואלופניםבבשתיצאוובסוףושמחוישראל2פ

אמרוי"ייאמרונוכחהנאלכוהןואלופניםבבשתיצאוובסוףושמחו'ישנ

אמרוונוכחהנאלכוהןואלופניםבבשתיצאוולבסוףושמחוישראלא
אמרוונוכחהנאלכוהןואלופניםבבשתיצאוולבסוףושמחוישראלש

כיוןבוראןעםלהתוכחלאלואיפשרהעולםמןישראלשלשנאיהםמכלההואעכשוד

כיוןבוראןעםלהתוכחלאלואיפשרהעולםמןשלישראלשונאיהןמכלההואעכשיומ

כיוןבוראםעםלהתוכחלאלואפשרהעולםמןישראלשלשונאיהםמכלההואעכשו2פ

כיוןבוראןעםלהתוכחלאלו'איפש'העומן'יששלשונאיהםמכלההואעכשיונ

כיוןבוראןעםאלולהתוכחאיפשראותםמכלההואעכשיוא
כיוןבוראןעםאלולהתוכחאיפשראותםמכלההואעכשיוש

בעילאהתוכחותזואמרו'וגוכשניםחטאיכםיהיואםלהם'שאמד

בעילאתוכחהזו'אמ'וגומכשניםחטאיכםיהיואםלהם'שאממ

בעילאהתוכחתזואמרו'וגוכשניםחטאיכםיהיואםלהםשאמר2פ

בעילאהתוכחתזאתאמרו'וגוכשניםחטאיכםיהיואםלהם'שאמנ

בעילאהתוכחתזהאמרו'וגוילבינוכשלגכשניםחטאיכםיהיואםלהם'שאמא
בעילאהתוכחתזהאמרו'וגוילבינוכשלגכשניםחטאיכםיהיואםלהם'שאמש
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עכשואמרו'וגו'ייריבאתהריםשמעוודכותיהעמהוןמתפוגגהאלאד

עכשיואמרו'וגומי"יריבאתהריםשמעוודכוותיהעמהוןמתפנגהאלאמ

עכשואמרו'וגוי"יריבאתהריםשמעוודכותיהעמהוןמתפוגגהאלא2פ

עכשיואמרו'וגוי"יריבאתהריםשמעוודכוותהעמהוןמתפוגנהאלאנ

עכשיואמרו'הריבאתהריםששמעוכיוןוכןעמהוןמתפוגנהאלאא
עכשיואמרו'הריבאתהריםשמעוששמעוכיוןוכןעמהוןמתפוגנהאלאש

'שאמוכיוןבוראןעםלהתוכחלאלואיפשרהעולםמןישראלשלשונאיהםמכלההואד

'שאמוכיוןבוראןעםלהתווכחלאלואיפשרהעולםמןשלישראלשונאיהןמכלההואמ

שאמרוכיוןבוראןעםלהתוכחלאלואפשרהעולםמןישראלשלשונאיהםמכלההוא2פ

'שאמוכיוןבוראןעםלהתוכחלאלו'איפש'העומן'יששלשונאיהןמכלההואנ

'שאמוכיוןבוראןעםלהתוכחלהםאיפשראותםמכלההואא
'שאמוכיוןבוראןעםלהתוכחלהם'איפשאותםמכלההואש

בעילאתוכחתזואמרוביענההלאתיךמהעמילהםד

בעילאתוכחהזואמרוביענההלאיתיךומהלךעשיתימהעמילהןמ

בעילאזואמרוביענההלאיתיךומהלךעשיתימהעמילהם2פ

בעילאתוכחתזואמרוהלאיתיךומהלךעשיתימהעמילהםנ

אמרוביענההלאיתיךומהלךעשיתימהעמילהםא
ואמרוביענההלאיתיךומהלךעשיתימהעמילהםש

אמרו'וגויעקבעללפקודיהודהעם'לייוריבודכותיהעמהוןמתפוגגהאלאד

אמרו'וגומיעקבעללפקדיהודהעםי"ליוריבודכותיהעמהוןלמתפנגהאלאמ

אמרו'וגוכדרכיויעקבעללפקודיהודהעםי"ליוריבודכותיעמהוןמתפוגגהאלא2פ

אמרו'וגויעקבעללפקודיהודהעםי"ליוריבודכותיהעמהוןמתפוגנהאלאנ

א
ש

כיוןבוראןעםלהתוכחלאלהאיפשרהעולםמןישראלשלשונאיהםמכלההואעכשוד

כיוןבוראןעםלהתווכחלאלואיפשרהעולםמןשלישראלשונאיהןמכלההואעכשיומ

כיוןבוראןעםלהתוכחלאלואיפשרהעולםמןישראלשלשונאיהםמכלה2פ

כיוןבוראןעםלהתוכחלאלו'איפש'העומן'יששלשונאיהןמכלההואעכשיונ

כיוןמכלההואעכשיוא
כיוןמכלההואעכשוש

להםשאמרד

להן'שאממ

להםשאמר2פ

להם'שאמנ

'להוריבוכן'וגומואבמלךבלקיעץמהנאזכרעמילהם'שאמא
'להוריבוכן'וגומואבמלךבלקיעץמהנאזכרעמילהם'שאמש

תוכחתזואמרו'וגואחיואתעקבבבטןד

תוכחהזואמרו'וגומאחיואתעקבבבטןמ

תוכחתזואמרו'וגואחיואתעקבבבטן2פ

תוכחתזואמרו'וגואחיואתעקבבבטןנ

תוכחהזואמרואחיואתעקבבבטןלהם'שאמוכיון'וכויהודהעםא
תוכחהזואמרואחיואתעקבבבטןלהם'שאמוכיון'וכויהודהעםש

בנהעלשקבלהלאלמנה'שמעו'בריודן'ר'אמעמהוןמתפוגגהאלאבעילאד

בנהעלשקבלהלאלמנהשמעון'בריודן'ר'אמעמהוןמתפנגהאלאבעילאמ

בנהעלשקבלהלאלמנהשמעון'בריודןר"אמעמהוןמתפוגגהאלאבעילא2פ

בנהעלשקבלהלאלמנה'שמעו'בריודןר"אעמהוןמתפוגנהאלאבעילאנ

בנהעלשקבלהלאלמנה'רבשםיודןר"אעמהםמתפוגנהאלאאינוא
בנהעלשקבלהלאלמנהר"בשיודןר"אעמהםמתפוגנהאלאאינוש

קטילדיניאבאיליןלבריהואדאיןאיןאמרהובמגלביןובזפתבנורדאיןלדייןחמתיהד

קטילדינייאבאיליןלבריהואדאיןדאיןאמרהובמגלביןבזפתבנהדאיןלדיין[נה](ן)המתימ

קטילדיניאבאיליןלבריהואדאיןאןאמרהובמלגביןובזפתבנהדאיןלדיןחמתיה2פ

קטילדינייאבאיליןלבריהואדאיןאןאמרהובמגלביןובזפתבנורדאיןלדייןחמתיהנ

קטילדיניאבאיליןלבריהואדאיןאמרהובמגלביןובזפתביהדאיןלדיןחמתהא
קטילדיניאבאיליןלבריהואדאיןאמרהובמגלביןובזפתביהדאיןלדיןחמתהש

ליהאמרהליךעבידהואמהלה'אממיליאגמרכדדחלתליההואד

ליהאמרהליךעבידהואמהלה'אממיליאגמרכדדחלתליההואמ

ליהאמרהליךעבידהואמהלה'אממילייאגמרכדדחלתליההוא2פ

ליהאמרהליךעבידמהולה'אממילייאכדגמרדחלתליההואנ

ליהאמרהלךעבידמהולה'אמרימיליהכדגמרדחלתל"הא
ליהאמרהלךעבידמהולה'אמרימיליהכדגמרדחלתל"הש
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עקבבבטןיעקבכךסורחנווזהלה'אמלימבעטהוהבמעיהוהכדד

עקבבבטןיעקבכךסורחנווזהלה'אמלימבעטהוהבמעיהוהכדמ

עקבבבטןיעקבכךסורחנווזהלה'אמלימבעטהוהבמעיהוהכד2פ

עקבבבטןיעקבכךסורחנווזהלה'אמלימבעטהוהבמעיהוהכדנ

עקבבבטןיעקבכךסורחנוזהלה'אמלהומבעטהוהבמעיהוהכדא
עקבבבטןיעקבכךסורחנוזהלה'אמלהומבעטהוהבמעיהוהכדש

כבודלוחלקיעקבשלאלוהוסימאי'רבשםאלעזר'ראחיואתד

כבודלוחלקשליעקבאלוהוסימאי'בראלעזר'ראחיואתמ

כבודלוחלקיעקבשלאלוהוסימאי'רבשםלעזר'ראחיואת2פ

כבודלוחלקיעקבשלאלוהוסימאיר"בש'אלעז'ראחיואתנ

כבודלוחלקיעקבשלאלוהואמרסימאיר"בשאלעזר'ראחיואתא
כבודלוחלקיעקבשלאלוהו'אמסימאיר"בש'אלעז'ראחיואתש

בשעהיוחנן'רבשםאחא'ורעזריה'רממתקיםחכו'א'דד

בשעהיוחנן'רבשםאדא'ורעזריה'רממתקיםחכוא"דמ

בשעהיוחנן'רבשםאבא'רבשםעזריה'רממתקיםחכואחרדבר2פ

בשעה'יוחר"בשאחא'ורעזריה'רממתקיםחכוא"דנ

בשעה'אמיוחנןר"בשאבאר"בשעזריה'רממתקיםחכוא"דא
בשעה'אמ'יוחר"בשאבאר"בשעזריה'ר'ממתקיחכוא"דש

אצלהדברחזרמהםיצאהנפשםבסיניאנכיישראלששמעוד

אצלהדיברחזרמהםיצאהנפשםאנכי(ו)בסיניישראלששמעומ

אצלהדיברחזרמהםיצאהנפשםבסיניאנכיישראלששמעו2פ

אצלהדיברחזרמהםיצאהנפשםבסיניאנכי'ישששמעונ

אצלהדבורוחזרבדברויצאהנפשי'שנאמהםיצאהנפשםבסיניאנכי'ישרששמעוא
אצלהדיבורוחזרבדברויצאהנפשי'שנאמהםיצאהנפשםבסיניאנכי'ישרששמעוש

'מתיכולםמתיםאצלושלחתניחייםותורתךחייםאתה'העולמירבוןלפניו'אמ'הקבהד

מתיםכלןמתיםאצלושלחתניחייםותורתךחייםאתההעולמיםרבוןלפניו'אמ'ה'ב'הקמ

מתיםכולנומתיםאצלושלחתניחייםותורתךחייםאתה'העולמירבוןלפניו'אמה"הקב2פ

מתיםכולםמתיםאצלושלחתניחייםותורתךחייםאתה'העו'רבלפניו'אמה"הבנ

למתיםושלחתניחייםותורתךחייםאתהע"רבשל"ואה"הקבא
למתיםושלחתניחייםותורתךחייםאתהע"רבשל"ואה"הקבש

'ייקולבכח'ייקולהדבוראתלהםוהמתיק'הקבהחזרשעהבאותהד

י"יקולבכחי"יקול'שנהדיבוראתלהםוהמתיק'ה'ב'הקחזרשעהבאותהמ

י"יקולבכחי"יקולהדבוראתלהםוהמתיקה"הקבחזרשעהבאותה2פ

י"יקולבכחי"יקולהדיבוראתלהםוהמתיקה"הבחזרשעהבאותהנ

'הקולבכח'הקולהדיבורלהםוהמתיקה"הקבחזרשעהבאותהא
'הקולבכח'הקולהדיבורלהםוהמתיקה"הקבחזרשעהבאותהש

בהדר'ייקוללתשיםבכח'ייקוללבחוריםחנינא'ברחמא'ר'אמבהדרד

בהדרי"יקוללתשיםבכחי"יקוללבחוריםחנינאברחמא'ר'אמבהדרמ

בהדרי"יקוללחלשיםבכחי"יקוללבחוריםחנינא'ברחמאר"אמבהדר2פ

בהדרי"יקוללתשיםבכחי"יקוללבחורים'חניברחמאר"אבהדרנ

בהדר'הקולבכח'הקול'לבחוריחניןר"בשר"אבהדרא
בהדר'הקולבכח'הקול'לבחוריחניןר"בשר"אבהדרש

'ייתורת'שנאמנפשותיהםלהםהחזירההתורהיוחאיבן'שמעו'רתניד

י"יתורת'שננפשותיהםלהםחזרההתורה'אומיוחאיבןשמעון'רתנימ

י"יתורת'שנאנפשותיהםלהםחזרה'התוריוחאיבןשמעון'רתני2פ

'ייתורת'שננפשותיהםלהםחזרההתורהי"רשבתנינ

'ה'תור'שנא'נפשותיהלהםחזרה'התורי"רשבתנילתשיםא
י"יתורת'שנאנפשותיהםלהםחזרההתורהי"רשבתנילתשיםש

עצמהפועלשבעולםבנוהגאבאברחייא'רמחמדיםכולונפשמשיבתתמימהד

עושהפועלשבעולםבנוהג'אמאבאברחייא'רמחמדיםכלונפשמשיבתתמימהמ

מחמדיםכולונפשמשיבתתמימה2פ

עושהפועל'שבעובנוהגאבאברחייא'רמחמדיםכלונפשמשיבתתמימהנ

עושהפועלשבעולםבנוהגאבאברחייא'ר]'מחמדיוכלונפשמשיבת'תמימא
'מחמדיוכלונפשמשיבתתמימהש

שכרולונותןהואבטיטעצמומגבלשהואידיעלהביתבעלעםד

שכרולונותןהואבטיטעצמומנבלשהואידיעלהביתבעלעםמ

2פ

שכרולונותןהואבטיטעצמומנבלשהואי"עה"בעםמלאכהנ

שכרולונותןהואבטיטעצמומנבלשהואידיעלהביתבעלעםא
ש
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ואנירעבדברעצמכםתנבלואללהם'ואומישראלאתמזהיר'הבהאבלד

ואנירעבדברעצמיכםתנבלואלבנילהן'ואומישראלאתמזהיר'ה'ב'הקאבלמ

2פ

ואנירעבדברעצמיכםתנבלואללהם'ואו'לישלהםמזהירה"הבאבלנ

ואנירעבדברעצמכםתנבלואללהןואומרישראלאתמזהירה"הקבאבלא
ש

'וגונפשותיכםאתתשקצואל'ד'ה'השכרכםלכםנותןד

בבשרכםתתנואללנפשושרט'וגומנפשותיכםאתתשקצואל'ד'ה'השכרכםלכםנותןמ

2פ

בבשרכםתתנואללנפשושרט'וגונפשותיכםאתתשקצואלד"ההשכרכםלכםנותןנ

'וגונפשותיכםאתתשקצואלד"ההשכרכםלכםנותןא
ש

הויאתמהאכךעלשכרמתןלשלםאנינאמן'ייאנימהוד

הויאתמהאכךעלשכרמתןלכםלשלםאנינאמן'ייאנימהומ

2פ

הויאתמהאכךעלשכרמתןלשלםאנינאמן'ייאנימהו'וגונ

הויאתמההכךעלשכרמתןלשלםאנינאמן'האנימהוא
ש

במהקדשושבתתיאת'כתייוחנן'רבשםחייא'ברתנחום'ר'מחמדיכלוד

במאקדשושבתותיאת'כתיוחנן'רבשםחייא'ברתנחום'רמחמדיםכלומ

במהקדשושבתותיאתכתיביוחנן'רבשםחייאברתנחום'ר2פ

במהקדשושבתותיאת'כתי'יוחר"בשחייא'בר'תנחו'רמחמדיםכלונ

במהקדשושבתותיואת'כתי'יוחר"בשחייא'ברתנחום'ר[מחמדיםכולוא
במהקדשושבתותיואת'כתי'יוחר"בשחייא'ברתנחום'רש

לדעתוביניכםבינילאותוהיובו'כתמהנקיהובכסותובמשקהבמאכלמקדשואתד

לדעתוביניכםבינילאותוהיובו'כתמהנקייהובכסותובמשקהבמאכלמקדשואתמ

לדעתוביניכםבינילאותוהיובוכתובמהנקיהובכסותובמשקהבמאכלמקדשואת2פ

לדעתוביניכםבינילאותוהיובו'כתומהנקייהובכסותובמשתהבמאכלמקדשואתנ

לדעתוביניכםבינילאותוהיהבו'כתימהנקיה'ובכסוובמשתהבמאכלמקדשואתא
לדעתוביניכםבינילאותוהיהבו'כתימהנקייהובכסותובמשתהבמאכלמקדשואתש

שכרמתןלכםלשלםאנינאמן'ייאניאלהיכם'ייאניכיד

שכרמתןלכםלשלםאנינאמןי"יאניאלהיכםי"יאניכימ

שכרלכםלשלםנאמןי"יאניי"יאניאלהיהםי"יאניכי2פ

שכרמתןלכםלשלםאנינאמןי"יאניכם"אליי"יאניכינ

שכרלשלםנאמן'האניאלהיכם'האניכיא
שכרלשלםנאמן'האניאלהיכם'האניכיש

להיותהעמיםמןאתכםואבדיל'דתימכמהדודיזהמחמדיםכולוהויד

להיותהעמיםמןאתכםואבדילמ"דתיא'כמדודיזהמחמדיםכלוהוימ

להיותהעמיםמןאתכםואבדילדתימרכמהדודיזהמחמדיםכולוהוי2פ

להיות'העמימןאתכםואבדילא"כמדדודיזהמחמדיםכולוהוינ

להיות'העמימןאתכםואבדילא"כדרעיוזהדודיזה'מחמדיוכלוהויא
להיותהעמיםמןאתכםואבדילא"כדרעיוזהדודיזהמחמדיםוכלוהויש

בזריעתןבחרישתןהעולםאומותמןמובדליםישראלשלמעשיהםכללוי'ארליד

ובזריעתןבחרישתןהעולםאומותמןמובדליןשלישראלמעשיהםכללוי'ר'אמלימ

בזריעתןבחרישתןהעולםמאומותמובדליםישראלשלמעשיהםכלר"אמלי2פ

בזריעתןבחרישתן'העו'אומומן'מובדלי'יששלמעשיהםכלל"ארלינ

בזריעתןבחרישתןה"מאמובדלין'ישרשל'מעשיהכלר"אליא
בזריעתןבחרישתןה"מא'מובדלי'ישרשלמעשיהםכלר"אליש

יחדוובחמורבשורתחרושלאבחרישתןובמיניינםובתגלחתםביקביהםבגרניהםבדישתןבעומרןבקצירתןד

יחדיוובחמורבשורתחרושלא'דכתבחרישתןובמניינןובתגלחתןביקביהםבגרניהםבדישתןבעומרןבקצירתןמ

יחדוובחמורבשורתחרשלאכתיבבחרישתןובמניניהןובתגלחתןביקביהןבגרניהןבדישתןבעומרןבקצירתן2פ

יחדיוובחמורבשורתחרושלאבחרישתןובמניינםובתגלחתםביקביהםבגרניהםבדישתןבעומרןבקצירתןנ

ובחמורבשורתחרושלאבחרישתןובמנייניהןובתגלחתםביקביהןבגרניהןבדישןבעומרןבקצירתןא
ובחמורבשורתחרושלאבחרישתןובמנייניהןובתגלחתםביקביהןבגרניהןבדישןבעומרןבקצירתןש

בעומןבקצרךשדךפאתתכלהלאבקצירתןכלאיםתזרעלאשדךבזריעתןד

בעימורןבקצרךשדךפאתתכלהלא'דכתבקצירתןכלאיםתזרעלאשדך'דכתבזריעתןמ

בעומרןבקצרךשדךפאתתכלהלאבקצירתןכלאיםתזרעלאשדךבזריעתן2פ

בעומרןבקוצרךשדךפאתתכלהלאבקצירתן'כלאיתזרעלאשדךבזריעתןנ

בעומרןשדךפאתתכלהלאבקצירתןכלאיםתזרעלאשדךבזריעתןא
בעומרןשדךפאתתכלהלאבקצירתן'כלאיתזרעלאשדךבזריעתןש
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ביקביהםבגרניהםבדישושורתחסוםלאבדישתן'וגובשדהעומרושכחתד

'דכתוביקביהםבגרניהםבדישושורתחסוםלא'דכתבדישתן'וגומבשדהעומרושכחת'דכתמ

ביקביהןבגרניהןבדישושורתחסוםלאבדישתן'וגובשדהעמרושכחת2פ

ביקביהםבגרניהםבדישושורתחסוםלאבדישתןבשדהעומרושכחתנ

ביקביהןבגרניהןבדישושורתחסוםלאבדישתןבשדהעומרושכחתא
ביקביהןבגרניהןבדישושורתחסוםלאבדישתןבשדהעומרושכחתש

ללבנהמוניםשישראלבמנינםיגלחולאזקנםופאת'בהתגלחתאחרלאודמעךמלאתךד

ללבנהמוניןשישראלבמנינםיגלחולאזקנםופאת'דכתבתגלחתםתאחרלאודמעךמלאתךמ

ללבנהנמניןשישראלבמניניהןיגלחולאזקנםופאתבתגלחתםתאחרלאודמעךמלאתך2פ

ללבנהמונין'שישבמניינםיגלחולאזקנםופאתבתגלחתםתאחרלאודמעךמלאתךנ

ללבנהמונין'ישרבמנייניהןיגלחולאזקנםופאתבתגלחתןתאחרלאודמעךמלאתךא
ללבנהמוניןישראלבמנייניהןיגלחולאזקנםופאתבתגלחתןתאחרלאודמעךמלאתךש

ראשאתשאו'וגוראשאתתשאכילחמהמוניןהעולםואומותד

ראשאתשאו'וגומישראלבניראשאתתשאכילחמהמוניןהעולםואומותמ

ראשאתשאו'וגוישראלבניראשאתתשאכילחמהנמניןהעולםואומות2פ

ראשאתשאו'וגוראשאתתשאכילחמה'העו'ואומונ

ראשאתשאו'ישרבניראשאתתשאכילחמהמוניןה"ואא
ראשאתשאוישראלבניראשאתתשאכילחמהמוניןה"ואש

רעיוזהדודיזההוישליאתםהרילילהיות'וגוד

רעיוזהדודיזההוישליאתםהרילילהיותישראלבניעדתכלמ

רעיוזהדודיזההוישליאתםהרילילהיות'וגו2פ

רעיוזהדודיזההוישליאתםהרילילהיות'וגונ

רעיוזהדודיזההוישליאתםהריישראלבניעדתכלא
רעיוזהדודיזההוישליאתםהריישראלבניעדתכלש

שהוא'אמאבהו'רבשםברכיה'ורחנינא'ברחמא'רבשםיודן'רד

שהוא'אמאבהו'רבשםברכיה'ורחנינא'ברחמא'רבשםיודן'רמ

שהוא'אמאבהו'רבשםברכיה'רחנינא'ברחמא'רבשםיודן'ר2פ

שהוא'אמאבהור"בשברכיה'ר'חני'ברחמאר"בשיודן'רנ

שהוא'אמאבהור"בשברכיה'ורחנינאברחמאר"בשיודן'רא
שהואאמראבהור"בשברכיה'ורח"בחמאר"בשיודן'רש

בוררשהואכזההעמיםמןאתכםואבדיל'כתכיצדרעיםלימרבהד

בוררשהואכזהלילהיותהעמיםמןאתכםואבדיל'כתכיצדרעיםלומרבהמ

בוררשהואכזההעמיםמןאתכםואבדילכתיבכיצדרעיםלימרבה2פ

בוררשהואכזההעמיםמןאתכםואבדילכיצדרעיםלימרבהנ

בוררשהואכזה'העמימןאתכםואבדיל'כתיכיצדרעיםלימרבהא
בוררשהואכזה'העמימןאתכםואבדיל'כתיכיצדרעיםלימרבהש

מןהרעאתשבוררמישכלובוררוחוזרבוררהרעמןהיפהאתד

מןהרעאתבוררשהואמישכלובוררוחוזרבוררהרעמןהיפהאתמ

מןהרעאתשבוררמישכלובוררוחוזרבוררהרעמןהיפה2פ

מןהרעאתשבוררמישכלובוררוחוזרבוררהרעמןהיפהאתנ

מןהרע(מן)שיברורמיכלובוררחוזרהרעמןהיפהא
מןהרעמןשיברורמיכלובוררחוזרהרעמןהיפהש

ויקרבןתשובהיעשושמאהעולםלאומותמצפה'הקבהכךובוררחוזראינושובהיפהד

ויקרבןתשובהיעשושמאהעולםלאומותמצפה'ה'ב'הקכךובוררחוזראינושובהיפהמ

ויקרבןתשובהיעשושמאהעולםלאומותמצפהה"הקבכךובוררחוזראינושובהיפה2פ

ויקרבןתשובהיעשושמא'העו'לאומומצפהה"הבכךובוררחוזראינושובהיפהנ

ויקרבםתשובהיעשושמאה"לאמצפהה"הקבכךובוררחוזראינושובהיפהא
ויקרבםתשובהיעשושמאה"לאמצפהה"הקבכךובוררחוזראינושובהיפהש

לעצמותיךושיקוי'שנתורהזושוקיו'וגוששעמודישוקיו'א'דכנפיולתחתד

לעצמותיךושקוי'שנהתורהזוששעמודישוקיוא"דכנפיותחתמ

לעצמותיךושקוי'שנאהתורהזושוקיו'וגוששעמודישוקיואחרדברכנפיולתחת2פ

לעצמותיךושקוי'שנהתורהזושוקיוששעמודישוקיוא"דכנפיולתחתנ

לעצמותיךושקוי'שנאהתורהזהשוקיוששעמודישוקיוא"דכנפיותחתא
לעצמותיךושקוי'שנאהתורהזהשוקיוששעמודישוקיוא"דכנפיותחתש

לאאם'שנהעולםעמודישהםלפילעמודיםתורהדברינמשלולמהששעמודיד

לאאם'שנהעולםעמודישהםלפילעמודיםתורהדברינמשלולמהששעמודימ

לאאם'שנאעולםעמודישהןלעמודיםתורהדברינמשלולמהששעמודי2פ

לאאם'שנעולםעמודישהםלפי'לעמודית"דנמשלולמהששעמודינ

לאאם'שנאעולםעמודישהם'לעמודית"דנמשלולמהששעמודיא
לאאם'שנאעולםעמודישהםלעמודיםת"דנמשלולמהששעמודיש
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'אמקפראברבשםהונא'רשמתילאוארץשמיםחוקותולילהיומםבריתיד

קפרא'ברבשםהונא'ר'וגומולילהיומםבריתימ

קפראברבשםחמא'רשמתילאוארץשמיםחקותולילהיומםבריתי2פ

'אמקפראברבשםהונא'ר'וגוחוקותולילהיומםבריתינ

'אמק"בבשםחמא'ר'וגוולילהיומםבריתיא
'אמק"בבשםחמא'ר'וגוולילהיומםבריתיש

תורהשלפרשיותיההןכךמלמטןובסיסיותמלמעלןקופליותלהןישהללוהעמודיםמהד

שלתורהפרשיותיההןכךמלמטןובססיותמלמעלןקנפליותלהןישהללוהעמודיםמהמ

תורהשלפרשיותיההןכךמלמטןובסיסיותמלמעלןקופליותלהםישהללוהעמודיםמן2פ

תורהשלפרשיותיההםכךמלמטהובסיסותקנפליותלהםישהללו'העמודימהנ

תורהשלפרשיותיהכך'מלמטובסוסנותמלמעלהקופליותלהםישהללו'העמודימהא
תורהשלפרשיותיהכךמלמטהובסוסנותמלמעלהקופליותלהםישהללו'העמודימןש

עץכלונטעתםהארץאלתבאוכיהדאכגוןמלפניהםנדרשותולאחריהםלפניהםנדרשותד

עץכלונטעתםהארץאלתבואוכיהדאכגוןמלפניהםנדרשותולאחריהםלפניהןנדרשותמ

עץכלונטעתםהארץאלתבואוכיהדאכגוןמלפניהםנדרשותולאחריהםלפניהםנדרשות2פ

עץכלונטעתםהארץאלתבואוכיהדאכגוןמלפניהםנדרשותולאחריהםלפניהםנדרשותנ

'וגוונטעתםהארץאלתבואוכיכגון'לפניה'נדרשו'ולאחריהלפניהם'נדרשוא
'וגוונטעתםהארץאלתבואוכיכגוןלפניהם'נדרשוולאחריהםלפניהם'נדרשוש

זרעשכבתאשהאתישכבכיואישלפניהכתימה'וגוד

זרעשכבתאשהאתישכבכיואישלפניה'כתימה'וגוממאכלמ

זרעשכבתאשהאתישכבכיואישלפניהכתובמה'וגוערלתווערלתםמאכל2פ

זרעשכבתאשהאתישכבכיואישלפניה'כתימהמאכלנ

זרעשכבתאשהאתישכבכיואישלפניהכתיבמהא
זרעשכבתאשהאתישכבכיואישלפניה'כתימהש

אזילדהואאינשאלאלזהזהעניןמהוכיד

אזילדהואאינשאלאלזהזהעניןמהוכי'וגוממ

אזילדהואאינשאלאלזהזהעניןמהוכי'וגולאישנחרפתשפחהוהיא2פ

אזילדהואאינשאלאלזהזהעניןמהוכילאישנחרפתשפחהוהיאנ

אזילדהוהאינשאלאלזהזהעניןמהוכי'וגושפחהוהיאא
אזילדהוהאינשאלאלזהזהעניןמהוכי'וגושפחהוהיאש

שפחתועלנחשדביתובתוךנכנסשהואומתוךבנטיעותיובחבריהומתעברד

שפחתועלנקשרהואביתובתוךויוצאנכנסשהואומתוךבנטיעותיובחבריהומתעברמ

שפחותיועלנחשדהואביתבתוךויוצאנכנסשהואומתוךבנטיעותיובחבריהומתעביד2פ

שפחתועלנחשדביתובתוךויוצאנכנסשהואומתוךבנטיעותיובחבריהומתעברנ

שפחותיועלנחשד(נכנס)הואביתובתוךויוצאנכנסשהואומתוךבנטיעותיובחבריהומתעבירא
שפחותיועלנחשבהואביתובתוךויוצאנכנסשהואומתוךבנטיעותיובחבריהומתעבירש

מןפרושיןבשפחותהמקלקליןידיוכךערלה'פירומןעצמואתפורסשאדםוכשםד

מןפרושיןבשפחותהמקלקליןיהיוכךערלהפירותמןעצמואתפורששאדםוכשםמ

מןפרושיםבשפחותהמקלליןיהיוכךערלהפירותמןעצמופורששאדםוכשם2פ

מן'פרושיבשפחות'המקלקלייהיוכךערלהפירותמןעצמואתפורששאדםוכשםנ

מן'פרושיבשפחותהמקלקליםיהיוכךהערלה'מפירופורששאדםוכשםא
מן'פרושיבשפחותהמקלקליםיהיוכךהערלה'מפירופורששאדםוכשםש

בשפחותנוהגיןשהיואלולוי'רבשםיודן'רדאמרהדיןליוםהכשריםד

בשפחותנוהגיןשהןאלולוי'רבשםיודן'רדמרהדיןליוםהכשריםמ

בשפחותהיתרנוהגיםשהיואלולוי'בריודןר"דאהדיןליוםהכשרים2פ

בשפחות'נוהגישהיואלול"בשריודןר"דאהדיןליוםהכשריםנ

'בשפחוהיתרנוהגיןשהיואלול"ביודןר"דאהדיןליום'הכשריא
'בשפחוהיתרנוהגיןשהיואלול"ביודןר"דאהדיןליום'הכשריש

ראשימחץאלהיםאך'שנאלבאלעתידראשיהםבקדקדילהתגלותעתידיןהזהבעולםבהתרד

ראשימחץאלהיםאך'שנלבאלעתידראשיהןבקדקדילהתלותעתידיןהזהבעולםבהיתרמ

ראשימחץאלהיםאך'שנאלבואלעתידראשיהםבקדקדילהתלותעתידיןהזהבעולםהיתר2פ

ראשימחץם"אליאך'שנלבאלעתידראשיהםבקדקדילהתלותעתידיןז"בעהבהתרנ

ראשימחץאלהיםאך'שנאל"לראשיהםבקדקדיליתלותעתידיןבעולםא
ראשימחץאלהיםאך'שנאל"ל'ראשיהבקדקדיליתלות'עתידיבעולםש

הואחייבאניאשםלא'אומוהואשערקדקדאויביוד

והכלחייבאניאשםלאאומרוהואבאשמיומתהלךשערקדקדאויביומ

הואחייבאניאשםלאאומרוהוא'וגושערקדקדאויביו2פ

[הואחייב](מתהלך)אניאשםלא'אווהוא'וגושערקדקדאויביונ

הואחייבאניאשםלא'אומוהוא'וגושערקדקדאויביוא
הואחייבאניאשםלא'אומוהוא'וגושערקדקדאויביוש
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מאחריהםנדרשותכיצדבחוביוגבראההואייזילבאשמיוד

מאחריהםנדרשותכיצדבבובויגבראההואייזילבחובויגבראההואייזילבאשמיויתהלך'אוממ

מאחריהןנדרשותכיצדבחוביוגבראההואייזילבאשמיו2פ

לאחוריהםנדרשותכיצדבחוביוגבראההואייזילבאשמיונ

'מאחריהנדרשותוכיצדבחוביוגבראההואייזילבאשמוא
מאחריהם'נדרשווכיצדבחוביוגבראההואייזילבאשמוש

הדםעלתאכלולאבתריה'כתמהיאכללאערליםלכםיהיהשניםשלשד

הדםעלתאכלולאבתריה'כתימהיאכללאערליםלכםיהיהשניםשלשמ

הדםעלתאכלולאאחריוכתובמהיאכללאערליםלכםיהיהשניםשלש2פ

הדםעלתאכלולאבתריה'כתימהיאכללא'ערלילכםיהיהשניםשלשנ

הדםעלתאכלולאאחריו'כתימהערליםלכםיהיהשנים'גא
הדםעלתאכלולאאחריו'כתימהערליםלכםיהיהשנים'גש

ולאשתךשניםשלשממתיןאתלערלה'הקבה'אמאלאלזהזהעניןמהוכיד

ולאשתךשניםשלשממתיןאתהלערלה'ה'ב'הק'אמאלאלזהזהעניןמהוכימ

ולאשתךשניםשלשממתיןאתלערלהה"הקב'אמאלאלזהזהעניןמהוכי2פ

ולאשתךשנים'גממתיןאתלערלהה"אהבאלאלזהזהעניןמהוכינ

ולאשתךשנים'גממתיןאתלערלהה"הקב'אמאלאלזהזהעניןמהוכיא
ולאשתךשנים'גממתיןאתלערלהה"הקב'אמאלאלזהזהעניןמהוכיש

שניםשלשממתיןאתלערלהמנדתהמטהרתשהיאעדממתיןאתאיןד

שניםשלשממתיןאתהלערלהמנדתהמתטהרתשהיאעדממתיןעדממתיןאינךמ

שניםשלשממתיןאתלערלהמנדתהמתטהרתשהיאעדממתיןאתאין2פ

'שני'גממתיןאתלערלהמנדתהמטהרתשהיאעדממתיןאתהאיןנ

שנים'גממתיןאתלערלהמטומאתהשמתטהרתעדממתיןאתהאיא
שנים'גממתיןאתלערלהמטומאתהשמתטהרתעדממתיןאתהאיש

מצותקייםשאולהדםמצותקייםמידמיהשתמצהעדממתיןאתאיןולבהמהד

מצותקייםשאולהדםמצותקייםמידמיהשתתמצהעדממתיןאתאיןולבהמהמ

מצותקייםשאולהדםמצותקייםמידמיהשתמצהעדממתיןאתאיןולבהמה2פ

מצותקייםשאולהדםמצותקייםמידמהשתמצאעדממתיןאתהאיןולבהמהנ

מצותקייםשאולהדםמצותמקייםמידמהשתמצהעדממתיןאתהאיולבהמהא
מצותקייםשאוםהדםמצותמקייםמידמהשתמצאעדממתיןאתהאיולבהמהש

ויאמר'וגוהדםעללאכל'ליי'חוטאיהעםהנהלאמרלשאולויגידו'שנהדםד

ויאמר'וגומי"ליחוטאיםהעםהנהלאמרלשאולויגידו'שנהדםמ

ויאמר'וגוהדםעללאכלי"ליחוטאיםהעםהנהלאמרלשאולויגידו'שנאהדם2פ

ויאמרהדםעללאכולי"לי'חוטאיהעםהנהלאמרלשאולויגידו'שנהדםנ

ויאמרהדםעללאכול'לה'חוטאיהעםהנהלאמרלשאולויגידו'שנאהדםא
ויאמרהדםעללאכול'לה'חוטאיהעםהנהלאמרלשאולויגידו'שנאהדםש

בזהושחטתםמהו'וגואישאליהגישולהםואמרתםבעםפוצושאולד

בזהושחטתםמהו'וגומאליהגישולהםואמרתםבעםפוצושאולמ

בזהושחטתםמהובזהושחטתם'וגואישהגישולהםואמרתםבעםפוצושאול2פ

בזהושחטתםמהו'וגואישאליהגישולהםואמרתםבעםפוצושאולנ

בזהושחטתם'וגולהםואמרתםבעםפוצושאולא
בזהושחטתם'וגולהםואמרתםבעםפוצושאולש

'ב'ה'ז'במניןארכושיעורלהיותצריךהיהכמהלהםהראהסכיןאמריןרבניןד

'בבזהמנייןארכושיעורלהיותצריךהיהכמהלהםהראהסכין'אמרבניןמ

ביתה"בזמניןאורכושיעורלהיותצריךהיהכמהלהםהראהסכיןאמריןרבנין2פ

'ב'ה'ז'במניןארכושיעורלהיותצריךהיהכמהלהםהראהסכיןאמריןרבניןנ

בזהמניןאורכושיעורצריךהיהכמהלהםהראהסכיןאמרירבנןא
ה"בזמניןארכו'שיעוצריךהיהכמהלהםהראהסכיןאמרירבנןש

שוחטיםתהיוהזהכסדרלהםאמראצבעותתריסרהריחמשה'השבעה'זתריןד

שוחטיםתהוהזהכסדרלהם'אמאצבעותתריסרהריחמשה'השבעה'זתריןמ

שוחטיםתהיוהזהכסדרלהם'אמאצבעותתריסרהריחמשהא"השבעהן"זייתרין2פ

שוחטיןתהיוהזהכסדרלהם'אמאצבעותתריסרהריחמשה'השבעה'זתריןנ

שוחטיןתהיוהזהכסדרלהם'אמ'אצבעוב"יא
'שוחטיתהיוהזהכסדרלהם'אמאצבעותב"יש

חרבנמצאלאמלחמתביוםוהיה'שנמלחמתביום'הקבהלופרעהוהיכןואוכליםד

חרבנמצאלאמלחמתביוםוהיה'שנמלחמתביום'ה'ב'הקלופרעהואיכןואוכליםמ

חרבנמצאלאמלחמתביוםוהיה'שנאמלחמתביוםה"הקבלופרעוואיכןואוכלים2פ

חרבנמצאלאמלחמתביוםוהיה'שנמלחמתביוםה"הבלופרעהוהיכןואוכליןנ

חרבנמצאולאמלחמתביוםוהיה'שנאהמלחמהביוםה"הקבלופרעוהיכןואוכליןא
חרבנמצאולאמלחמתביוםוהיה'שנאהמלחמהביוםה"הקבלופרעוהיכןואוכליןש
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המציאהמיבנווליונתןלשאולותמצאויונתןשאולאתאשרהעםכלבידוחניתד

המציאהמיבנווליונתןלשאולותמצאויונתןשאולאתאשרהעםכלבידוחניתמ

המציאהמיבנווליונתןלשאולותמצאויונתןשאולאתאשרהעםכלבידוחנית2פ

המציאהמיבנווליונתןלשאולותמצאויהונתןשאולאתאשרהעםכלבידוחניתנ

המציאהמיבנווליונתןלשאולותמצאויונתןשאולאתאשרהעםכלבידוחניתא
המציאהמיבנווליונתןלשאולותמצאויהונתןשאולאתאשרהעםכלבידוחניתש

המציאה'הקבה'אמורבניןלוהמציאההמלאך'אמיצחק'רבשםהונא'רלוד

המציאה'ה'ב'הק'אמורבניןלוהמציאההמלאך'אמיצחק'רבשםהונא'רלומ

המציאהה"הקב'אמורבנןלוהמציאה'אמיצחק'רבשםהונא'רלו2פ

המציאהה"הבאמריןורבניןלוהמציאההמלאך'אמ'יצחר"בשהונא'רלונ

המציאהה"הקבאמריורבניןלוהמציאההמלאך'אמיצחקר"בשהונא'רלוא
המציאהה"הקבאמריורבניןלוהמציאההמלאך'אמיצחקר"בשהונא'רלוש

'ליימזבחשאולויבןשם'כתמהמדהכנגדמדהחרבלוד

י"לימזבחשאולויבןשם'כתומהמדהכנגדמדהחרבתחתחרבלומ

י"לימזבחשאולויבןכתיבמהמדהכנגדמדהחרבתחתחרבלו2פ

י"לימזבחשאולויבןשם'כתימהמדהכנגדמדהחרבתחתחרבלונ

מזבחשאולויבן'כתימהמדהכנגדמדהחרבתחתחרבלוא
מזבחשאולויבן'כתימהמדהכנגדמדהחרבתחתחרבלוש

מזבחבנהנחראשוניםבנומזבחותכמהוהלא'וגוד

יהושעמזבחבנהנחראשוניםבנומזבחותכמהוהלאי"לימזבחלבנותהתחילאותומ

מזבחבנהנחראשוניםבנומזבחותכמהוהלא'וגו2פ

מזבחבנהנחראשוניםבנומזבחותכמהוהלא'וגונ

מזבחבנהנח'הראשוניבנומזבחותכמהוהלאא
מזבחבנהנח'הראשוניבנומזבחותכמהוהלאש

מזבחבנהיהושעמזבחבנהיעקבמזבחבנהיצחקמזבחבנהאברהםד

מזבחבנהמשהמזבחבנהיעקבמזבחבנהיצחקמזבחבנהאברהםמזבחבנהמ

מזבחבנהיהושעמזבחבנהיעקבמזבחבנהיצחקמזבחבנהאברהם2פ

מזבחבנהיהושעמזבחבנהיעקבמזבחבנה'יצחמזבחבנהאברהםנ

מזבחבנהיעקבמזבחבנהיצחקמזבחבנהאברהםא
מזבחבנהיעקבמזבחבנהיצחקמזבחבנהאברהםש

'רבמלכיםהחל'אומיוסי'ר'ליימזבחלבנותהחלאותו'אומואתד

'רבמלכיםהחלאותו'אומיוסי'רמזבחלבנותהחלאותו'אומואתמ

'רבמלכיםהחלאותואומריוסי'רי"למזבחלבנותהחלאותו'אומואת2פ

'רבמלכיםהחלאותו'אויוסי'רי"לימזבחלבנותהחלאותו'אוואתנ

'רבמלכיםהחלאותו'אומיוסי'ר'להמזבחלבנותהחלאותו'אומואתא
'רבמלכיםהחלאותו'אומיוסי'ר'להמזבחלבנותהחלאותו'אומואתש

העלהלפיכךמזבחצורךשהיאשחיטהשלהדברעלנפשושנתןלפי'אמיודןד

העלהלפיכךמזבחצרךשהיאשלשחיטההדברעלנפשושנתןלפי'אמיודןמ

העלהלפיכךמזבחצרךשהיאשחיטהשלהדברעלנפשושנתןלפי'אמיודן2פ

העלה'לפימזבחצורךשהיאשחיטהשלהדברעלנפשושנתןלפי'אויודןנ

העלה'לפימזבחצורךשהיהשחיטהשלהדברעלנפשושנתןלפי'אמיודןא
העלה'לפימזבחצורךשהיהשחיטהשלהדברעלנפשושנתןלפי'אמיודןש

כיצדולאחריהלפניהנדרשתנזיר'פרשודכותיהמזבחלבנותהחלאותוכאלו'הכתעליוד

כיצדולאחריהלפניהנדרשתנזירפרשתודכותיהמזבחלבנותהחלאותוכאלו'הכתועליומ

כיצדולאחריהלפניהנדרשתנזירפרשתודכותיהמזבחלבנותהחלאותוכאלוהכתובעליו2פ

כיצדולאחריהלפניהנדרשתנזיר'פרודכוותיהמזבחלבנותהחלאותוכאלו'הכתועליונ

כיצדולאחריהלפניה'נדרשנזירפרשתודכוותהלבנותהחלהואכאלו'הכתועליוא
כיצדולאחריהלפניה'נדרשנזיר'פרשודכוותהלבנותהחלהואכאלו'הכתועליוש

'וגוישראלבניאתתברכוכהאחריו'כתימה'וגוהנזירתורתזאתלאחריהד

'וגומישראלבניאתתברכוכהאחריו'כתמה'וגומהנזירתורתזאתלאחריהמ

'וגוישראלבניאתתברכוכהאחריוכתובמה'וגוהנזירתורתזאתלאחריה2פ

'וגו'ישבניאתתברכוכהאחריו'כתימה'וגוהנזירתורתזאתלאחריהנ

תברכוכהאחריוכתיבמההנזיר'תורזאתלאחריהא
תברכוכהאחריו'כתימההנזירתורתזאתלאחריהש

טועםהנזירשאיןכשם'הקבהצוהכךאלאלזהזהעניןמהוכיד

טועםהנזירשאיןכשםלכהנים'ה'ב'הקצוהכךאלאלזהזהעניןמהוכימ

טועםהנזירשאיןכשםלכהניםה"הקבצוהכךאלאלזהזהעניןמהוכי2פ

טועםהנזירשאיןכשםה"הבצוהכךאלאלזהזהעניןמהוכינ

טועםהנזירשאיןכשםא
טועםהנזירשאיןכשםש
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'כתלכךישראלאתמברכיםכשתהיוייןתטעמולאאתםאףייןד

'כתלכךישראלאתמברכיםכשתהיוייןתטעמולאאתםאףייןטעםמ

כתיבלכךישראלאתמברכיןכשתהיוייןתטעמולאאתםאףיין2פ

'כתלכך'ישאתמברכיןכשתהיוייןטעמולאאתםאףייןנ

בה'כתילכך'ישראת'מברכיכשתהיוייןתטעמולאאתםכךייןא
בה'כתילכךישראלאתמברכיןכשתהיוייןתטעמולאאתםכךייןש

במנחהכפיהםנושאיןהכהניםאיןולכךנזירבעניןתברכוכהד

במנחהכפיהםאתנושאיןהכהניםאיןולכךנזירבעניןכהמ

במנחה'כפיהנושאיןהכהניםאיןולכךנזירבעניןתברכוכה2פ

במנחהכפיהןנושאיןהכהניםאיןולכךנזירבעניןתברכוכהנ

במנחה'כפיהאת'נושאי'הכהניאיןלכךהנזירבענין'ישרבניאתתברכוכהא
במנחהכפיהםאתנושאיןהכהניםאיןלכךהנזירבעניןישראלבניאתתברכוכהש

'וגויפליאכיאשהאואישלפניהנדרשתכיצדשכירותמשוםד

'וגומלנדוריפליאכיאשהאואישלפניהנדרשתכיצד[שכרות]רשותמשוםמ

'וגונדרלנדריפליאכיאשהאואישלפניהנדרשתכיצדשכרותמשם2פ

'וגויפליאכיאשהאואישלפניהנדרשתכיצדשכרותמשוםנ

נדרלנדוריפליאכיאשהאואישמלפניה'נדרשכיצד'שכרומשוםא
נדרלנדוריפליאכיאשהאואישמלפניהנדרשתכיצדשכרותמשוםש

משקיםכשהםאלאלזהזהעניןמהוכיהקנאותתורתזאתלמעלה'כתימהד

משקיםכשהםאלאלזהזהעניןמהוכיהקנאותתורתזאתלמעלה'כתמהמ

משקיםכשהםאלאלזהזהעניןמהוכיהקנאותתורתזאתלמעלהכתובמה2פ

משקיןכשהםאלאלזהזהעניןמהוכיהקנאותתורתזאת'למע'כתימהנ

משקיןכשהםאלאלזהזהעניןמהוכי'הקנאותורתזאתלמעלה'כתימהא
משקיןכשהםאלאלזהזהעניןמהוכיהקנאותתורתזאתלמעלה'כתימהש

ונשיםאנשיםשם'עומדיישראלוכלעושהייןהרבהלה'אומהיוהסוטהאתד

ונשיםאנשיםשםעומדיםישראלוכלעושהייןהרבהלה'אומהיוהסוטהאתמ

ונשיםאנשיםשםעומדיןישראלוכלעושהייןהרבהלהאומריןהיוהשוטהאת2פ

ונשיםאנשיםשםעומדין'ישוכלעושהייןהרבהלה'אוהיוהסוטהאתנ

ונשיםאנשיםשם'עומדיישראלוכלעושהייןהרבהלה'אומריהיוהסוטהאתא
ונשיםאנשיםשםעומדין'ישרוכלעושהייןהרבהלה'אומריהיוהסוטהאתש

אותובודקיםכךאותהשבודקיםוכשם'וגובטנהוצבתהטמאההיתהואםד

אתובודקיןכךאותהשבודקיןוכשםירכהונפלהבטנהוצבתהטמאההיתהואםשומעיםמ

אותובודקיןכךאותהבודקיןוכשהם'וגובטנהוצבתהטמאההיתהואםושומעין2פ

אותובודקיןכךאותהשבודקיןוכשם'וגובטנהוצבתהטמאההיתהואםושומעיןנ

אותובודקיןכךאותהשבודקיןוכשם'וגובטנהוצבתהטמאההיתהואםושומעיןא
אותובודקיןכךאותה'בודקיוכשהם'וגובטנהוצבתהטמאההיתהואם'ושומעיש

ולפלוניתלפנילואוי'ואומבתיהםלתוךבאיםרואיןשהיווהנשיםהאנשיםישראלוהיוד

'ולפלנילפלונילואוי'ואומבתיהןלתוךבאיןרואיןשהיווהנשיםהאנשיםישראלוהיומ

ולפלוניתלפלונילואויואומריןבתיהםלתוךבאיןרואיןשהיווהנשיםהאנשיםישראלוהיו2פ

'ולפלוני'לפלולואוי'ואומריבתיהםלתוךבאיםרואיןשהיו'והנשי'האנשי'ישוהיונ

'ולפלו'לפלולואוי'ואומבתיהםלתוך'באי'רואישהיו'והנשי'האנשי'ישרוהיוא
'ולפלו'לפלולואוי'ואומבתיהםלתוך'באירואיםשהיווהנשים'האנשיישראלוהיוש

יהאשלא'לעולייןשותהשאיניאנינשבעומתועבירהועברוונשתכרוייןששתוד

יהאשלאלעולםייןשותהשאיניאנינשבעומתועברהועברוונשתכרוייןששתומ

יהאשלאלעולםייןשותהשאיניאנינשבעומתועבירהועברוונשתכרוייןששתו2פ

יהאשלאלעולםייןשותהשאיניאנינשבעומתועבירהועברוונשתכרוייןששתונ

יהאשלאלעולםייןשותהשאיניאנינשבע[ו](ה)ומתעבירהועברוונשתכרוייןששתוא
יהאשלאלעולםייןשותהשאיניאנינשבעומתועבירהועברוונשתכרוייןששתוש

אם'הבה'אמלזוזונסמכולכך'אומהנשיםוכןכמותוליד

אם'ה'ב'הקאמרלזוזונסמכולכךאומרותהנשיםכןכמותולימ

אםה"הקב'אמלזוזונסמכולכךלזוזואומרותהנשיםוכןכמותולי2פ

אםה"אהבלזוזונסמכולכךאומרותהנשיםוכןכמותולינ

אםה"הקב'אמלזוזונסמכולכךלזוזו'אומרוהנשים[כן]וכמותוליא
אםה"הקב'אמלזוזונסמכולכךלזוזו'אומרו'והנשיכמותולוש

'וגויפליאכיאשהאואישתורתוכךהייןמןאדםנזרד

'וגומיפליאכיאשהאואישתורתוכךהייןמןאדםנזרמ

'וגונדרלנדוריפליאכיאשהאואישתורתוכךהייןמןאדםנזר2פ

'וגויפליאכיאשהאואישתורתוכךהייןמןאדםנזרנ

יפליאכיאשהאואישתורתוכךהייןמןאדםגזרא
יפליאכיאשהאואישתורתוכךהייןמןאדםגזרש
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משארהסוטהאתמבדילאניכךמייןמובדלשהנזירכשם'א'דד

משארהסוטהאתמבדילאניכךמייןמובדלשהנזירכשםהאלהים'אמא"דמ

משארהשוטהאתמבדילאניכךמייןמובדלשהנזירכשם'דאמ2פ

משארהשוטהאתמבדילאניכךמייןמובדלשהנזירכשםא"דנ

משארהסוטהאתמבדילאניכךהייןמןמובדלשהנזירכשםא"דא
משארהסוטהאתמבדילאניכךהייןמןמובדלשהנזירכשם'דאמש

בניתנה'ד'ה'ה'וגויפליאכיאשהאואישלרעהנשיםד

בניתנה'ד'ה'ה'וגומיפליאכיאשהאואישא"דלרעההנשיםמ

בניתנהדכתיבהיאהדא'וגויפליאכיאשהאואישלרעהנשים2פ

בניתנהד"הה'וגויפליאכיאשהאואישלרעהנשיםנ

בניתנהד"הה'וגויפליאכיאשהאואישלרעהנשיםא
בניתנהד"הה'וגויפליאכיאשהאואישלרעהנשיםש

בנים'שנבניםשנקראוישראלאלובניתנהתצרנהדרכיועיניךלילבךד

בנים'שנלמקוםבניםשנקראוישראלאלובניתנהתצורנהדרכיועיניךלילבךמ

בנים'שנבניםשנקראוישראלאלובניתנהתצרנהדרכיועיניךלילבך2פ

בנים'שנבניםשנקראו'ישאלובניתנהתצורנהדרכיועיניךלילבךנ

בנים'שנא'בנישנקראוישראלאלובניתנהלילבךא
בנים'שנאבניםשנקראוישראלאלובניתנהלילבךש

אתושמתם'וגולבבכםערלתאתומלתם'דתימכמהלילבךאלהיכם'לייאתםד

אתושמתםלבבכםערלתאתומלתםמ"דתיא"כמלילבךאלהיכםי"ליאתםמ

אתושמתם'וגולבבכםערלתאתומלתםדתימרכמהלילבךאלהיכםי"ליאתם2פ

אתושמתם'וגולבבכםערלתאתומלתםא"כמדלילבךכם"אליי"ליאתםנ

אתושמתם'וגולבבכםערלתאתומלתםא"כדלילבך'אלהיכ'להאתםא
אתושמתם'וגולבבכםערלתאתומלתםא"כדלילבךאלהיכם'להאתםש

כלאתוזכרתםאותווראיתם'דתי'כמתצרנהדרכיועיניךלבבכםעלאלהדבריד

כלאתוזכרתםאותווראיתם'דתימא"כמתצרנהדרכיועיניךלבבכםעלאלהדברימ

כלאתוזכרתםאותווראיתםדתימרכמהתצרנהדרכיועיניךלבבכםעלאלהדברי2פ

כלאתוזכרתםא"כמדתצרנהדרכיועיניךלבבכםעלאלהדברינ

כלאתוזכרתםא"כדתנצורנהדרכיועיניךלבבכםעלאלהדבריא
כלאתוזכרתםא"כדתנצורנהדרכיועיניךלבבכםעלאלהדבריש

'כדתימזונהנקראתשהיאמדבר'הכת'ז'בעזונהעמוקהשוחהכי'יימצותד

כמהזונהנקראתשהיאמדבר'הכתוז"בעזונהעמוקהשוחהכיי"ימצותמ

כמהזונהנקראתשהיאמדברהכתובזרהבעבודהזונהעמוקהשוחהכיי"ימצות2פ

א"כמדזונהנקראתשהיאמדבר'הכתוז"בעזונהעמוקהשוחהכיי"ימצותנ

א"כדזונה'שנקראמדבר'הכתוז"בעזונהעמוקהשוחהכי'המצותא
א"כדזונהשנקראתמדבר'הכתוז"בעזונהעמוקהשוחהכי'המצותש

עמוקהאדםוישחשםעלשוחהנקראתהארץנכראלהיאחריויזנוד

עמוקהאדםוישחשםעלשוחהנקראתהארץנכראלהיאחריוזנה'דתיממ

עמוקהנקראתאדםוישחשםעלשוחהנקראתהארץנכראלהיאחריויזנודתימר2פ

עמוקהאדםוישחש"עשוחהנקראתהארץנכראלהיאחריויזנונ

אדםוישחש"עשוחה'נקרהארץנכראלהי[אחרי]וזנהא
אדםוישחש"עשוחהנקראתהארץנכראלהיאחריוזנהש

'וגוהאדםגבהותושח'אומהואוכןאישוישפלשםעלד

אנשיםרוםושפלאדםגבהותושח'אומהואוכןאישוישפלשםעלמ

'וגואנשיםרוםושפלהאדםגבהותושחאומרהואוכןאישוישפלשםעל2פ

אנשיםרוםושפלאדםגבהותושחא"וכהאישוישפלש"ענ

אנשיםרוםושפלאדםגבהותושחא"וכהאישוישפלא
אנשיםרוםושפלאדםגבהותושחא"וכהאישוישפלש

שעלובאריחלףכלילוהאלילים'שנאאחריו'כתשכךמדבר'הכת'שבעזומניןד

שעלובאריחלוףכלילוהאלילים'שנאחריו'כתשכךמדבר'הכתוז"שבעומניןמ

שעלובאריחלוףכלילוהאליליםאחריוכתובשכךמדברהכתובזרהשבעבודהומנין2פ

י"שעובאריחלוףכלילוהאליליםאחריו'כתישכןמדבר'הכתוז"שבעומניןנ

ובאריחלוףכלילוהאליליםאחריו'כתישכךמדבר'הכתוז"שבעומניןא
ובאריחליףכלילוהאליליםאחריו'כתישכךמדבר'הכתוז"שבעומניןש

והצר'דתי'כמצרהחייבבורצמתו'שנלבורישראלירדו'עזידיד

והצר'דתימה"כמצרהחייבבורצמתו'שנלבורישראליהיוז"עידימ

והצרדתימרכמהצרהחייבבורצמתו'שנלבורישראלירדוזרהעבודהידי2פ

והצרא"כמדצרהחייבבורצמתו'שנלבור'ישירדוז"ענ

והצרא"כדצרהחייבבורצמתו'שנאלבור'ישרירדוז"שבעא
והצרא"כדצרהחייבבורצמתו'שנאלבור'ישרירדוז"שבעש
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היאאףנכראלהי'דתי'כמ'ז'עזונכריהשעריךבכללךד

היאאףהארץנכראלהי'דתימא'כמז"עזונכריהשעריךבכללךמ

היאאףנכראלהידתימרכמהזרה'עבודזונכריהשעריךבכללך2פ

היאאףנכראלהיא"כמדז"עזונכריהשעריךבכללךנ

היאאףהארץנכראלהיא"כדז"עזונכריהלךא
היאאףהארץנכראלהיא"כדז"עזונכריהלךש

לבבכםיפתהפן'שנהאדםעלאףמביאה'שעז'ל'מד

לבבכםיפתהפןלכםהשמרו'שנהאדםעלאףמביאהז"שעמלמדמ

לבבכםיפתהפן'שנהאדםעלאףמביאזרהשעבודהל"מ2פ

לבבכםיפתהפן'שנהאדםעלאףמביאהז"שעל"מנ

לבבכםיפתהפן'שנאהאדםעלאףמביאהז"שבע[לןמנא]א
לבבכםיפתהפן'שנאהאדםעלאףמביאהז"שבעש

'דתי'כמתארבכחתףבכם'ייאףוחרה'וגוד

'מ'דתיא"כמתארבכחתףבכםי"יאףוחרהאחריםאלהיםועבדתםוסרתםמ

דתימרכמהתארבכחתףבכםי"יאףוחרהלהםוהשתחויתםאחריםאלהיםועבדתםוסרתם2פ

א"כמדתארבכחתףבכםי"יאףוחרהאחריםם"אליועבדתםוסרתםנ

א"כדתארובכחתף'וגואףוחרה'וגו'אחריאלהיםועבדתםוסרתםא
א"כדתארובכחתף'וגואףוחרה'וגואחריםאלהיםועבדתםוסרתםש

אדםשנקראוישראלאלואדםתוסיףבאדםובוגדיםמהרהואבדתםד

אדםשנקראוישראלאלואדםתוסיףבאדםובגדיםמהרהואבדתםמ

'שנאדםשנקראוישראלאלו[אדם]תוסיףבאדםובוגדיםמהרהואבדתם2פ

צאןשנקראו'ישאלואדםתוסיףבאדםובוגדיםמהרהואבדתםנ

צאןצאניואתן'שנאאדםשנקראו'ישראלואדםתוסיףבאדםובוגדים'מהרואבדתםא
צאןצאניואתן'שנאאדםשנקראוישראלאלואדםתוסיףבאדםובוגדיםמהרהואבדתםש

'וגולירזילירזי'דתי'כמובוגדיםאתםד

בגדובוגדיםליאוילירזילירזי'דתימכמאובוגדיםאתםמ

בגדובוגדיםליאוילירזילירזידתימרכמהובוגדיםאתםאדם2פ

בגדובוגדיםליאוילירזילירזיא"כמדובוגדיםאתםאדםמרעיתינ

בגדו'בוגדיליאויא"כדובוגדיםאתםאדםמרעיתיא
בגדובוגדיםליאויא"כדובוגדיםאתםאדםמרעיתיש

שהםכהניםתורתשלקללותאלו'וגובאדםובוגדים'א'דד

שהןכהניםשבתורתקללותאלותוסיףבאדםובוגדיםא"דבגדובוגדיםובגדמ

שהםכהניםתורתשלקללותאלותוסיףבאדםובוגדיםאחרדברבגדובוגדיםובגד2פ

שהםכ"תשלקללותאלותוסיףבאדםובוגדיםא"דבגדובוגדיםובגדנ

שהןכהניםתורתשלקללותאלוובוגדיםא"דא
שהןכהניםתורתשלקללותאלוובוגדיםא"דש

'וגותשמעולאאלהעדואם'דתי'כמויספתיבהן'וכתפורעניותאחרפורעניותד

ליתשמעולאאלהעדואם'דתימכמאויספתיבהן'וכתיפורעניותאחרפורעניותמ

ליתשמעולאאלהואםדתימרכמהויספתיבהןוכתיבפורעניות2פ

א"כמדויספתיבהן'וכתפורעניותאחרפורעניותנ

ויספתי[ן](ם)בה'וכתי'פורענוא
ויספתיבהן'וכתיפורענותש

'הכתו'ז'עעובדישעלומניםמכהעליכםויספתיד

'הכתוז"עעובדישעלומנייןמכהעליכםויספתי'ואומאתכםליסרהויספתימ

הכתובזרהעבודהשעלומניןמכהעליכםויספתיואומר'וגואתכםליסרהויספתי2פ

'הכתוז"עעובדישעלומניןמכהעליכםויספתי'וגואתכםליסרהויספתינ

'הכתוז"שבעומניןמכהעליכםויספתי'ואומאתכםליסרהא
'הכתוז"שבעומניןמכהעליכםויספתי'ואומאתכםליסרהש

אבוילמיאוילמי'וגובמותיכםאתוהשמדתי'כתשכןמדברד

אבוילמיאוילמי'וגומחמניכםאתוהכרתיבמותיכםאתוהשמדתי'כתשכןמדברמ

אבוילמיאוילמי'וגוחמניכםאתוהכרתיבמותיכםאתוהשמדתיכתיבשכןמדבר2פ

אבוילמיאוילמי'וגובמותיכםאתוהשמדתי'כתישכןמדברנ

אבוילמיאוילמי'וגוחמניכםאתוהכרתי'במותיכאתוהשמדתי'כתישכןמדברא
אבוילמיאוילמי'וגוחמניכםאתוהכרתיבמותיכםאתוהשמדתי'כתישכןמדברש

יצאולאהםאףבעונותיהםהעולםאומותביד'הבהומסרןישראלשחטאו'אעפ'וגוד

יצאולאהםאףבעוונותיהםהעולםאומותבידומסרןישראלשחטאו'פ'ע'א'וגוממ

יצאולאהםאףבעונותיהםהעולםאומותבידה"הבומסרןישראלשחטאוי"אעפ'וגו2פ

יצאולאהםאףבעונותיהן'העו'אומובידה"הבומסרן'יששחטאופ"אע'וגונ

יצאולאהםאףבעונותיהםה"אבידה"הקבומסרן'ישרשחטאופ"אעא
יצאולאהםאףבעונותיהםה"אבידה"הקבומסרןישראלשחטאופ"אעש
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ובבבלבמצריםשעשהכמובידןשמסרןהעולםאומותאותםדן'הבהשלסוףנקייםד

ובבבלבמצריםשעשהכמובידןשמסרןהאומותבאותןדינםעושה'ה'ב'הקשלסוףנקייםמ

ובבבלבמצריםשעשהכמובידםשמסרןהאומותבאותןדינםעושהה"הקבשלסוףנקיים2פ

ובבבלבמצריםשעשהכמובידםשמסרן'האומובאותןדינןעושהה"הבשלסוף'נקיינ

ובבבל'במצרישעשהכמובהםשמסרם'האומובאותםדיןעושהה"הבשלסוףנקייםא
ובבבלבמצריםשעשהכמובהםשמסרם'האומובאותםדיןעושהה"הקבשלסוףנקייםש

וכולן'האומולביןישראלשגלוגליות'וכנגדפעמים'ו'כתלכךד

וכלןהאומותלביןישראלשגלוגליות'וכנגדבכאןלמיפעמים'ו'כתולכךמ

וכולןהאומותלביןישראלשגלוגליותששכנגדבכאןלמיפעמיםששכתיבלכך2פ

וכולן'האומולבין'יששגלוגליותששהכנגדבכאןלמי'פע(פ)שש'כתלכךנ

וכולן'האומולבין'ישרשגלוגליות'וכנגדלמיבכאן'פעמי'ו'כתילכךא
וכולןהאומותלביןישראלשגלוגליות'וכנגדלמיבכאן'פעמי'ו'כתילכךש

וכןואדוםויוןמדיבבלאשורואחרתחלהמצריםהןואלוידיהןעלד

וכןואדוםויוןמדיבבלאשורואחרתחלהמצריםהןואלוידיהןעללקומ

וכןואדוםויוןמדיבבלאשורואחרתחלהמצריםהםואלוידיהםעללקו2פ

א"וכהואדוםויוןמדיבבלאשורכ"ואחתחלהמצריםהןואלוידיהןעללקונ

א"וכהואדוםיוןמדיבבלאשורכ"ואחבתחלהמצריםהןואלוידיהםעללקוא
א"וכהואדוםיוןמדיבבלאשורכ"ואחבתחלהמצריםהןואלוידיהןעללקוש

'וגומעטקצפתיאניאשרהשאנניםהגויםעלקוצףאניגדולקצף'אוהואד

והמהמעטקצפתיאניאשרהשאנניםהגויםעלקוצףאניגדולוקצף'אומהואמ

והמהמעטקצפתיאניאשרהשאנניםהגויםעלקוצףאניגדולקצףאומרהוא2פ

והמהמעטקצפתיאניאשרהשאנניםהגויםעלקוצףאניגדולקצףנ

והמהמעטקצפתיאניאשרהשאנניםהגויםעלקוצףאניגדולוקצףא
והמהמעטקצפתיאניאשרהשאנניםהגויםעלקוצףאניגדולוקצףש

למי'נאלכךשםהדחתיךאשרהגויםבכלכלהאעשהכיד

למינאמרלכךשםהדחתיךאשרהגויםבכלכלהאעשהכילרעהעזרומ

למינאמרלכךשםהדחתיךאשרהגויםבכלאעשהכי'וגולרעהעזרו2פ

למי'נאמלכךשמההדחתיךאשרהגויםבכלכלהאעשהכי'וגולרעהעזרונ

למי'נאמלכךשמההדחתיךאשרהגויםבכלכלהאעשהכילרעהעזרוא
למי'נאמלכךשמההדחתיךאשרהגויםבכלכלהאעשהכילרעהעזרוש

ביום'דתי'כמייןשנקראוישראלאלוהייןעללמאחרים'וגואבוילמיאויד

ביוםר"דתימה'כמייןשנקראוישראלאלוהייןעללמאחרים'וגומאבוילמיאוימ

ביוםדתימרכמהייןשנקראוישראלאלוהייןעללמאחרים'וגואבוילמיאוי2פ

ביוםא"כדמייןשנקראו'ישאלוהייןעללמאחרים'וגואבוילמיאוינ

א"כדייןשנקראו'ישראלוהייןעללמאחרים'וגואבוילמיאויא
א"כדייןשנקראוישראלאלוהייןעללמאחרים'וגואבוילמיאויש

כלוליקחלשתותםהייןעלהמאחריםהעולםאומותאלולהענוחמדכרםההואד

כלוליקחלשתותםישראלעלהמאחריםהעולםאומותאלולהענוחמרכרםההואמ

כלוליקחלשתותםישראלעלהמאחריםהעולםאומותאלולהענוחמרכרםההוא2פ

כלוליקחלשתותם'ישעלהמאחרים'העו'אומואלולהענוחמדכרםההואנ

כלולקחתלשתותם'ישרעלהמאחריםה"אאלולהענוחמרכרםא
כלולקחתלשתותםישראלעל'המאחריה"אאלולהענוחמרכרםש

אתיטלועניןזהבאיאחריהםעלילות'חוקרישהםממסךלחקורהבאיםיגיעםד

אתיטלועניןזהבאיאחריהםעלילותחוקריםשהםממסךלחקורלבאיםיגיעםמ

אתיטלועניןזהבאיאחריהםעלילותחוקקיםשהםממסךלחקורהבאיםיגיעם2פ

כלויטלויהרגוםעניןזהבאיאחריהםעלילותחוקריןשהםממסךלחקורהבאיםיגיעםנ

אתיטלועניןבאיזהאחריהםעלילות'חוקקישהםממסךלחקורלבאיםיגיעםא
אתיטלועניןזהבאיאחריהםעלילות'חוקקישהםממסךלחקורלבאיםיגיעםש

'הקבהיתאדםכיייןתראאלרעהעמהםויעשואותםויהרגולהםאשרד

'ה'ב'הקיתאדםכיייןתראאלרעהעמהםויעשואותםויהרגולהםאשרמ

ה"הקביתאדםכיייןתראאלרעהעמהםויעשואותםויהרגולהםאשר2פ

ה"הביתאדםכיייןתראאלרעהעמהםויעשולהםאשרנ

ה"הקב'אמיתאדםכיייןתראאלרעהעמהםויעשואותםויהרגולהםאשרא
ה"הקב'אמיתאדםכיייןתראאלרעהעמהםויעשואותםויהרגולהםאשרש

'ד'ה'הישראלעלקשהעוליכבידושלאהגויםאתמאירד

'ד'ה'הישראלעלקשהעוליכבידושלאהגויםעלמזהירמ

דכתיבהיאהדאישראלעלקשהעוליכבידושלאהגויםעלמזהיר2פ

ד"הה'ישעלקשהעוליכבידושלאהגוים(הכהן)עלמזהירנ

ד"ההישראלעלקשהעוליכבידושלאהגויםעלמזהיר[אני]א
ד"ההישראלעלקשהעוליכבידושלאהגויםעלמזהירש
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עינובכוסיתןכימהויתאדםכיייןתראאלד

עינובכוסיתןכימהועינובכוסיתןכייתאדםכיייןתראאלמ

עינובכוסיתןכימהויתאדםכיייןתראאל2פ

עינובכוסיתןכימהויתאדםכיייןתראאלנ

עינובכוסיתןכייתאדםכיייןתראאלא
עינובכוסיתןכייתאדםכיייןתראאלש

אשרכלשנוטלין'במישרייתהלךישראלשלבכיסםעיניהםנותניןשהם'כתבכיסד

אשרכלשנוטליםבמישריםיתהלךשלישראלבכיסםעיניהםנותניםשהם'כתבכיסמ

אשרכלשנוטליןבמישריםיתהלךישראלשלבממונםעיניהםנותניםשהםכתיבבכיס2פ

אשרכל'שנוטלי'במישרייתהלך'יששלבכיסןעיניהםנותניןשהם'כתיבכיסנ

אשרכלשנוטליןבמישריםיתהלךישראלשלבממונםעיניהםנותניןהםשכן'כתיבכיסא
אשרכלשנוטלין'במישרייתהלךישראלשלבממונםעיניהםנותניןהםשכן'כתיבכיסש

בעיניוהישרכלאישבהםשעושיםבמשריםיתהלך'א'דבמישורבתיהםונשאריםלהםד

בעיניוהישרכלאישבהםשעושיםבמישריםיתהלךא"דבמישורבבתיהםונשאריםלהםמ

בעיניוהישראישבהםיעשהבמישריםיתהלךאחרדברבמישורבתיהםונשאריםלהם2פ

בעיניוהישרכלאישבהם'שעושיבמישריםיתהלךא"דבמישורבתיהם'ונשארילהםנ

'במישרייתהלךא"דבמישורבתיהם'ונשארילהםא
במישריםיתהלךא"דבמישורבתיהםונשאריםלהםש

חושביןאלאעוןעצמםחושביןאיןלישראלשגוזליןגזילותשכלבמישריםיתהלך'א'דד

חושביןאלאעוןלעצמןחושביןאיןלישראלשגוזליןגזילותשכלבמישריםיתהלךא"דמ

חושביןאלאלעצמןחושביןאיןלישראלשגוזליןגזילותשכלבמישריםיתהלךאחרדבר2פ

חושביןאלאממוןלעצמןחושביןאין'ליששגוזליןגזילותשכל'במישרייתהלךא"דנ

'חושביאלאלעצמםחושביןאיןלישראלשגוזליןגזלותשכלא
חושביםאלאלעצמםחושביןאיןלישראלשגוזליןגזלותשכלש

חוה'הקבהלהם'אומישךבנשךאחריתוהיושרמןלהםשעושיןמהשכלד

חוה'ה'ב'הקלהן'אומישךכנחשואחריתוהיושרמןיותרלהןשעושיןמהשכלמ

חוהה"הקבלהם'אמישךכנחשאחריתוהיושרמןיהיהשעושיןמהשכל2פ

חוהה"הבלהם'אמישוךבנשךאחריתוהיושרמןיהיהלהםשעושיןמהשכלנ

חוהה"הקבלהם'אמישךכנחשאחריתוהיושרמןיהיה'שעושימהשכלא
חוהה"הקבלהם'אמישךכנחשאחריתוהיושרמןיהיהשעושיןמהשכלש

'וגוטובכיהאשהותרא'דתי'כמהנחשבעצתעיניהאחרשהלכהלפיד

'וגומטובכיהאשהותרא'דתימה'כמהנחשבעצתעיניהשהלכהלפימ

'וגוהואטובכיהאשהותראדתימרכמההנחשבעצתעיניהאחרשהלכהלפי2פ

'וגוטובכיהאשהותראא"כמדהנחשבעצתעיניהאחרשהלכהלפינ

'וגוהאשהותראא"כדהנחשבעצתעיניהאחרשהלכהלפיא
'וגוהאשהותראא"כדהנחשבעצתעיניהאחרשהלכהלפיש

האשהאל'שנ'הכתמןקללות'זהנחשידיעלנתקללהסופההיהמהד

האשהואל'שנ'הכתומןקללותעשרהנחשידיעלנתקללהסופההיהמהמ

האשהואל'שנהכתובמןקללותשבעהנחשידיעלנתקללהסופההיהמה2פ

האשהואל'שנ'הכתומןקללותשבעהנחשי"ענתקללהסופההיהמהנ

האשהאל'שאמ'הכתומןקללות'זנחשי"ענתקללהסופההיהמהא
האשהאל'שאמ'הכתומןקללות'זנחשי"ענתקללהסופההיהמהש

תלקואתםאףהיהייןאילןואותו'וגוארבההרבהאמרד

תלקואתםאףהיהייןאילןואותו'וגומעצבונךארבההרבהאמרמ

תלקואתםאףייןהיהאילןואותו'וגווהרונךעצבונךארבההרבהאמר2פ

תלקואתםאףהיהייןאילןואותו'וגועצבונךארבההרבהאמרנ

תלקואתםאףייןהיהאילןואותו'וגוארבההרבה'אמא
תלקואתםאףייןהיהאילןואותו'וגוארבההרבה'אמש

'לייישראלקדש'שנממונםותשתובהםשתסתכלובעתייןשנקראוישראלידיעלד

י"ליישראלקדש'שנממונםותשתובהםשתסתכלובעתייןשנקראוישראלידיעלמ

י"ליישראלקדש'שנממונםותשתובהםשתסתכלובעתייןשנקראוישראלידיעל2פ

י"לי'ישקדש'שנממונםותשתובהםשתסתכלובעתייןשנקראוי"ענ

'לה'ישרקדש'שנאממונםותשתובהםשתסתכלובעתייןשנקראוישראלי"עא
'להישראלקדש'שנאממונםותשתובהםשנסתכלובעתייןשנקראוישראלי"עש

האדםאתמפרישהצפעונימהיפרישוכצפעוני'וגותבואתוראשיתד

האדםאתמפרישהצפעונימהיפרישוכצפעוני'וגומתבואתוראשיתמ

האדםאתמפרישהצפעונימהיפרישוכצפעוני'וגויאשמואוכליוכלתבואתוראשית2פ

האדםאתמפרישהצפעונימהיפרישוכצפעוני'וגותבואתהראשיתנ

האדםאתמפרישהזההצפעונימהיפרישוכצפעוני'וגויאשמואכליוכלא
האדםאתמפרישהזההצפעונימהיפרישוכצפעוני'וגויאשמואכליוכלש
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לשממהמצרים'שנהעולםמןיאבדםלישראלרעה'שעושיבעוןכךלמותחייםמןד

לשמהמצרים'שנהעולםמןיאבדםלישראלרעהשעושיםבעוןכךלמותהחייםמןמ

לשמהמצרים'שנאהעולםמןיאבדםלישראלרעה'שעושיבעוןכךלמותמחיים2פ

לשמהמצרים'שניאבדם'לישרעהשעושיןבעוןכךלמותחייםמןנ

לשמה'מצרי'שנאהעולםמןמאבדם'לישררעה'שעושיבעוןכךלמותמחייםא
לשמהמצרים'שנאהעולםמןמאבדםלישראלרעהשעושיןבעוןכךלמותמחייםש

כמותעליהםחשובשהואהגזלזה'וגותהיהד

כמותעליהםחשובשהואהגזלזהיהודהבנימחמסתהיהשממהלמדברואדוםתהיהמ

כמותעליהםשהואהגזלזהיהודהבנימחמסתהיהשממהלמרמסואדוםתהיה2פ

כמותעליהםחשובשהואהגזלזהיהודהבנימחמס'וגולמרמסואדוםתהיהנ

עליהםשהואהגזלזהיהודהבנימחמסשממהלמדברואדוםתהיהא
עליהםשהואהגזלזהיהודהבנימחמסשממהלמדברואדוםתהיהש

מסתכליםהאומותשהיוהראייהלחתזרותראועיניךבארצםנקידםשפכואשר'ד'ה'הד

מסתכליםהאומותשהיוהראייהתחתזרותיראועיניךבארצםנקידםשפכואשר'ד'ה'המ

מסתכליןהאומותשהיוהראיהתחתזרותיראועיניךבארצםנקידםשפכואשר'שנא2פ

'מסתכלי'האומושהיוהראיהתחתזרותראועיניךבארצםנקידםשפכואשרד"ההנ

מסתכליןה"אשהיוהראייהתחתזרותיראועיניךבארצםנקידםשפכואשרש"כא
מסתכליןה"אשהיוהראייהתחתזרותיראועיניךבארצםנקידםשפכואשרש"כש

שלאכדילזוזוזרותשתהיו'משונופורעניות'הבהעליהםיביאכנגדבישראלד

שלאכדילזוזוזרותשתהיינהמשונותפורעניות'ה'ב'הקעליהםיביאכנגדבישראלמ

שלאכדילזוזוזרותשתהיינהמשונותפורעניותה"הקבעליהםיביאכנגדהבישראל2פ

שלאכדילזוזוזרותשתהיינהמשונותות[י]פורענעליהםיביאכנגדו'בישנ

שלאכדילזוזווזרותמשונותשתהיינהמשונות'פורעניוה"הקבעליהםיביאכנגדה'בישרא
שלאכדילזוזווזרותמשונותשתהיינהמשונותפורעניותה"הקבעליהםיביאכנגדהבישראלש

כגוןלזוזוצרותשהןרעותורעותרבותצרותומצאוהו'דתי'כמלישראליבאוד

כגוןלזוזוצרותשהןרעותורעותרבותצרותומצאוהומ"דתיה"כמלרפואהיבאומ

כגוןלזוזוצרותשהןרעותורעותרבותצרותומצאוהודתימרכמהלרפואהיבאו2פ

כגוןלזוזוצרותשהןורעותרבותצרותומצאוהוא"כמדלרפואהיבואונ

כגוןלזוזוצרותשהןורעותרבותצרותומצאוהוא"כדלרפואהיבואוא
כגוןלזוזוצרותשהןורעותרבותצרותומצאוהוא"כדלרפואהיבואוש

'דתי'כמיוםבכלעליהםמתהפכיםאתםתהפוכותידיולכךועקרבאזבוראד

'דתימה"כמיוםבכלעליהםמתהפכיםאתםתהפוכותידברולבךועקרבאזבוראמ

דתימרכמהיוםבכלמתהפכיםאתםתהפוכותידיעלולכךועקרבאזבורא2פ

א"כמדויוםיוםבכלעליהםמתהפכיןאתםתהפוכותידיולכךועקרבאזבוראנ

א"כדיוםבכל'מתהפכיאתםתהפוכותי"עולכךועקרבאזבוראא
א"כדיוםבכל'מתהפכיאתם'תהפוכוי"עולכךועקרבאזבוראש

התלאותמרובמדעתויוצאישראלשלולבםהיוםכלידויהפךישובביאךד

התלאותמרובמדעתויוצאשלישראלולבםהיוםכלידויהפךישובביאךמ

התלאותמרובמדעתויוצאישראלשלולבםהיוםכלידויהפךישובביאך2פ

התלאותמרובמדעתויוצא'יששלולבםהיוםכלידויהפוךישובביאךנ

התלאותמרובמדעתויוצא'ישרשלולבםהיוםכלידויהפוךישובביאךא
התלאותמרובמדעתויוצאישראלשלולבםהיוםכלידויהפוךישובביאךש

קשותפורענותעליהםשיבואמדהכנגדמידםלהםגמול'הבהישלםכךלהםשעושיםד

קשותפורעניותעליהםשיביאמדהכנגדמדהלהםגמול'ה'ב'הקישלםכךלהםשעושיםמ

קשותפורעניותעליהםשיביאמדהכנגדמדהלהםגמולה"הקבישלםכךלהם'שעושי2פ

קשותפורעניותעליהםשיביאמדהכנגדמדהלהםגמולה"הבישלםכךלהםשעושיןנ

קשותפורעניותעליהםשיביאמדהכנגדמדהלהםה"הבישלםכךלהם'שעושיא
קשות'פורעניועליהםשיביאמדהכנגדמדהלהםה"הקבישלםכךלהם'שעושיש

עלייהפך'דתי'כמתהפוכותבלהותעליהםויבאתהפוכותלבםוידברמרעתולבםשיצאד

עליההפךדתימרה"כמתהפוכותבלהותעליהםויבאותהפוכותוידברומדעתולבםשיצאמ

עליההפךדתימרכמהתהפוכותבלהותעליהםויבאותהפוכותוידברמרעתולבםשיצא2פ

עלייהפוךא"כמדתהפוכותוידברמדעתולבםשיצאנ

עליההפךא"כדתהפוכותבלהותעליהםויבואו'תהפוכווידברמדעתולבםשיצאא
עליההפךא"כדתהפוכותבלהותעליהםויבואותהפוכותוידברמדעתולבםשיצאש

כשוכבוהייתמדהכנגדמדהלאויביוגמולמשלם'ייקול'אומהואוכןבלהותד

כשוכבוהייתמדהכנגדמדהלאויביוגמולמשלםי"יקול'אומהואוכןבלהותמ

כשוכבוהייתימדהכנגדמדהלאויביוגמולמשלםי"יקולאומרהואוכןבלהות2פ

כשוכבוהייתמדהכנגדמדהלאויביוגמולמשלםי"יקולא"וכהבלהותנ

כשוכבוהייתהמדהכנגדמדהלאויביוגמולמשלם'הקולא"וכהבלהותא
כשוכבוהייתהמדהכנגדמדהלאויביוגמולמשלם'הקולא"וכהבלהותש
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'ואומיםבלבתהומותקפאו'דתי'כמיםבלבשטבעפרעהזהיםבלבד

'ואומיםבלבתהומותקפאו'מ'דתימ"כיםבלבשטבעפרעהזהיםבלבמ

ואומריםבלבתהומותקפאודתימרכמהיםבלבשטבעפרעהזהיםבלב2פ

'ואויםבלבתהומותקפאוא"כמדיםבלבשטבעפרעהזהיםבלבנ

'ואומיםבלב'תהומוקפאוא"כדיםבלבשטבעפרעהזהיםבלבא
'ואומיםבלב'תהומוקפאוא"כדיםבלבשטבעפרעהזהיםבלבש

'יכנגדמכות'י'הבההכהופרעהמהסוףביםוחילופרעהונערד

'יכנגדמכותעשר'ה'ב'הקהכהופרעהמהסוףביםוחילופרעהונערמ

עשרהכנגדמכותעשרה"הקבהכהופרעהמהסוףביםירהוחילופרעה2פ

עשרהכנגדמכותעשרה"הבהכהופרעהמהסוףביםוחילופרעהוניערנ

'יכנגדמכות'יהכהופרעהמהביםירהוחילופרעהא
'יכנגדמכות'יהכהופרעהמהביםירהוחילופרעהש

כך'וגוהילדהבןכלכנגדטבעוולבסוףישראלעלשגזרודבריםד

כךתשליכוהוהיארההילודהבןכלכנגדטבעוולבסוףישראלעלשגזרודבריםמ

כךתשליכוהוהיאורההילודהבןכלכנגדטבעו(ו)ולבסוףישראלעלשגזרודברים2פ

כןתשליכוהוהיאורההילודהבןכלכנגדטבעוולבסוף'ישעלשגזרודבריםנ

כךתשליכוהוהיאורההילודהבןכלכנגדטבעוולבסוף'ישרעלשגזרו'דבריא
כךתשליכוהוהיאורההילודהבןכלכנגדטבעוולבסוף'ישרעלשגזרו'דבריש

חבלבראשוכשוכבמדהכנגדמדהלישראלרעהשעושיםהאומותלכל'הקבהיעשהד

חבלבראשוכשכבמדהכנגדמדהלישראלרעהשעושיםהאומותלכל'ה'ב'הקיעשהמ

חיבלבראשוכשוכבמדהכנגדמדהלישראלרעהשעושיןהאומותלכלה"הקבעשה2פ

חיבלבראשוכשוכבמדהכנגדמדה'לישרעהשיעשו'האומולכלה"הבלהםיעשהנ

חבלבראשוכשוכבמדהכנגדמדה'לישררעהשעושין'האומולכלה"הקביעשהא
חבלבראשוכשוכבמדהכנגדמדהלישראלרעה'שעושי'האומולכלה"הקביעשהש

מהשנהעשריםבחזקהישראלאתלחץוהוא'כתמהסיסראהיהזהד

מהשנהעשריםבחזקהישראללחץוהואבו'כתמהסיסראהיהזהמ

מהשנהעשריםבחזקהישראלאתלחץוהואבוכתיבמהסיסראהיהזה2פ

מהשנה'עשריבחזקה'ישאתלחץוהואבו'כתימהסיסראהיהזהנ

מהבחזקה'ישראתלחץוהואבו'כתימהסיסראזהא
מהבחזקהישראלאתלחץוהואבו'כתימהסיסראזהש

אשהבידשמסרוגדופהמיתהמתלכךבלחיצהומגדפםמחרפםשהיהלפיסופוהיהד

אשהבידשמסרוגדופהמיתהמתלכךבלחיצהומגדפםמחרפםשהיהלפיסופוהיהמ

אשהבידשמסרוגדופהמיתהמתלכךבלחיצהומגדפםמחרפםשהיהלפיסופוהיה2פ

אשהבידשמסרוגדופהמיתהמתלכךבלחיצהומגדפםמחרפםשהיהלפיסופוהיהנ

אשהבידשמסרוגדופהמיתהמתלכךבלחיצהומגדפםמחרפםשהיהלפיסופוהיהא
אשהבידשמסרוגדופהמיתהמתלכךבלחיצהומגדפםמחרפםשהיהלפיסופוהיהש

וכשוכב'נאמלכךסיסראאת'ייימכראשהבידכי'דתימ'כמד

וכשוכב'נאמלכךסיסראאתי"יימכוראשהבידכי'מ'דתיא"כממ

חיבלבראשוכשוכבנאמרלכךסיסראאתי"יימכראשהבידדתימרכמה2פ

וכשוכב'נאמלכךסיסראאתי"יימכוראשהבידכיא"כמדנ

חבלבראשכשוכב'נאמלכך'סיסראת'הימכוראשהבידכיד"ההא
חבלבראשכשוכב'נאמלכךסיסראאת'הימכוראשהבידכיד"ההש

יעלשחבלתוחבלבראששכבנפלכרערגליהביןבושכתובסיסראהיהזהד

יעלשחיבלתוחבלבראששכבנפלכרערגליהביןבו'שכתוסיסראהיהזהמ

יעלשחבלתוחיבלבראששכבנפלכרערגליהביןבושכתובסיסראהיהזה2פ

יעלשחבלתוחיבלבראששכברבץכרעבו'שכתוסיסראהיהזהנ

יעלשחבלתוחבלבראששכבנפלכרערגליהביןבו'שכתו'סיסרזהא
יעלשחבלתוחבלבראששכבנפלכרערגליהביןבו'שכתוסיסראזהש

וימינהתשלחנהליתדידה'ד'ה'השבהאהלהיתדעםבראשוד

וימינהתשלחנהליתדידה'ד'ה'ההאהלביתדאםכיבחרבלאבראשומ

וימינהתשלחנהליתדידהדכתיבהיאהדאהאהלביתדאםכיבראשו2פ

'וגותשלחנהליתדידהד"הההאהלביתדבראשונ

וימינהתשלחנהליתדידהד"הההאהלביתדבראשא
וימינהתשלחנהליתדידהד"הההאהלביתדבראשש

בראשוכשוכב'א'דמדהכנגדמדה'וגוד

בראשוכשוכבא"דמדהכנגדמדהעמליםלהלמותמ

בראשוכשוכבאחרדברמדהכנגדמדה'וגוראשומחקהסיסראהלמהעמליםלהלמות2פ

בראשוכשוכבא"דמדהכנגדמדהראשומחקהנ

בראשוכשוכבא"דמדהכנגדמדה'וגו'סיסרוהלמהעמליםלהלמותא
בראשוכשוכבא"דמדהכנגדמדה'וגוסיסראוהלמהעמליםלהלמותש
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אתולבוזובניהםהםהיהודיםכלאתלהרגשבקשהמןהיהזהחבלד

אתולבוזובניהםהםהיהודיםכלאתלהרוגשבקשהמןהיהזהחבלמ

אתולבוזובניהםהםהיהודיםכלאתלהרוגשבקשהמןהיהזהחבל2פ

אתולבוזובניהםהםהיהודיםכלאתלהרוגשביקשהמןזהחיבלנ

ולבוז'היהודיכלאתולאבדלהרוגשביקשהמןזהחבלא
ולבוזהיהודיםכלאתולאבדלהרוגשביקשהמןזהחבלש

ובניוהואשמתמדהכנגדמדהלוהגיעלכךמרדכיאתלתלותובקשממונםד

ובניוהואשמתמדהכנגדמדהלוהגיעלכךמרדכיאתלתלותובקשממונםמ

ובניוהואשמתמדהכנגדמדהלוהגיעלכךמרדכיאתלתלותובקשממונם2פ

ובניוהואשמתמדהכנגדמדהלוהגיעלכךמרדכיאתלתלותובקשממונםנ

ובניוהואשמתמדהכנגדמדהלוהגיעהלכךמרדכיאתלתלותובקשממונםא
ובניוהואשמתמדהכנגדמדהלוהגיעהלכךמרדכיאתלתלותוביקשממונםש

כמהמשונהמיתהשמתהמןהיהזהוכשוכב'נאמלכךממנומדרכיולקחד

ה'כממשונהמיתהשמתהמןהיהזהוכשוכב'נאמלכךממונומרדכיולקחמ

כמהמשונהמיתהשמתהמןהיהזהוכשוכב'נאלכךממונומרדכיולקח2פ

א"כמדמשונהמיתהשמתהמןהיהזהוכשוכב'נאמלכךממונומדרכיולקחנ

א"כדמשונהמיתהשמתהמןזהוכשוכב'נאמלכךממונואתמרדכיולקחא
א"כדמשונהמיתהשמתהמןזהוכשוכב'נאמלכךממונואתמרדכיולקחש

חרבחלליאתבגבורתםנתנואשרנשיאיהוכלמלכיהאדוםשמה'דתיד

'וגומוכלמלכיהאדוםשמה'דתיממ

חרבחלליאתבגבורתםנתנואשרנשיאיהוכלמלכיהאדוםשמהדתימר2פ

חרבחלליאתבגבורתםנתנואשרנשיאיהוכלמלכיהאדוםשמהנ

חרבחלליאתבגבורתםנתנואשרנסיכיהוכלאדוםשמהא
חרבחלליאתבגבורתםנתנואשרנסיכיהוכלאדוםשמה(מחשבתוישוב)ש

הרעהמחשבתותשובדתימרכמהבראשבוריורדיואתישכבוערליםאתהמהד

אשרהרעהמחשבתותשוב'דתימא'כמבראשמ

הרעהמחשבתוישובדתימרכמהבראשבוריורדיואתישכבוערליםאתהמה2פ

הרעהמחשבתותשובא"כמדבראשבוריורדיואתישכבוערליםאתהמהנ

אשרהרעהמחשבתוישובא"כדבראשבוריורדיאתשכבוערליםאתהמהא
אשרהרעהמחשבתוישובא"כדבראשבוריורדיאתשכבוערליםאתהמהש

ותלו'שנבניואלוחבלאותוותלוראשועלד

ותלו'שנבניואלוחבלראשועלהיהודיםעלחשבמ

ותלו'שנבניואלוחיבלאותוותלוראשועל2פ

ותלו'שנבניואלוחיבלאותוותלוראשועלנ

ותלו'שנאבניואלוחבלבניוואתאותוותלוראשועל'היהודיעלחשבא
ותלו'שנאמבניואלוחבלבניוואתאותוותלוראשועל'היהודיעלחשבש

האלהיםיקצוףלמהדתימרכמהבניואלאחבלואיןהעץעלבניוואתאותוד

האלהיםיקצוףלמה'דתימכמהבניואלאחבלואיןהעץעלבניוואתאותומ

האלהיםיקצףלמהדתימרכמהבניואלאחבלואיןהעץעלבניוואתאותו2פ

ם"האלייקצוףלמהא"כמדבניואלאחיבלואיןהעץעלבניוואתאותונ

האלהיםיקצוףלמה'שנאבניואלאחבלואיןהעץעלבניוואתאותוא
האלהיםיקצוףלמה'שנאבניואלאחבלואיןהעץעלבניוואתאותוש

חבלחיבלבניואלואדםשלידיומעשהידיךמעשהאתוחבלקולךאתד

חבלוחבלבניואלושלאדםידיומעשהידיךמעשהאתוחבלקולךעלמ

חבלחבל[בניו]אלואדםשלידיומעשהידיךמעשהאתוחבלקולךאת2פ

חבלחיבלבניואלואדםשלידיומעשהידיךמעשהאתוחיבלקולךעלנ

חבלאבלבניואלואדםשלידיומעשהידיךמעשהאתוחבלקולךעלא
חבלאבלבניואלואדםשלידיומעשהידיךמעשהאתוחבלקולךעלש

אתאסתרותשם'שנאמלמרדכיממונושהיהומנייןבחבלשנחנקהמןהיהזה'כתד

אתאסתרותשם'שנלמרדכיממונושהיהומניןבחבלשנחנקהמןהיהזה'כתמ

אתאסתרותשם'שנלמרדכיממונושהיהומניןבחבלשנחנקהמןהיהזהכתיב2פ

אתאסתרותשם'שנלמרדכיממונושהיהומניןבחבלשנחנקהמןהיהזה'כתינ

אתאסתרותשם'שנאלמרדכיממונושהיהמניןבחבלשנחנקהמןהיהזה'כתיא
אתאסתרותשם'שנאלמרדכיממונושהיהמניןבחבלשנחנקהמןהיהזה'כתיש

לאומותלהםאויחליתיבלהכונימדהכנגדמדההמןביתעלמרדכיד

לאומותלהםאויחליתיבלהכונימדהכנגדמדההויהמןביתעלמרדכימ

לאומותלהםאויחליתיבלהכונימדהכנגדמדההויהמןביתעלמרדכי2פ

'לאומולהםאויחליתיבלהכונימדהכנגדמדההויהמןביתעלמרדכינ

'לאומולהםאויחליתיבלהכונימדהכנגדמדההויהמןביתעלמרדכיא
'לאומולהםאויחליתיבלהכונימדהכנגדמדההויהמןביתעלמרדכיש
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'ד'ה'האחרניםלמדולאלראשונים'הקבהשעשהבמהמוסרלומדיםשאיןהעולםד

'ד'ה'ההאחרוניםלמדוולאלראשונים'ה'ב'הקשעשהממהמוסרלומדיםשאיןהעולםמ

דכתיבהיאהדאאחרוניםלמדולאלראשוניםה"הקבשעשהממהמוסרלומדיםשאיןהעולם2פ

ד"הה'אחרונילמדולא'לראשוניה"הבשעשהממהמוסרלומדיןשאין'העונ

ד"הה'אחרונילמדוולא'לראשוניה"הבשעשהממהמוסרלומדיןשאיןא
ד"הה'אחרונילמדוולא'לראשוניה"הקבשעשהממהמוסרלומדיןשאיןש

עלומצריםפרעה'הקבהשהכה'אעפהאומות'אומחליתיבלהכוניד

עלומצרייםפרעה'ה'ב'הקשהכה'פ'ע'אהעולםאומות'אומחליתיבלהכונימ

עלומצריםפרעהה"הקבשהכהפיעלאףהאומותאומריםחליתיבלהכוני2פ

על'ומצריפרעהה"הבשהכהפ"אעהאומותאומריןחליתיבלהכונינ

עלומצריםפרעהה"הבשהכהפ"אע'האומו'אומריחליתיבלהכוניא
על'ומצריפרעהה"קבשהכהפ"אע'האומו'אומריחליתיבלהכוניש

בל'ד'ה'המוסרלקחתילא'אעפכישראלאודותד

בל'ד'ה'המוסרלקחתילא'כ'פ'אעישראלאודותמ

בלדכתיבהיאהדאמוסרלקחתילאכןפיעלאףישראלאודות2פ

בלד"ההמוסרלקחתילאכ"אעפ'ישאודותנ

בלהכוניד"ההמוסרלקחתילאכ"אעפ'ישראודותא
בלהכוניד"ההמוסרלקחתילאכ"אעפ'ישראודותש

לאסיסראוהלמהבו'שכתמסיסראשפרע'אעפידעתיבלהלמוניחליתיד

לאסיסראוהלמהבו'שכתומסיסראשפרע'פ'ע'אידעתיבלהלמוניחליתימ

לאסיסראהלמהבושכתובמסיסראשפרעתיפיעלאףידעתיבלהלמוניחליתי2פ

לאסיסראהלמהבו'שכתומסיסראשפרעפ"אעידעתיבלהלמוניחליתינ

לא]'סיסרוהלמהבו'שכתוסרא[י]מסשפרעתיפ"אעידעתיבלהלמוניחליתיא
סיסראוהלמהבו'שכתומסיסראשפרעתיפ"אעידעתיבלהלמוניחליתיש

ממתיןשהייתיאלאעודולאאקיץמתיממנומוסרקחבואלדעתינתתיד

ממתיןשהייתיאלא(ש)עודולאאקיץמתיממנומוסרקחבואלדעתונתתימ

ממתיןשהייתיאלאעודולאאקיץמתיממנומוסרקחבאלדעתינתתי2פ

ממתיןשהייתיאלאעודולאאקיץמתיממנומוסרקחבואלדעתינתתינ

ממתיןשהייתיאלאעודולאאקיץמתיממנומוסרקחביהלדעתי[נתתיא
ממתיןשהייתיאלאעודולאאקיץמתיממנומוסרקחביהלדעתיש

עודאבקשנואוסיף'ד'א'הישראלשלרעתםלבקשואוסיףהמכהתעבורמתיד

עודאבקשנואוסיף'ד'ה'השלישראלרעתםלבקשואוסיףהמכהתעברמתימ

עודאבקשנואוסיףדכתיבהיאהדאישראלשלרעתםלבקשואוסיףהמכהתעבורמתי2פ

עודאבקשנואוסיףד"הה'יששלרעתםלבקשואוסיףהמכהתעבורמתינ

עודאבקשנואוסיףד"הה'ישרשלרעתםלבקשואוסיףהמכהתעבורמתיא
עודאבקשנואוסיףד"ההישראלשלרעתםלבקשואוסיףהמכהתעבורמתיש

לבךבניתנהאחרדבר'וגובמכתשהאוילאתתכתושאם'אומהואוכןד

לבךבניתנהא"ד'וגומבמכתשהאוילאתתכתושאם'אומהואוכןמ

לבךבניתנהאחרדבר'וגובמכתשהאוילאתתכתושאםאומרהואוכן2פ

לבךבניתנהא"ד'וגובמכתשהאוילאתתכתושאםא"וכהנ

לבךבניתנהא"ד'וגובמכתשהאוילאתתכתושאםא"וכהא
לבךבניתנהא"ד'וגובמכתשהאוילאתתכתושאםא"וכהש

תלויהשהעבירהלפיאחריושיהיווהעיניםהלבמישראללשאול'הקבהראהמה'וגוליד

תלויהשהעבירהלפיאחריושיהיווהעיניםהלבמישראללשאול'ה'ב'הקראהמה'וגומלימ

תלויהשהעבירהלפיאחריושיהיווהעיניםהלבלישראללשאולה"הקבראהמה'וגולי2פ

תלויהשהעבירהלפיאחריושיהיווהעיניםהלב'מישלשאולה"הבראהמה'וגולינ

תלויה'שהעבירלפיאחריושיהיווהעיניםהלב'לישרלשאולה"הקבראהמה'וגוליא
תלויהשהעבירהלפיאחריושיהיווהעיניםהלבלישראללשאולה"הקבראהמה'וגוליש

'וגולבבכםאחריתתורולא'ד'ה'הבהםד

ואחרילבבכםאחריתתורוולא'ד'ה'הבהםמ

ואחרילבבכםאחריתתורוולאדכתיבהיאהדאבהם2פ

ואחרילבבכםאחריתתורוולאד"ההבהםנ

ואחרילבבכםאחריתתורוולאעמיתואתאישתונוולאד"ההבהםא
ואחרילבבכםאחריתתורוולאעמיתואתאישתונוולאד"ההבהםש

עמוקהשוחהכיאינודחטאהסרסוריתריולבאעינאד

עמוקהשוחהכיאיניןדחטאהסרסוריתריולבאעיניאחריהםזוניםאתםאשרעיניכםמ

עמוקהשוחהכיאינוןדחטאהסרסוריתריןוליבאעינאאחריהםזוניםאשרעיניכם2פ

עמוקהשוחהכיאינוןדחטאהסרסוריתריןוליבאעינא'וגועיניכםנ

עמוקהשוחהכינינהודחטאהסרסוריתריוליבהעינה'וגועיניכםא
עמוקהשוחהכינינהודחטאהסרסוריתריוליבהעינא'וגועיניכםש
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העיניםרואותבהםתלויהשהזנות'לומאחריהםזוניםאתםאשרמשהשאמרכשםזונהד

העיניםרואותבהםתלויהשהזנותלימדאחריהםזוניםאתםאשרמשה'שאמכשםזונהמ

העיניםרואותבהםתלויהשהזנותלומראחריהםזוניםאתםאשרמשהשאמרכשםזונה2פ

העיניםרואותבהםתלויהשהזנות'לומאחריהםזוניםאתםאשרמשה'שאמכשםזונהנ

העיניםרואיםבהםתלויהשהזנות'לומאחריהםזוניםאתםאשרמשה'שאמכשםזונהא
העיניםרואיםבהםתלויהשהזנות'לומאחריהםזוניםאתםאשרמשה'שאמכשםזונהש

שוחהכישלמהידיעלהקדשרוחאמרכךאחריהמהרהרוהלבהזונהאתד

שוחהכישלמהידיעלהקדשרוח'אמכךאחריהמהרהרוהלבהזונהאתמ

שוחהכישלמהידיעלהקדשרוח'אמכךאחריהמהרהרוהלבהזונהאת2פ

שוחהכישלמהי"עהקדשרוח'אמכךאחריהמהרהרוהלבהזונהאתנ

שוחהכישלמהי"עהקדשרוח'אמכךאחריהמהרהרוהלבהזונהאתא
שוחהכישלמהי"עהקדשרוח'אמכךאחריהמהרהרוהלבהזונהאתש

כמהעמקוהביתהמותאלשחהכישםעלשוחהקראהלמהזונהעמוקהד

ה"כמעמוקהביתהמותאלשחהכישםעלשוחהקראהלמהזונהעמוקהמ

כמהעמוקהביתהמותאלשחהכישםעלשוחהקראהלמהזונהעמוקה2פ

א"דnכעמקוהביתהלמותשחהכיש"עשוחהקראהלמהזונהעמוקהנ

א"כדעמוקהביתהמותאלשחהכיש"עשוחהקראהלמהזונהעמוקהא
א"כדעמוקהביתהמותאלשחהכיש"עשוחהקראהלמהזונהעמוקהש

לנואףמורידהשהיאצרהובאראישאשתזויונהקרואיהשאולבעמקי'דתימד

לנואףמורידהנכריהצרהובאראישאשתזוזונהקרואיהשאולבעמקי'דתיממ

לנואףמורידהשהיאצרהובאראישאשתזוזונהקרואיהשאולבעמקדתימר2פ

לנואףמורידהשהיאצרהובאראישאשתזוזונהקרואיהשאולבעמקנ

לנואףמורידהשהיאצרהובאראישאשתזוזונהקרואיהשאולבעמקיא
לנואףמורידהשהואצרהובאראישאשתזוזונהקרואיהשאולבעמקיש

העלית'יידכתיבבורנקראושאוליתמוכוצעדיהשאולדכתיבהיאהדאלגיהנםד

מןהעליתי"י'דכתיבונקראושאוליתמוכוצעדיהשאול'ד'ה'הלגיהנםמ

העליתי"ידכתיבבורנקראושאוליתמכוצעדיהשאולדכתיבהיאהדאלגיהנם2פ

העליתי"י'דכתיבורנקראושאוליתמוכוצעדיהשאולד"ההלגיהנםנ

מןהעלית'ה'דכתיבורנקראושאוליתמוכוצעדיהשאולד"ההלגהינםא
מןהעלית'ה'דכתיבורנקראושאוליתמוכוצעדיהשאולד"ההלגהינםש

ופיהמלמטהרחבהשהיאגיהנםזהצרהשאמרמהובורמירדיחייתנינפשימשאולד

ופיהמלמטהרחבהשהיאגהינם?זוצרה'שאממהובורמיירדיחייתנינפשישאולמ

ופיהמלמטהרחבהשהיאגיהנםזוצרה'כשאממהובורמירדיחייתנינפשימשאול2פ

ופיהמלמטהרחבהשהיאגיהנםזוצרהש"מבומירדיחייתנינפשימשאולנ

ופיהמלמטהרחבהשהיאגהינםזוצרה'שאממהובורמירדיחייתנינפשישאולא
ופיהמלמטהרחבהשהיאגהינםזוצרה'שאממהובורמירדיחייתנינפשישאולש

מוצקלארחבצרמפיהסיתךואף'ד'ה'המלמעלהצרד

מוצקלארחבצרמפיהסיתךואף'ד'ה'המלמעלהצרהמ

מוצקלארחבצרמפיהסיתךואף(צעדיהשאול)דכתיבהיאהדא'מלמעלצר2פ

מוצקלארחבצרמפיהסיתךואףד"ההמלמעלהצרהנ

מוצקלארחבצרמפיהסיתךואףד"הה'מלמעצרהא
מוצקלארחבצרמפיהסיתךואףד"הה'מלמעצרש

האףאתשמביאההיאאףאישאשתשהיאלךנכריהשהיאנכריהתחתיהד

האףאתשמביאההיאאףאישאשתשהיאלהנכריהשהיאנכריה'וגומתחתיהמ

האףשמביאההיאאףאישאשתשהיאלךנכריהשהיאנכריהתחתיה2פ

האףאתשמביאההיאאףאישאשתשהיאלךנכריהשהיאנכריהתחתיהנ

אףמביאהשהיאאףאישאשתשהיאלךנכריהשהיאנכריהתחתיהא
אףמביאהשהיאאףאישאשתשהיאלךנכריהשהיאנכריהתחתיהש

תנאףאלאחרדברממךהאףתהנהלאתנאףלאכתיבשכןהאדםעלד

תנאףאלא"דממךהאףתהנהלאתנאףלא'כתישכןהאדםעלמ

אחרדברממךהאףתהנהלאתנאףלאכתיבשכןהאדםעל2פ

א"דממךהאףתהנהלאתנאףלא'כתישכןהאדםעלנ

א"דממךהאףתהנהלאתנאףלא'כתישכןהאדםעלא
א"דממךהאףתהנהלאתנאףלא'כתישכןהאדםעלש

מאריך'הקבהשאיןתארבכחתףלאשתואישביןאףתתןאלד

מאריך'ה'ב'הקשאיןתארבכחתףלאשתואישביןאףתתןאלא"דמ

מאריךה"הקבשאיןתארבכחתףלאשתואישביןאףתתןאלתתןאל2פ

מאריךה"הבשאיןתארבכחתףלאשתואישביןאףתתןאלנ

מאריךה"הבשאיןתארובכחתףלאשתואישביןאףתתןאלא
מאריךה"הקבשאיןתארובכחתףלאשתואישביןאףתתןאלש
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תוסיףבאדםובגדים'ובמנאפי'במכשפיממהרעדוהייתיאומרהואוכןמהםלהפרעלמנאפיםד

תוסיףבאדםובוגדיםובמכשפיםבמנאפיםממהרעדוהייתי'אומהואוכןמהםלהפרעלמנאפיםמ

תוסיףבאדםובוגדים'ובמנאפיבמכשפיםממהרעדוהייתיאומרהואוכןמהםלהפרעלמנאפים2פ

תוסיףבאדםובוגדיםובמנאפים'במכשפיממהרעדוהייתיא"וכהמהםלהפרע'למנאפינ

תוסיףבאדםובוגדים'ובמנאפי'במכשפיממהרעדוהייתיא"וכהמהםליפרע'למנאפיא
תוסיףבאדםובוגדיםובמנאפים'במכשפיממהרעדוהייתיא"וכהמהםליפרעלמנאפיםש

אשת'ד'ה'הבישראלרשעיםומוספתבוגדיםאותןועושהכשריםאנשיםמפתהשהיאד

אשת'ד'ה'הבישראלרשעיםומוספתבוגדיםאותםועושהכשריםאנשיםמפתהשהיאמ

אשתדכתיבהיאהדא'בישררשעיםומוספתבוגדיםאותןועושהכשריםאנשיםמפתהשהיא2פ

אשתד"הה'ביש'רשעיומוספתבוגדיםאותןועושהכשרים'אנשימפתחשהיאנ

אשתד"ההבישראל'רשעיומוסיף'בוגדיאותםועושהכשרים'אנשימפתהשהיאא
אשתד"ההבישראל'רשעיומוסיףבוגדיםאותםועושה'כשרי'אנשימפתהשהיאש

פתימיארחתםהמישריםדרךלעוברילקרא'וגומביתהלפתחוישבההומיהכסילותד

פתימי'וגומדרךלעברילקראביתהלפתחוישבההומיהכסילותמ

פתימיאורחותםהמישריםדרךעברילקרא'וגוביתהלפתחוישבההומיהכסילות2פ

פתימיאורחותםהמישריםדרךלעוברילקרוא'וגוביתהלפתחוישבההומיהכסילותנ

פתימי'וגודרךלעוברילקרוא'וגוביתהלפתחוישבה'וגוהומיהכסילותא
פתימי'וגודרךלעוברילקרוא'וגוביתהלפתחוישבה'וגוהומיהכסילותש

רפאיםכיידעולא'וגוימתקוגנוביםמיםלוואמרהלבוחסרהנהיסורד

רפאיםכיידעולאימתקוגנוביםמיםהנהיסורמ

רפאיםכיידעולא'וגוימתקוגנוביםמיםלוואמרלבחסרהנהיסור2פ

רפאיםכיידעולא'וגוימתקוגנוביםמים'וגולבוחסרהנהיסורנ

רפאיםכיידעולא'וגוימתקוגנוביםמים'וגוהנהיסורא
רפאיםכיידעולא'וגוימתקוגנוביםמים'וגוהנהיסורש

למי'אוהנואףכנגדאבוילמיאוילמיתוסיףבאדםובוגדיםהוי'וגושםד

למיהנואףכנגדאבוילמיאוילמיתוסיףבאדםובוגדיםהוישםמ

למיאומרהנואףכנגדאבוילמיאוילמיתוסיףבאדםובוגדיםהוי'וגושם2פ

למי'אוהנואףכנגדאבוילמיאוילמיתוסיףבאדםובוגדיםהוי'וגושםנ

למי'אמהנואףכנגדאבוילמיאוילמיתוסיףבאדםובוגדיםהוישםא
למי'אמהנואףכנגדאבוילמיאוילמיתוסיףבאדםובוגדיםהוישםש

'דתימ'כמאויאבזהאבוילמיבטןלצבות'דתימ'כמאויד

'דתימה'כמאויאבזהאבוילמיבטןלצבות'מ'דתיה"כמאוימ

דתימרכמהאויאבזהאבוילמיבטןלצבותדתימרכמהאוי2פ

א"כמדאויאבזהאבוילמיבטןלצבותא"כמדאוינ

א"כדאויאבזהאבוילמיבטןלצבותבטנהוצבתהא"כדאויא
א"כדאויאבזהאבוילמיבטןלצבותבטנהוצבתהא"כדאויש

מדיניםלמיאויאבאבוינקראלכךהעבירהעושההואשהירךלפיירךולנפילד

מדייניםלמיאויאבאוינקראלכךהעבירהעושההואשהירךלפיירךולנפילמ

מדניםלמיאויאבאבוינקראלכךהעבירהעושההואשהירךלפיירךולנפיל2פ

מדניםלמיאויאבאבוינקראלכךהעבירהעושההואשהירךלפיירךולנפילנ

מדיניםלמיאויאבאבוינקראלכךהעבירהעושההיאשהירךלפיירךולנפילא
מדיניםלמיאויאבאבוינקראלכךהעבירהעושההיאשהירךלפיירךולנפילש

אישביןמדניםהמשלחלנואףוהאבויהאוילמיאלוכלד

אישביןמדייניםהמשלחלנואףוהאבויהאוילמיאלוכלמ

אישביןאחיםביןמדניםהמשלחלנואףוהאבויהאוילמיאלוכל2פ

אישבין'מדניהמשלחלנואףאבוילמיאוילמיאלוכלנ

אישוביןאחיםביןמדניםהמשלחלנואףוהאבויהאויאלוכללמיא
אישוביןאחיםביןמדניםהמשלחלנואףוהאבויהאויאלוכללמיש

אחיםביןמדניםומשלח'אומהואוכןשלושהמדניםלמימדיניםלמיהוילאשתוד

אחיםביןמדיניםומשלח'אומהואוכןשלושהמדיניםלמימדייניםלמיהוילאשתומ

אחיםביןמדניםומשלחאומרהואוכןשלישהמדניםלמימדניםלמיהוילאשתו2פ

אחיםביןמדניםומשלחא"וכהשלי'המדנילמימדניםלמיהוילאשתונ

אחיםבין'מדניומשלחא"וכהלאשתוא
אחיםבין'מדניומשלחא"וכהלאשתוש

הקללותבאותהםלמיועודשיחלמילזהזה'אחישהםואשתואישזהד

הקללותבאותהםלמיועודשיחלמילזהזהאחיםשהםואשתואישזהמ

הקללותבאותהםלמיועודשיחלמילזהזהאחיםשהםואשתואישזה2פ

הקללותבאותלמיועודשיחלמילזהזהאחיםשהםואשתואישזהנ

הקללותבאותהםלמיועודשיחלמילזהזהאחיםשהםואשתואישזהא
הקללותבאותהםלמיועודשיחלמילזהזהאחיםשהםואשתואישזהש
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הזונהזוחנםפצעיםלמישיחלמיהויוהאבויהאוישאמרנוד

הזונהזוחנםפצעיםלמישיחלמיהויוהאבויהאוישאמרנוהאלהמ

הזונהזוחנםפצעיםלמישיחלמיהויוהאבויהאוישאמרנו2פ

הזונהזוחנםפצעיםלמישיחלמיהויוהאבויהאוישאמרנונ

הזונהזוחנם'פצעילמישיחלמי'מדינילמיהויוהאבויהאוישאמרנוא
הזונהזוחנם'פצעילמישיחלמימדיניםלמיהויוהאבויהאוישאמרנוש

למיאחרעםשוחקתמבעלהפצעשוםבליחנםאהבהפצעינפצעתשהיתהד

למיאחרעםשוחקתבעלהפשעשוםבלאחנםאוהבהפצעינפצעתשהיתהמ

למיאחרעםשוחקתבעלהפשעשוםבלאחנםאהבהפצעינפצעתשהיתה2פ

למיאחרעםשוחקתבעלהפשעשוםבלאחנםאהבהפצעינפצעתשהיתהנ

למיאחרעםשוחקתבעלהפשעשום(פש)בלאחנםאהבהפצעינפצעתשהיהא
למיאחרעםשוחקתבעלהפשעשוםבלאחנםאהבהפצעינפצעתשהיהש

'א'דמייןעיניםחכלילי'דתימ'כמייןהנואףאתשמשקההזונהזועיניםחכלילותד

א"דמייןעיניםחכלילימ"דתיה'כמייןהנואףאתשמשקההזונהזועיניםחכלילותמ

דברמייןעיניםחכלילידתימרכמהייןהנואףאתשמשקההזונהזועיניםחכלילות2פ

א"דמייןעיניםחכליליא"כמדייןלנואףשמשקההזונהזועיניםחכלילותנ

א"דמייןעיניםחכליליא"כדייןהנואףאתשמשקההזונהזועיניםחכלילותא
א"דמייןעיניםחכליליא"כדייןהנואףאתשמשקההזונהזועיניםחכלילותש

'וגו'יייתןלאשההכהןואמר'דתימ'כמהאלהשבועתזושיחלמיד

'וגומי"ייתןלאשההכהןואמר'דתימה'כמהאלהשבועתזושיחלמימ

'וגוי"ייתןלאשההכהןואמרדתימרכמההאלהשבועתזושיחלמיאחר2פ

'וגוי"ייתןלאשההכהןואמרא"כמדהאלהשבועתזושיחלמינ

לאשההכהן'ואמא"כדהאלהשבועתזושיחלמיא
לאשההכהן'ואמא"כדהאלהשבועתזושיחלמיש

בבגדיהואוחזראשהאתפורעשהכהןחנםעסקיעלחנםפצעיםלמיד

בבגדיהואוחזראשהאתפורעשכהןזהחנםעסקיעלחנםפצעיםלמימ

בבגדיהואוחזראשהאתפורעשכהןחנםעסקיעלחנםפצעיםלמי2פ

בבגדיהואוחזראשהאתפורעשהכהןחנםעסקיעלחנםפצעיםלמינ

בבגדיהואוחזהאשהראשאתפורעשהכהןחנםעסקיעלחנםפצעיםלמיא
בבגדיהואוחזהאשהראשאתפורעשהכהןחנםעסקיעלחנם'פצעילמיש

כשהיתהשמידהמיםשתייתזועיניםחכלילותלמינפרמונפרמואםנקרעונקרעואםד

שהיתהשמידהמיםשתייתזועיניםחכלילותלמינפרמונפרמואםנקרעונקרעואםמ

שהיתהשמידהמיםשתייתזועיניםחכלילותלמינפרמונפרמוואםנקרעונקרעואם2פ

שהיתהשמידהמיםשתייתזועיניםחכלילותלמינפרמונפרמואםנקרעונקרעואםנ

שהיתהשמידהמיםשתייתזועיניםחכלילותלמינפרמונפרמוואםנקרעונקרעואםא
שהיתהשמידהמיםשתייתזועיניםחכלילותלמינפרמונפרמוואםנקרעונקרעואםש

לחקרלבאיםגורםשהייןמכאןהייןעללמאחריםלמיאלוכלבולטותעיניהשותהד

לחקורלבאיםגורםשהייןמכאןהייןעללמאחריםלמיאלוכלבולטותעיניהשותהמ

לחקרלבאיםגורםשהייןמכאןהייןעללמאחריםלמיאלוכלבולטותעיניהשותה2פ

לחקרלבאיםגורםשהייןמכאןהייןעללמאחריםלמיאלוכלבולטותעיניהשותהנ

לחקורלבאיםגורםשהייןמכאןהייןעל'למאחרילמיאלוכלבולטותעיניהשותהא
לחקורלבאיםגורםשהייןמכאןהייןעל'למאחרילמיאלוכלבולטותעיניהשותהש

תראאלבתריהרדיףטבאחמראליהאיתהןדשמעמןממסךד

תראאלבתריהרדיףטבאחמראליהאיתהןדשמעמאןממסךמ

תראאלבתריהרדיףטבאחמראליהאיתהןדשמעמןממסך2פ

תראאלבתריהרדיףטבאחמראליהאיתהןדשמעמןממסךנ

תראאלעליהשחייבבתריהרדיףטבאחמראליהאיתאןדשמעמאןממסךא
תראאלעליהשחייבבתריהרדיףטבאחמראליהאיתהןדשמעמאןממסךש

למהאדםישתכרשלאהייןעלהקדשרוחהזהירהיתאדםכיייןד

למהממנואדםישתכרשלאהייןעללישראלהקדשרוחהזהירהיתאדםכיייןמ

למהאדםישתכרשלאהייןעללישראלהקדשרוחהזהירהיתאדםכייין2פ

למהאדםישתכרשלאהייןעל'לישהקדשרוחהזהירהיתאדםכיייןנ

למהאדםישתכרשלא'לישרהקדשרוחהזהירהיתאדםכיייןא
למהאדםישתכרשלאלישראלהקדשרוחהזהירהיתאדםכיייןש

יתאדםכי'א'דמיתהעליהשיתחייב'עבירשעוברדםשאחריתויתאדםכיד

יתאדםכיא"דמיתהעליהשיתחייבעבירהשעוברדםשאחריתויתאדםכימ

יתאדםכיאחרדברמיתהעליהשיתחייבעבירהשעוברדםשאחריתויתאדםכי2פ

יתאדםכיא"דמיתהעליהשחייבעבירהשעוברדםשאחריתויתאדםכינ

יתאדםכיא"דמיתהחייבשעליה'עבירשעוברדםאחריתוכייתאדםכיא
יתאדםכיא"דמיתהחייבשעליהעבירהשעוברדםאחריתוכייתאדםכיש
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ידיעל'כתבכיסעינובכוסיתןכיזבהולדםנדהלדםיתאוהכיד

ידיעל'כתיבכיסעינובכוסיתןכיזבהולדםנדהלדםיתאוהכימ

ידיעלכתיבבכיסעינובכוסיתןכיזבהולדםנדהלדםתאוהכי2פ

י"ע'כתיבכיסעינובכוסיתןכיזבהולדםנדהלדםיתאוהכינ

י"שע'כתיבכיסעינובכוסיתןכיזבהולדםנדהלדםתאוה[י]כיא
י"שעכתיבבכיסעינובכוסיתןכיזבהולדםנדהלדםתאוהכיש

במישריםיתהלךהערוהעלשיבא'לומתורהדברהנקילשוןבכיסעינויתןהכוסד

במישריםיתהלךהערוהעלשיבואלומרתורהדברהנקילשוןבכיסעיניונותןהכוסמ

במישריםיתהלך[הערוהעלשיבא'לומ]תורהדברהנקילשוןבכיסעינויתןהכוס2פ

'במישרייתהלךהערוהעלשיבא'לומתורהדברהנקילשוןבכיסעינויתןהכוסנ

'במישרייתהלךתורהדברהנקילשוןבכיסעינויתןהכוסא
'במישרייתהלךתורהדברהנקילשוןבכיסעינויתןהכוסש

אםאסי'ראמרפורשואינוראיתיאדומהכשושנהלואומרתאשתוסוףד

אםאסי'ר'אמפורשואינוראיתיאדומהכשושנהלואומרתשאשתוסוףמ

אםאסיר"אמפורשואינוראיתיאדומהכשושנהלו'אומרשאשתוסוף2פ

אםיוסיר"אפורשואינוראיתיאניאדומהכשושנהלואומרתשאשתוסוףנ

אםיוסיר"אפורשואינוראיתיאדומהכשושנהלואומרתשאשתוא
אםיוסיר"אפורשואינוראיתיאדומהכשושנה'אומרשאשתוש

אחרדברהטמאאתומטהרהטהוראתשמטמאסוףהואחכםתלמידד

א"דהטמאאתומטהרהטהוראתשמטמאסוףהואחכםתלמידמ

(ס)אחרדברהטמאאתומטהרהטהוראתשמטמאסוףהואחכםתלמיד2פ

א"דהטמאאתומטהרהטהוראתשמטמאסוףהואח"תנ

א"דהטמאאתומטהרהטהוראתמטמאשהואסוףהואח"תא
א"דהטמאאתומטהרהטהוראתמטמאשהואסוףהואח"תש

עםמסיחכמישורהפקראותןועושההעבירותאתמתירשהואסוףבמישריםיתהלךד

עםמשיחכמישורהפקראותןועושההעבירותאתמתירשהואסוףבמישריםיתהלךמ

עםמשיחכמישורהפקראותןועושההעבירותאתמתירשתהאסוףבמישריםיתהלך2פ

עםמשיחבמישורהפקראותןועושההעבירותאתמתירשהואסוףבמישריםיתהלךנ

עםמשיחבמישורהפקראותןועושההעבירותאת[מתיר](מכיר)שהואסוף'במישרייתהלךא
עםמשיחבמישורהפקראותןועושההעבירותאתמתירשתהאסוף'במישרייתהלךש

ישךכנחשאחריתומתביישואינובשכרותרעיםדבריםפיומנבלבשוקאשהד

ישךכנחשאחריתומתביישואינובשכרותרעיםדברים'ואומפיואתמנבלבשוקאשהמ

ישךכנחשאחריתומתביישואינובשכרותרעיםדברים'ואופיואתמנבלבשוקאשה2פ

ישךכנחשאחריתומתביישואינובשכרותרעים'דברי'ואופיואתמנבלבשוקאשהנ

ישךכנחשאחריתומתביישואינובשכרותרעים'דברי'ואומפיוומנבלבשוקהאשהא
ישךכנחשאחריתומתביישואינובשכרותרעים'דברי'ואומפיוומנבלבשוקהאשהש

האדמהארורה'שנאמבעבורוהאדמהנתקללהייןלשתותלחוהשהסיתידיעלהנחשמהד

האדמהארורה'שנבעבורוהאדמהנתקללהייןלשתותלחוהשהסיתהידיעלהנחשמהמ

האדמהארורה'שנאבעבורוהאדמהנתקללהייןלשתותלחוהשהסיתהידיעלהנחשמה2פ

האדמהארורה'שנבעבורוהאדמהנתקללהייןלשתותלחוהשהסיתהי"עהנחשמהנ

האדמהארורה'שנאבעבורוהאדמהנתקללהייןלשתותלחוהשהסיתי"עהנחשמהא
האדמהארורה'שנאבעבורוהאדמהנתקללהייןלשתותלחוהשהסיתי"עהנחשמהש

מיינונחוייקץ'שנאעולםשלשלישונתקללייןידיעלכךבעבורךד

מיינונחויקץ'שנבשבילושלעולםשלישונתקללייןידיעלכךבעבורךמ

מיינונחויקץ'שנאבשבילועולםשלשלישונתקללייןידיעלכךבעבורך2פ

מיינונחויקץ'שנבשבילועולםשלשלישונתקללייןי"עכךבעבורךנ

מיינונחויקץ'שנאמבשבילועולםשלשלישונתקללהייןי"עכןבעבורךא
מיינונחויקץ'שנאבשבילועולםשלשלישונתקללהייןי"עכךבעבורךש

אבינקראוהואשלישובנושהיהחםהיהזהכנעןארור'וגוד

אבינקראוהואשלישיבנושנקראחםהיהזהכנעןארורויאמרמ

אבינקראוהואשלישיבנושהיהחםהיהזהכנעןארור'שנא'וגו2פ

אבינקראוהואשלישיבנושהיהחםהיהזהכנעןארור'וגונ

אביוהואשלישובנושהיהחםזהכנעןארור'ויאמא
אביוהואשלישובנושהיהחםזהכנעןארורויאמרש

אתמארריםהיווכןכנעןד

בעבורהונתקללהייןששתעלהמארריםמיםושותההסוטהאתמארריםהיווכןכנעןמ

אתמארריןהיווכןכנען2פ

אתמארריםהיווכןכנעןנ

אתמארריןהיווכןכנעןא
אתמארריןהיווכןכנעןש
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האדםאתהייןמפרישכךלחייםמיתהביןמפרישזהצפעוןד

האדםאתהייןמפרישכךלחייםמיתהביןמפרישזהצפעוןמהיפרישוכצפעונימ

האדםאתהייןמפרישכךלחייםמיתהביןמפרישזהצפעון2פ

האדםאתהייןמפרישכךלחייםמיתהביןמפרישזהצפעוןנ

האדםאתהייןמפרישכןלמיתהחייםביןשמפרישזהצפעוןא
האדםאתהייןמפרישכןלמיתהחייםביןשמפרישזהצפעוןש

'דכתיהואהדאזרהלעבודהלוגורםשהייןלפיהמותלדרכיחייםמדרכיד

'ד'ה'הז"עלעבודלוגורםשהייןלפיהמותלדרכיחייםמדרכימ

דכתיבהיאהדאזרהעבודהלעבודלוגורםשהייןלפימותלדרכיחייםמדרכי2פ

ד"ההז"לעלוגורםשהייןלפימיתהלדרכיחייםמדרכינ

ד"ההז"עלעבודלוגורםשהייןלפימיתהלדרכיחייםמדרכיא
ד"ההז"עלעבודלוגורםשהייןלפימיתהלדרכיחייםמדרכיש

באשהואאחרדברזראלבךיהיהלא'דתימ'כמזרותיראועיניךד

באשהואא"דזראלבךיהיהלא'מ'דתיה"כמזרותיראועיניךמ

באשהואאחרדברזראלבךיהיהלאדתימרכמהזרותיראועיניך2פ

באשהואא"דזראלבךיהיהלאא"כמדזרותיראועיניךנ

באשהואא"דזראלבךיהיהלאא"כדזרותיראועיניךא
באשהואא"דזראלבךיהיהלאא"כדזרותיראועיניךש

המצותאתשיעשהאחרדברבזרהבניתשגהלמה'דתימכמהאישאשתעלד

המצוותאתשיעשהא"דבזרהבניתשגהולמה'מ'דתיה'כמאישאשתעלמ

המצותשיעשהאחרדברבזרהבניתשגהלמהדתימרכמהאישאשתעל2פ

המצותאתשיעשהא"דבזרהבניתשגהלמהא"כמדאישאשתעלנ

המצותאתשיעשהא"דבזרהבניתשגהולמהא"כדאישאשתעלא
המצותאתשיעשהא"דבזרהבניתשגהולמהא"כדאישאשתעלש

הייןבעבורהטועיםאלאזדיםואין'וגו'השוגיארוריםזדיםגערת'דתימכמהזרותד

הייןבעבורהטועיםאלאזדיםואיןממצותיךהשוגיםארוריםזדיםגערת'דתימכמהזרותמ

הייןבעבור'הטועיאלאזדיםואיןממצותיךהשוגיםארוריםזריםגערתדתימרכמהזכות2פ

הייןבשביל'הטועיאלאזדיםואיןממצותיךהשוגיםארוריםזדיםגערתא"כמדזרותנ

הייןבשבילהטועיםאלאזדיםואיןממצותיךהשוגים]ארוריםזדיםגערתא"כדזרותא
ארוריםזדיםגערתא"כדזרותש

ולץיהירשנקראשכורזהזדוןבעברתעושהשמולץיהירזד'דתימכמהד

ולץיהירשנקראשכורזהזדוןבעברתעושהשמולץיהירזד'מ'דתיה'כממ

ולץיהירשנקראשכורזהזדוןבעברתעושהשמולץיהירזדדתימרכמה2פ

ולץיהירשנקראשכורזהזדוןבעברתעושהשמולץיהירזדא"כמדנ

לץיהירשנקראשיכורזהזדוןבעברתעושהשמולץיהירזדא"כדא
ש

דכתיבמניןלץינוהלאיהירגברבוגדהייןכיאף'שנמניןיהירד

'דכתמנייןלץינוהלאיהירבגרבוגדהייןכיאף'שנמניןיהירמ

דכתיבמניןלץינוהולאיהירגברבוגדהייןכיאף'שנאמניןיהיר2פ

'דכתימניןלץינוחלאיהירגברבוגדהייןכיאף'שנמניןיהירנ

'דכתימניןלץינוהלאיהירגברבוגדהייןכיאף'שנמניןיהירא
ש

הופךשהואתהפכותידברולבךיחכםלאבושוגהכלשכרהומההייןלץד

הופךשהואתהפוכותידברולבךיחכםלאבושוגהכלשכרהומההייןלץמ

הופךשהואתהפוכותידברולכךיחכםלאבושוגהכלשכרהומההייןלץ2פ

הופךשהואתהפוכותידברולבךיחכםלאבושוגהכלשכרהומההייןלץנ

הופךשהואתהפוכותידברולבך'וגושכרהומההייןלץא
ש

כשוכבוהיית'וגותהפוכותדורכי'דתימכמההמצותומן'הקבהמןפניוד

כשוכבוהייתהמהתהפוכותדורכי'דתימה'כמהמצותומן'ה'ב'הקכנגדפניומ

כשוכבוהיית'וגוהמהתהפוכותדורכידתימרכמההמצותומןה"הקבמןפניו2פ

כשוכבוהיית'וגוהמהתהפוכותדורכיא"כמדהמצותומןה"הבמןפניונ

כשוכבוהיית[המהתהפוכותדורכיא"כדהמצותומןה"הבמןפניוא
כשוכבוהייתש

ששתהועלהמבולמיבתוךחדש'ב'יבתיבהששכבנחזהיםבלבד

ששתהועלהמבולמיבתוךחדשב"יבתיבהששכבנחזהיםבלבמ

ששתהועלהמבולמיבתוךחדשעשרשניםבתיבהששכבנחזהיםבלב2פ

ששתהועלהמבולמיבתוךחדשב"יבתיבהששכבנחזהיםבלבנ

ששתהועלבמבולחדשב"יבתיבהששכבנחזהיםבלבא
ששתהועלבמבולחדשב"יבתיבהששכבנחזהיםבלבש
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שהואהקדמוניאדםזהוכחבבראשוכשוכבשנסתרספסולבואירעונשתכרד

שהואהקדמוניאדםהיהזהחבלבראשוכשוכבשנסתרסבגופופסולבוארעונשתכרמ

שהואהקדמוניאדםהואזהחבלבראשוכשוכבשנסתרסבגופופסולבואירעונשתכר2פ

שהואהקדמוניאדםזהוחיבלבראשוכשוכבשנסתרספסולבואירעונשתכרנ

שהיההקדמוניאדםזהחבלבראשוכשוכבשנסתרספיסוללואירעונשתכרא
שהיההקדמוניאדםזהחבלבראשוכשוכבשנסתרספיסוללואירעונשתכרש

להביאוגורםמיתהעליונקנסההייןידישעלאדםבנילכלראשהיהד

להביאוגרםמיתהעליונקנסההייןידישעלאדםבנילכלראשחייבמ

להביאוגורםמיתהעליונקנסההייןידישעלאדםבנילכלראשהיה2פ

להביאוגרםמיתהעליונקנסההייןי"שעאדםבנילכלראשהיהנ

לולהביאוגרםמיתהלונקנסההייןי"עאדםבניראשא
לולהביאוגרםמיתהלונקנסההייןי"עאדםבניראשש

שעברוממהדעתלומדשאינולנואףלואויחליתיבלהכונילעולםמותחבליד

שעברוממהדעתלומדשאינולנואףלואויחליתיבלהכונילעולםמותחבלימ

שעברוממהדעתלומדשאינולנואףלואויחליתיבלהכונילעולםמותחבלי2פ

שעברוממהדעתלומדשאינולנואףלואיןחליתיבלהכונילעולםמותחבלינ

שעברממהדעתלומדשאיןלנואףלואויחליתיבלהכוניולעולםמותחבליא
שעברממהדעתלומדשאיןלנואףלואויחליתיבלהכוניולעולםמותחבליש

בלהלמונידעתלמדולאהייןידיעללשוטהאירעמהראההואעליוד

בלהלמונידעתלמדולאהייןידיעללסוטהשאירעמהראההואעליומ

ולאהלמונידעתלמדולאהייןידיעללשוטהשאירעמהראההואעליו2פ

בלהלמונידעתלימדולאהייןי"עלסוטהאירעמהראההואעליונ

בלהלמונידעתלמדולאהייןי"עלסוטהאירעמהראהעליוא
בלהלמונידעתלמדולאהייןי"עלסוטהאירעמהראהעליוש

'אמאלאלהביןידעולאהייןידיעללנואףאירעמהבתורהראהידעתיד

'אמאלאלהביןידעולאהייןידיעללנואףאירעמהבתורהראהידעתימ

אמראלאלהביןידעולאהייןידיעללנואףאירעמהבתורהראהידעתי2פ

אמראלאלהביןידעולאהיין(הנו)י"עלנואףאירעמהבתורהראהידעתינ

'אמאלאלהביןידעולאהייןי"עלנואףאירעמהבתורהראהידעתיא
'אמאלאלהביןידעולאהייןי"עלנואףאירעמהבתורהראהידעתיש

אחריהירדףבזנותלהתעסקפנאילושיהיהזמןשכלעודאקיץמתיד

אחריהירדףבזנותלהתעסקפנאילושיהיהזמןשכלעודאבקשנואוסיףאקיץמתימ

אחריהירדףבזנותלהתעסקפנאילושיהיהזמןשכלעודאקיץמתי2פ

אחריהירדוףבזנותליתעסקפנאילושיהיהז"שכעודאקיץמתינ

אחריהירדוףבזנותלהתעסקפנאילושיהיהז"שכעודאבקשנואוסיףאקיץמתיא
אחריהירדוףבזנותלהתעסקפנאילושיהיהז"שכעודאבקשנואוסיףאקיץמתיש

שוטהפרשתאחרנזירפרשתבתורה'הבהכתבולכךלזנותגורםשהייןלמדנוהאד

סוטהפרשתאחרנזירפרשתבתורה'ה'ב'הקכתבולכךלזנותגורםשהייןלמדנוהאמ

סוטהפרשתאחרנזירפרשתה"הקבכתבולכךלזנותגורםשהייןלמדנוהא2פ

סוטה'פרשאחרנזיר'פרשבתורה'כתולכךלזנותגורםשהייןלמדנוהאנ

סוטה'פאחרנזיר'פרשה"הקב'כתיולכךלזנותגורםשהייןלמדנוהאא
סוטה'פאחרנזיר'פרשה"הקב'כתיולכךלזנותגורםשהייןלמדנוהאש

החטאמןהיראאלאונתקלקלוייןששתוונואפתנואףכמעשהאדםיעשהשלאד

החטאמןהיראאלאונתקללוייןששתוונואפתנואףכמעשהאדםיעשהשלאכדימ

החטאמןהיראאלאונתקלקלוייןששתוונואפתנואףכמעשהאדםיעשהשלא2פ

החטאמןהיראאלאונתקלקלוייןששתוונואפתנואףכמעשהאדםיעשהשלאנ

החטאמןהיראאלאוהתקלקלוייןששתווהנואפתהנואףכמעשהאדםיעשהשלאא
החטאמןהיראאלאוהתקלקלוייןששתווהנואפתהנואףכמעשהאדםיעשהשלאש

'וגויפליאכיאשהאואיש'נאמלכךהייןמןעצמואתיזירד

א"ד'וגומיפליאכיאשהאואישנאמרלכךהייןמןעצמואתיזירמ

'וגויפליאכיאשהאואישנאמרלכךהייןמןעצמואתיזיר2פ

'וגויפליאכיאשהאואיש'נאמלכךהייןמןעצמואתיזירנ

יפליאכיאשהאואיש'נאמלכךהייןמןעצמויפרישא
יפליאכיאשהאואיש'נאמלכךהייןמןעצמויפרישש

זה'וגובציוןהשאנניםהוי'ד'ה'הד

זה'בגומבציוןהשאנניםהוי'ד'ה'המ"וגויפליאכיאשהאואישמ

זה'וגובציוןהשאנניםהוידכתיבהיאהדא2פ

זה'וגובציוןהשאנניםהויד"ההנ

זה'וגובציוןהשאנניםהויד"ההא
זה'וגובציוןהשאנניםהויד"ההש
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שיושביםהשבטים'יאלושומרוןבהרוהבטחיםעונגבהיכלימסוביןשהיוובנימןיהודהשבטד

שיושביןהשבטיםעשרתאלושומרוןבהרוהבוטחיםענגבהכלימסוביןשהיוובנימןיהודהשבטמ

שיושביןהשבטיםעשרתאלושמרוןבהרוהבוטחיםעונגבהכלימסוביןשהיוובנימןיהודהשבט2פ

שיושביןהשבטיםעשרתאלושומרוןבהרוהבוטחיםעונגבהיכלימסוביןשהיוובנימיןיהודהשבטנ

שהושיבם'השבטי'יאלושומרוןבהרוהבוטחיםעונגבהיכלימסוביןשהיוובנימןיהודהשבטא
שהושיבם'השבטי'יאלושומרוןבהר'והבוטחיעונגבהיכלימסוביןשהיוובנימיןיהודהשבטש

עבריםישראלנקראושמשםועברשםשמותמשניהבאיםהגויםראשיתנקוביבסבסטילבטחד

עבריםישראלנקראושמשםועברשםשמותמשנישבאיםהגויםראשיתנקוביבסבסטילבטחמ

עבריםישראלנקראושמשםועברשםשמותמשניהבאיםהגויםראשיתנקוביבסבסטילבטח2פ

עברים'ישנקראושמשםועברשםשמותמשניהבאיםהגויםראשיתנקוביבסבסטילבטחנ

עברים'ישרנקראושמשםועברמשםשמותמשתיהבאיםהגויםראשיתנקוביבטכסיסיבטחא
'עבריישראלנקראושמשםועברמשםשמותמשתיהבאיםהגויםראשיתנקוביבטכסיסיבטחש

תפלותבדברימתעסקיןהםושותיםאוכליםשהםבשעההעולםאומותישראלביתלהםובאוד

תפלותבדברימתעסקיםהםושותיםאוכליםשהםבשעההעולםאומותישראלביתלהםובאומ

תפלותבדברימתעסקיןהםושותיםאוכליםשהםבשעההעולםאומותישראלביתלהםובאו2פ

תפלותבדברימתעסקיןהםושותים'אוכלישהםבשעה'העו'אומו'ישביתלהםובאונ

תפלותבדברי'מתעסקיהםושותיםאוכליםשהיובשעהה"אישראלביתלהםובאוא
תפלותבדברי'מתעסקיהםושותיםאוכליםשהיובשעהה"אישראלביתלהםובאוש

ואומריםישראלבאיןכךאחרכהמןעשירמיכגליתגבורמיכבלעםחכםמיד

'ואומישראלבאיןכךאחרכהמןעשירמיכגליתגבורמיכבלעםחכםמימ

ואומריןישראלבאיןכךאחרכהמןעשירמיכגליתגבורמיכבלעםחכםמי2פ

'ואומ'ישבאיןכ"אחכהמןעשירמיכגוליתגבורמיכבלעםחכםמינ

'ואומרי'ישרבאיןכ"אחכהמןעשירמיכגליתגבורמיכבלעםחכםמיא
'ואומריישראלבאיןכ"אחכהמןעשירמיכגליתגבורמיכבלעםחכםמיש

דודגבורהיהלאשמשוןחכםהיהלאשלמהחכםהיהלאאחיתופללהםד

דודגבורהיהלאחכםהיהלאשלמהחכםהיהלאאחיתופללהםמ

דודגבורהיהלאשמשוןחכםהיהלאאחיתפללהם2פ

דודגבורהיהלאשמשוןחכםהיהלאשלמהחכםהיהלאאחיתופללהםנ

דודגבורהיהלאשמשוןחכםהיהלאאחיתופללהםא
דודגבורהיהלאשמשוןחכםהיהלאאחיתופללהםש

עשירהיהלאשלמהעשירהיהלאקרחגבורהיהלאד

עשירהיהלאשלמהעשירהיהלאקרחגבורהיהלאשהרגומ

עשירהיהלאשלמהעשירהיהלאקרחגבורהיהלאשהרגו2פ

עשירהיהלאשלמהעשירהיהלאקרחגבורהיהלאשהרגונ

עשירהיהלאשלמהעשירהיהלאקרחממנוגבורהיהלאלגליתשהרגא
עשירהיהלאשלמהעשירהיהלאקרחממנוגבורהיהלאלגליתשהרגש

כאבניםבירושלםהכסףאתויתןבו'שנד

כאבניםבירושלםהכסףאתויתןבו'שנמ

כאבניםבירושלםהכסףאתויתןבו'שנא2פ

כאבניםבירושלםהכסףאתויתןבו'שנאנ

שלמהבימינחשבכסףאין'ואומכאבניםבירושלםהכסףאתשלמהויתן'שנאא
שלמהבימינחשבכסףאין'ואומכאבניםבירושלםהכסףאתשלמהויתן'שנאש

רבהחמתמשםולכוקטיספוןזהוראוכלנהעברוישראלכדבריכולםומסכימיןד

רבהחמתמשםולכוקטיספוןזהוראוכלנהעברוישראלבדבריכלןומסכימיןמ

רבהחמתמשםולכוקטיספוןזהוראוכלנהעברוישראלכדבריכולםומסכימין2פ

רבהחמתמשםולכוקטיספוןזהוראוכלנהעברו'ישכדבריכולםומסכימיןנ

רבהחמתמשםולכוקטיספוןזהוראוכלנהעברוישראלבדבריכלםומסכימיןלמאומהא
רבהחמתמשםולכוהטיספוןזהוראוכלנהעברוישראלבדבריכלםומסכימיןלמאומהש

זההאלההממלכותמןהטוביםדפלסטוניתלוליאאלופלשתיםגתורדואנטוכיאחמתזוד

זההאלההממלכותמןהטוביםדפלסטיניתלוליאאלופלשתיםגתורדואנטוכיאחמתזומ

זההאלההממלכותמןהטוביםדפלסטוניתלוליאאלופלשתיםגתורדואנטוכיאחמתזו2פ

זההאלההממלכותמןהטוביםדפלוסטוניתלוליאאלופלשתיםגתורדואנטוכיאחמתזונ

זההממלכותמןהטוביםדפלסטוכיתלוליאאלופלשתיםגתורדואנטוכיאחמתזוא
זההממלכותמןהטוביםדפלסטוניתלוליאאלופלשתיםגתורדואנטוכיאחמתזוש

לכםנתתיוטובגדולחלק'הבהלהם'אממגבולכםבעולםרבאםושומרוןציוןד

לכםנתתיוטובגדולחלק'ה'ב'הקלהם'אממגבולכםגבולםרבאםושומרוןציוןמ

לכםנתתיוטובגדולחלקה"הקבלהם'אממגבולכםגבולםרבאםושמרוןציון2פ

לכםנתתיוטובגדולחלקה"הבלהם'אממגבולכםגבולםרבאםושומרוןציוןנ

לכםנתתיוטובוגדולחלקה"הקבלהם'אממגבולכםגבולםרבאםושומרוןציוןא
לכםנתתיוטובוגדולחלקה"הקבלהם'אממגבולכםגבולםרבאםושומרוןציוןש
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ואיןרצוניעושםאתםאיןולמהשלכםמחלקוגדולטובהאומותמכללאחתשאיןד

ואיןרצוניעושיםאתםאיןולמהשלכםמחלקוגדולטובהאומותמכללאחתשאיןמ

ואיןרצוניעושיןאתםאיןולמהשלכםמחלקוגדולטובהאומותמכל'לאחשאין2פ

ואיןרצוניעושיןאתםאיןולמהשלכםמחלקוגדולטוב'האומומכללאחתשאיןנ

ואיןרצוניעושיןאתםאיןולמהשלכםמחלקוגדולטוב'האומומכל'לאשאיןא
ואיןרצוני'עושיאתםאיןולמהשלכםמחלקוגדולטוב'האומומכללאחדשאיןש

'ד'ה'הלבכםעלדברימשימיןאתםשאיןעלפורענותעליכםשאביאממנימתיראיםאתםד

'ד'ה'הלבבכםעלדברימשיאיןאתםשאיןעלפורעניותעליכםשאביאממנימתיראיןאתםמ

הדאלבבכםעלדברימשימיןשאיןעלפורענותעליכםשאביאמתיראיןממניאתם2פ

ד"ההלבבכםעלדברימשימיןאתםשאיןעלפורענותעליכםשאביאממנימתיראיןאתםנ

ד"ההלבבכםעלדברימשימיןאתםשאיןעל'פורענועליכםשאביאמתיראיםאתםא
ד"ההלבבכםעלדברימשימיןאתםשאיןעל'פורענועליכםשאביאמתיראיםאתםש

שאיןמלבםאותושמרחיקיםגלותשליוםזהרעליוםהמנדיםד

שאיןמלבםאותושמרחיקיןשלגלותיוםזהרעליוםהמנדיםמ

שאיןמלבםאותושמרחיקיןגלותשליוםזהרעליוםהמנדיםדכתיבהיא2פ

שאיןמלבםאותושמרחיקיןגלותשליוםזהרעליוםהמנדיםנ

שאיןמלבםאותושמרחיקיןגלותשלהיוםזהרעליוםהמנדים(ליום)א
שאיןמלבםאותושמרחיקיןגלותשלהיוםזהרעליוםהמנדיםש

אצלליושבעצמכםהגשתםחמסשבתותגישוןרעהעלינותבאלא'שאומעליוחוששיןד

אצלליושבעצמיכםהגשתםחמסשבתותגישוןרעהעלינותבאלא'שאומעליוחוששיןמ

אצלליושבעצמכםהגשתםחמסשבתותגישוןרעהעלינותבאלאשאומריןעליוחוששין2פ

אצלליושבעצמיכםהגשתםחמסשבתותגישוןרעהעלינותבאלא'שאומריעליוחוששיןנ

אצלליושבעצמיכםהגשתםחמסשבתותגישוןרעהעלינותבואלא'שאומעליוחוששיןא
אצלליושבעצמיכםהגשתםחמסשבתותגישוןרעהעלינותבואלא'שאומעליו'חוששיש

שןמטותעלהשוכבים'וגויעקבאחיךמחמס'דתימ'כמעשוזההחמסד

שןמטותעלהשוכביםבושהתכסךיעקבאחיךמחמסר'דתימה"כמעשוזההחמסמ

שןמטותעלהשוכבים'וגויעקבאחיךמחמסדתימרכמהעשוזההחמס2פ

שןמטותעלהשוכבים'וגויעקבאחיךמחמסא"כמדעשוזההחמסנ

שןמטותעלהשוכבים'וגויעקבאחיךמחמסא"כדעשוזההחמסא
שןמטותעלהשוכבים'וגויעקבאחיךמחמסא"כדעשוזההחמסש

מחליפיןשהיומטותיהןעלבעבירותמסריחיןשהיוערשותםעלוסרוחיםדפילערסיןעלד

מחליפיםשהיומטותיהםעלבעבירותמסריחיןשהיוערשותםעלוסרוחיםדפילערסיןעלמ

מחליפיןשהיומטותיהםעלבעברותמסריחיןשהיוערסותםעלוסרוחיםדפילערסיןעל2פ

מחליפיןשהיומטותיהןעלבעבירותמסריחיןשהיוערסותםעלוסרוחיםדפילערסיןעלנ

מחליפיןשהיובעבירותמטותיהםעלמסריחיןשהיוערסותםעלוסרוחיםדפיל'ערסיעלא
'מחליפישהיובעבירותמטותיהםעלמסריחיןשהיוערשותםעל'וסרוחידפיל'ערסיעלש

מתוךועגליםמצאןכריםהאוכליםשלהםשאינהזרעבשכבתמטותיהםומסריחיןלזהזהנשותיהםד

מתוךועגליםמצאןכריםהאכליםשלהםשאינהזרעבשכבתמטותיהםומסריחיםלזהזהנשותיהםמ

מתוךועגליםמצאןכריםהאכליםשלהםשאינהזרעבשכבתמטותיהםומסריחיםלזהזהנשותיהם2פ

'וגומצאןכריםהאוכליםשלהםשאינהזרעבשכבתמטותיהןומסריחיןלזהזהנשותיהןנ

מצאןכריםואוכליםשלהםשאינהזרעבשכבתמטותיהןומסריחיןלזהזהנשותיהםא
מצאןכריםואוכליםשלהםשאינהזרעבשכבתמטותיהן'ומסריחילזהזהנשותיהםש

מבקששהיהכיוןעצמובפנימיומםלוהיהושבטשבטכלוראהבואמרבקד

מבקששהיהכיוןעצמובפנימיומםלוהיהושבטשבטכלוראהבאמרבקמ

מבקששהיהכיוןעצמובפנימיומםלוהיוושבטשבטכלוראהבאמדבק2פ

מבקששהיהכיוןעצמובפנימיומםלוהיהושבטשבטכלוראהבאנ

מבקששהיהכיוןעצמובפנימיומםלוהיהושבטשבטכלוראהבואא
מבקששהיהכיוןעצמובפנימיומםלוהיהושבטשבטכלוראהבואש

ועומדשבהםהשמןנוטלוהיהלפניוהמרעהכלמעבירהיהשלולמיומםלילךד

ועומדשבהםהשמןנוטלוהיהלפניוהמרעהכלמעבירהיהשלולמיומםלילךמ

ועומדשבהםהשמןנוטלוהיהלפניוהמרעהכלמעבירהיהשלולמיומםלילך2פ

ועומדשבהםהשמןנוטלוהיהלפניוהמרעהכלמעבירהיהשלולמיומםלילךנ

ועומדשבוהשמןנוטלוהיהלפניוהמרעהכלומעבירמהלךהיהשלומיומםלילךא
ועומדשבוהשמןנוטלוהיהלפניוהמרעהכלומעבירמהלךהיהשלומיומםלילךש

שהיהכשםשירכלילהםחשבוכדודהנבלפיעלהפרטיםושוחטועליוד

שהיהכשםשירכלילהםחשבוכדודהנבלפיעלהפרטיםושוחטועליומ

שהיהכשםשירכלילהםחשבו(היה)כדודהנבלפיעלהפורטיםושוחטועליו2פ

שהיהכשםשירכלילהםחשבוכדודהנבלפיעלהפורטיםושוחטונ

שהיהכשםשירכלילהםחשבוכדודהנבלפיעל'הפורטילשוחטועליוא
שהיהכשםשירכלילהםחשבוכדודהנבלפיעל'הפורטילשוחטועליוש
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'ד'ה'ההייןעללשוררנבליםלהםהתקינוכך'להבהנבליםידיעלמשוררדודד

'ד'ה'ההייןעללשוררנבליםלהםהתקינוכך'ה'ב'להקנבליםידיעלמשוררדודמ

הדאהייןעללשוררנבליםלהםהתקינוכךה"להקבנבליםידיעלמשוררדוד2פ

ד"הההייןעללשוררנבליםלהםהתקינוכךה"להבנבליםי"עמשוררדודנ

[ד"הה]הייןעללשוררנבליםלהםהתקינוכךה"להקבנבליםי"עמשוררדודא
ד"הההייןעללשוררנבליםלהםהתקינוכךה"להקבנבליםי"עמשוררדודש

יוחנן'רקלוריא'אמרבורבניןיוחנן'וררבייןבמזרקהשותיםד

יוחנן'רקילוריא'אמרבורבניןיוחנן'וררבייןבמזרקיהשותיםמ

יוחנן'ורקלוריא'אמרבורבניןיוחנן'וררבייןבמזרקיהשותיםדכתיבהיא2פ

'יוח'רקלוריא'אמרבורבנין'יוח'וררב'השותינ

'יוח'ורקילוריא'אמרבורבניןיוחנן'וררבייןבמזרקיהשותיםא
יוחנן'ורקילוריא'אמרבורבניןיוחנן'וררבייןבמזרקיהשותיםש

'רשותיםמהיכןזרבנביותלהםשישבכוסותאמרירבניןקטניםבכוסות'אמד

'רייןשותיןמהיכןיות[ב]זרובלהןשישבכוסות'אמרבניןקטניםבכוסות'אממ

'רשותיןמהיכןזרבנביותלהםשישבכוסותאמריןרבניןקטניםבכוסות'אמ2פ

'רשותיןמהיכןזרבנביותלהםשישבכוסותאמריןרבניןקטניםבכוסות'אמנ

'רשותיןמהיכן[זרבוביות]עביותלהםשישבכוסותאמריורבנין'קטניבכוסות'אמא
'רשותיןמהיכןעביותלהםשישבכוסותאמריורבנין'קטניבכוסות'אמש

בשםאמריןרבניןהגוףאתמפתהיינושהיהמפתגיתאאמרחנינא'רבשםאבהוד

בשם'אמרבניןהגוףאתמפתהיינהשהיהמפתגותא'אמחנינא'רבשםאבהומ

בשםאמריןרבניןהגוףאתמפתהיינושהיהמפתגיתא'אמחנינא'רבשםאבהו2פ

ר"בשאמרירבניןהגוףאתמפתהיינושהיהמפתגיתא'אמ'חניר"בשאבהונ

ר"בשאמרירבניןהגוףאתמפתהיינושהיהמפתגיתא'אמחניןר"בשאבהוא
ר"בשאמרירבניןהגוףאתמפתהיינושהיהמפתגטיה'אמחניןר"בשאבהוש

'אמ'יחזק'בר'יהודרבימשחוימשחושמניםראשיתמפלוגתאחנינא'רד

'אמיחזקאלבריהודהרבימשחושמניםראשיתמפלגותאחנינא'רמ

'אמיחזקאלבריהודהרבימשחושמניםראשיתמפלוגתא'אמחנינא'ר2פ

'אמ'יחזקבריהודה'אמרבשמניםימשחושמניםראשיתמפלוגתא'אמ'חנינ

'אמיחזקאלבריהודהרבימשחושמניםוראשיתמפלגותא'אמחנינאא
אמריחזקאלבריהודהרבימשחושמניםראשיתמפלגותא'אמחנינאש

'אמינאי'רהבשראתומחליקהשעראתשמשיראנפוקנוןשמןזהד

זה'אמינאי'רהבשראתומחליקהשעראתשמשיראפוקנוןשמןזהמ

'אמינאי'רהבשראתומחליקהשעראתשמשיראנפוקנוןשמןזה2פ

'אמינאי'רהבשראתומחליקהשעראתמשירשהיהאנפוקנוןשמןזהנ

'אמיוחי'רהבשראתומעדןהשעראתשמשיראופקנוןשמןזהא
'אמינאי'רהבשראתומעדןהשעראתשמשיראופקנוןשמןזהש

עלסופןמהיוסףשברעלנחלולאהזההשבחכלאנטכנוןשמןד

עלסופןמהיוסףשברעלנחלולאהזההשבחכלאנטבנוןשמןמ

עלסופןמהיוסףשברעלנחלולאהזההשבחכלאנטכנוןשמן2פ

י"עסופןמהיוסףשברעלנחלולאהזההשבחכלאחראנטכנוןשמןנ

י"עסופןמהיוסףשברעלנחלוולאהזההשבחכלאנטכבוןשמןא
י"עסופןמהיוסףשברעלנחלולאהזההשבחכלאנטכבוןשמןש

גוליםבראשיגלועתהלכן'ד'ה'היגלוולכךוזנונתפתוייןידיד

גוליםבראשיגלועתהלכן'ד'ה'היגלוולכךוזנונתפתוייןידימ

גוליםבראשיגלועתהלכןדכתיבהיאהדאיגלוולכךוזנונתפתוייןידי2פ

גוליםבראשיגלועתהלכןד"ההיגלוולכךוזנונתפתוייןנ

גוליםבראשיגלועתהלכןד"ההיגלוולכןוזנונתפתוהייןא
גוליםבראשיגלועתהלכןד"ההיגלוולכןוזנונתפתוהייןש

נזירפרשת'הבהכתבולכךערוהישייןשישמקוםכללמדנוהא'וגוד

נזירפרשת'ה'ב'הקכתבולכךערוהישייןשישמקוםכללמדנוהאמ

נזירפרשתה"הקבכתבולכךערוהישייןשישמקוםכללמדנוהא'וגו2פ

נזיר'פרשה"הב'כתולכךערוהישייןשישמ"כלמדנוהא'וגונ

נזיר'פרשה"הקבכתבולכךערוהישייןשישמקוםבכללמדנוהאא
נזירפרשתה"הקבכתבולכךערוהישייןשישמקוםבכללמדנוהאש

יטעהשלאממנועצמואדםיזירולפיכךערוהגורםשהייןלפישוטהאחרד

יטעהשלאממנועצמואדםיזירלפיכךלערוהגורםשהייןלפיסוטהאחרמ

יטעהשלאממנועצמואדםיזירולפיכךלערוהגורםשהייןלפישוטהאחר2פ

יטעהשלאממנועצמואדםיזיר'ולפילערוהגורםשהייןלפיסוטה'פרשאחרנ

יטעהשלאממנועצמואדםיזיר'ולפילערוהגורםשהייןלפיסוטה'פאחרא
יטעהשלאממנועצמואדםיזיר'ולפילערוהגורםשהייןלפיסוטה'פרשאחרש
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'וגויפליאכיאשהאואיש'נאמלכךאותוד

אישא"ד'וגומנזירנדרלנדריפליאכיאשהאואישנאמרלכךאותומ

'וגויפליאכיאשהאואישנאמרולכךאותו2פ

'וגויפליאכיאשהאואיש'נאמלכךאותונ

יפליאכיאשהאואיש'נאמלכךאותוא
יפליאכיאשהאואיש'נאמלכךאותוש

מלךלמואלדברי'ד'ה'הד

משאמלךלמואלדברי'ד'ה'הנזירנדרלנדריפליאכיאשהאומ

מלךלמואלדברידכתיבהיאהדא2פ

'וגולמואלדבריד"ההנ

משאמלךלמואלדבריד"ההא
משאמלךלמואלדבריד"ההש

שלמהשהשליםהלילהבאותוישמעאל'ר'אלמואלשלמהקראלמהד

שלמהשהשליםהלילהבאותוישמעאל'ר'אמלמואלשמונקראלמהאמויסרתואשרמ

שלמהשהשליםהלילהבאותהישמעאלר"אמלמואלשלמהקראלמה2פ

שלמהשהשליםהלילהבאותה'ישמער"אנ

שלמהשהשליםהלילהבאותהישמעאלר"אלמואלשמוקראלמהא
שלמהשהשליםהלילהבאותהישמעאלר"אלמואלשמוקראלמהש

בתוצהלתהמקדשביתשמחתצהלתפרעהבתבתיהנשאהמקדשביתמלאכתד

בתוצהלתהמקדשביתשמחתצהלתוהיתהפרעהבתבתיהנשאהמקדשביתמלאכתמ

בתוצהלתהמקדשביתשמחתצהלתוהיתהפרעהבתבתיהנשאהמקדשביתמלאכת2פ

בתוצהלתהמקדשביתשמחתצהלתוהיתהפרעהבתבתיהנשאהקדשמלאכתנ

בתושמחתה"בשמחתצהלתוהיתהפרעהשלבתונשאה"במלאכתא
בתושמחתה"בשמחתצהלתוהיתהפרעהשלבתונשאה"במלאכתש

מתלא'דאמהואהמקדשביתמצהלתיותרפרעהבתשמחתצהלתועלתהפרעהד

מתלא'דאמהואדיןהמקדשביתמצהלתיותרפרעהבתשמחתצהלתועלתהפרעהמ

מתלא'דאמהואדיןהמקדשביתמצהלתיותרפרעהבת'שמחצהלתועלתהפרעה2פ

מתלא'דאמהואדיןה"במצהלתיותרפרעהבתשמחתצהלתועלתהפרעהנ

מתלא'דאמהואדיןה"מביותרפרעהבתשמחתצהלתועלתהפרעהא
מתלא'דאמהואדיןה"מביותרפרעהבתשמחתצהלתועלתהפרעהש

לולמה'כלוממעליושמיםמלכותעולשהשליךלמואלנקראולכךלמלכא'מחנפיכולאד

לולמהכלומרמעליושמיםמלכותעולשהשליךלמואלנקראולכךלמלכאמחניפיןכולאמ

לולמהכלומרמעליושמיםמלכותעולשהשליךלמואלנקראולכךלמלכאמחנפין2פ

לולמה'כלוממעליושמיםמלכותעולשהשליךלמואלנקראולכךלמלכאמחנפיןכולאנ

לולמה'כלוממעליושמיםמלכותעולשהשליךלמואלנקראולמהלמלכא'מחנפיא
לולמה'כלוממעליושמיםמלכותעולשהשליךלמואלנקראולמהלמלכא'מחנפיש

כי'ד'ה'הירושליםאתלהחריב'הקבהלפניבמחשבהעלתהשעהבאותהאלוד

כי'ד'ה'הירושלםאתלהחריב'ה'ב'הקלפניבמחשבהעלתהשעהבאותהאלמ

כידכתיבהיאהדאירושלםאתלהחריבה"הקבלפניבמחשבהעלתהשעהבאותהאל2פ

כיד"ההירושליםאתלהחריבבמחשבהעלתהשעהבאותהאלנ

כיד"ההירושלםלהחריבה"הבשלבמחשבהעלהשעהבאותהאלא
כיד"ההירושלםלהחריבה"הקבשלבמחשבהעלהשעהבאותהאלש

מיניאלףאמרירבנין'וגוחמתיועלאפיעלד

מיניאלף'אמרירבנין'וגומהזההביתליהיתהחמתיועלאפיעלמ

מיניאלףאמריןרבנין'וגומיוםהזההביתליהיהחמתיועלאפיעל2פ

מיניאלףאמריןרבנין'וגומיוםהזההביתליהיהחמתיועלאפיעלנ

מיניאלףאמרירבניןהזאתהעירהיתהחמתיועלאפיעלא
מיניאלףאמרירבניןהזאתהעירהיתהחמתיועלאפיעלש

לואומרתוהיתההלילהבאותולפניו'לוממצוהוהיהפרעהבתלוהכניסהזמרד

לואומרתוהיתההלילהבאותולפניולזמרמצוהוהיהפרעהבתלוהכניסהזמרמ

לואומרתוהיתההלילהבאותולפניולזמרמצוהוהיהפרעהבתלוהכניסהזמר2פ

לואומרתוהיתההלילהבאותהלפניולזמרמצוהוהיהפרעהבתלוהכניסהזמרנ

לואומרתוהיתההלילהבאותהלפניו'לוממצוהוהיתהפרעהבתלוהכניסהזמרא
לואומרתוהיתההלילהבאותהלפניו'לוממצוהוהיתהפרעהבתלוהכניסהזמרש

עשתהמהפלוני'ז'עלפנימזמריןוכךפלונית'ז'עלפנימזמריןכךד

עשתהמה'פלוז"עלפנימזמריןוכךל"פז"עלפנימזמריןכךמ

עשתהמהפלוניתזרהעבודהלפנימזמריןוכךפלוניתזרהעבודהלפנימזמריןכך2פ

עשתהמה'פלוניז"עלפנימזמריןוכך'פלוניז"עלפנימזמריןכךנ

עשתהמה'פלוז"עלפני'מזמריוכך'פלוז"עלפני'מזמריכךא
עשתהמה'פלוניז"עלפנימזמריןוכך'פלוז"עלפני'מזמריכךש
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'אבנימיניכלבווקבעהממנולמעלהלושטחה'פרסכמיןפרעהבתד

אבניםמיניכלבווקבעהממנולמעלהלושטחהפרכתכמיןפרעהבתמ

אבניםמיניכללווקבעהממנולמעלהלו[שטחה](שחטה)פרסכמיןפרעהבת2פ

אבניםמיניכלבווקבעההימנולמעלהלושטחהפרסכמיןפרעהבתנ

אבניםמיניכללווקבעהממנולמעלהלושטחהפרסכמיןפרעהבתא
אבניםמיניכללווקבעהממנולמעלהלושטחהפרסכמיןפרעהבתש

היהלעמודרוצהשלמהשהיהזמןוכלומזלותכוכביםכעיןמבהיקותשהיוומרגליותטובותד

היהלעמודרוצהשלמהשהיהזמןוכלומזלותכוכביםכעיןמבהיקותשהיוומרגליותטובותמ

היהלעמדרוצהשלמהשהיהזמןוכלומזלותכוכביםכעיןמבהיקותשהיוומרגליותטובות2פ

היהלעמודרוצהשלמהשהיהזמןוכלומזלותככביםכעיןמבהיקותשהיוומרגליותטובותנ

היהלעמודרוצהשלמהשהיהז"וכומזלות'ככוכבימבהיקותשהיו'ומרגליוטובותא
היהלעמודרוצהשלמהשהיהז"כומזלותככוכביםמבהיקותשהיוומרגליותטובותש

אותולוי'ארשעותארבעעדלוישןוהיהוהמזלותהכוכביםאותןרואהד

אותולוי'ר'אמשעותארבעעדלוישןוהיהוהמזלותהכוכביםאותןרואהמ

אותולויר"אמשעותארבעעדלוישןוהיהוהמזלותהכוכביםאותןרואה2פ

אותול"ארשעות'דעדלוישןוהיהוהמזלות'הככביאותןרואהנ

אותול"ארשעות'דעדלווישןוהמזלות'הכוכביאותןרואהא
אותול"ארשעות'דעדלווישןוהמזלותהכוכביםאותןרואהש

מעשהשנינושעהאותהועלשעות'בדתמידנתקרבהיוםד

מעשהשנינושעהאותהועלשעותבארבעתמידנתקרבהיוםמ

מעשהשנינושעהאותהועלשעותבארבעתמידנתקרבהיום2פ

מעשה(שעהאותה)שנינושעהאותהועלשעות'בדשחרשלתמידנתקרבהיוםנ

מעשהשנינושעהאותהועלשעות'בדתמידנתקרבהיוםא
מעשהשנינושעהאותהועלשעות'בדתמידנתקרבהיוםש

ביתחנוכתיוםשהיהעצביםישראלוהיושעות'בדשחרשלתמידונתקרבהיהד

ביתחנוכתיוםשהיהעצביםישראלוהיושעותבארבעשלשחרתמידונתקרבהיהמ

ביתחנכתיוםשהיהעצביםישראלוהיושעותבארבעשחרשלתמידונתקרב2פ

ה"בחנוכתיוםשהיהעצבים'ישוהיושעות'בדשחרשלתמידונתקרבהיהנ

ה"בחנוכתיוםשהיהעצביםישראלוהיושעות'בדשחרשלתמידונתקרבא
ה"בחנוכתיוםשהיהעצביםישראלוהיושעות'בדשחרשלתמידונתקרבש

מפנילהקיצומתיראיםוהיושלמהלוישןשהיהמפנילעשותיכוליןהיוולאהמקדשד

מפנילהקיצומתיראיןוהיושלמהישןשהיהמפנילעשותיכוליןהיוולאהמקדשמ

מפנילהקיצומתיראיןוהיושלמהלוישןשהיהמפנילעשותיכוליןהיוולאהמקדש2פ

מפנילהקיצומתיראיןוהיושלמהלוישןשהיהמפנילעשותיכוליןהיוולאנ

מפנילהקיצומתיראיןוהיושלמהישןשהיהמפנייכוליןהיוולאא
מפנילהקיצומתיראיןוהיושלמהישןשהיהמפנייכוליןהיוולאש

'ד'ה'הוהוכיחתווהקיצתוהיאוהלכהאמושבעלבתוהודיעוהלכו'המלכואימתד

'ד'ה'הוהוכיחתווהקיצתוהיאוהלכהאמושבעלבתוהודיעוהלכוהמלכותאימתמ

דכתיבהיאהדאוהוכיחתווהקיצתווהלכהאמושבעלבתוהודיעוהלכוהמלכותאימת2פ

ד"ההוהוכיחתווהקיצתוהיאוהלכהאמושבעלבתוהודיעוהלכומלכותאימתנ

ד"ההוהוכיחתווהקיצתווהלכהאמושבעלבתוהודיעוהלכוהמלכותאימתא
ד"ההוהוכיתווהקיצתווהלכהאמושבעלבתוהודיעוהלכו'המלכואימתש

לוואמרההעמודעלאמושכפפתומלמדיוחנן'ר'אאמויסרתואשרמשאד

לוואמרההעמודעלאמושכפפתומלמדאמי'ר'אמאמויסרתואשרמשאמ

לוואמרההעמודעל[אמו]שכפפתומלמדיוחנןר"אמאמויסרתואשרמשא2פ

לוואמרההעמודעלאמושכפפתומלמד'יוחר"אאמויסרתואשרמשאנ

לוואמרההעמודעלשכפתומלמד'יוחר"אאמויסרתואשרא
לוואמרההעמודעלשכפתומלמדיוחנןר"אאמויסרתואשרש

הואשבעבתבןיאמרעכשוהיהשמיםיראשאביךיודעיןהכלברימהד

הואשבעבתבןיאמרועכשיוהיהשמיםיראשאביךיודעיןהכלברימהמ

הואשבעבתבןיאמרועכשוהיהשמיםיראשאביךיודעיםהכלברימה2פ

הואשבעבתבןיאמרועכשיוהיה'שמייראשאביךיודעיןהכלברימהנ

הואשבעבתבןיאמרועכשוהיהשמיםיראשאביךיודעיןהכלברימהא
הואשבעבתבןיאמרועכשוהיהשמיםיראשאביך'יודעיהכלברימהש

שובשמתעברותכיוןאביךביתשלנשיםכלבטניברומהלוגרמהאמוד

שובשמתעברותכיוןאביךשלביתנשיםכלבטניברומהלוגרמהאמומ

שובשמתעברותכיוןאביךביתשלנשיםכלבטניברומהלוגרמהאמו2פ

שובשמתעברותכיוןאביךביתשלנשיםכלבטניברומהגרמהאמונ

'שמתעברוכיוןאביךביתשלנשיםכלבטניברומהלוגרמהאמוא

שמתעברותכיוןאביךביתשלנשיםכלבטניברומהלוגרמהאמוש
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ומהומזורזמלומדהבןשיהאכדיונכנסתידחקתיואניהמלךפנירואותאיןד

ומהומזורזמלובןהבןשיהיהכדיונכנסתידחקתיואניהמלךפנירואותאיןמ

ומהומזורזמלובןהבןשיהאכדיונכנסתידחקתיואניהמלךפנירואותאין2פ

ומהומזורזמלובןהבןשיהאכדיונכנסתידחקתיואניהמלךפנירואותאינןנ

ומהמזורזבןלישיהאכדיונכנסתידחקתיואניהמלךפנירואותאינןא
ומהמזורזבןלישיהאכדיונכנסתידחקתיואניהמלךפנירואותאינןש

יהיה'ואומנודרותהיושמתעברותכיוןאביךביתשלנשיםכלנדריברד

יהיהואומרותנודרותהיושמתעברותכיוןאביךשלביתנשיםכלנדריברמ

יהיהואומרותנודרותהיואביךביתשלנשיםכלנדריבר2פ

יהיהואומרותנודרותהיושמתעברותכיוןאביךביתשלנשיםכלנדריברנ

יהיהאםואומרותנודרותאביךביתשלנשיםכלנדריברא
יהיהאם'ואומרונודרותאביךביתשלנשיםכלנדריברש

בןלייהיהואמרתינדרתיואנילמלכותהגוןבןלנוד

בןלייהיהואמרתינדרתיואנילמלכותהגוןבןלימ

בןלייהיהואמרתינדרתיואנילמלכותהגוןבןלנו2פ

בןלייהיהואמרתינדרתיואנילמלכותהגוןבןלנונ

ואנילמלוכההגון)בןלייהיהאםונדרתיאמרתיואנילמלוכההגוןבןליא
בןלייהיהאםונדרתיאמרתיואנילמלוכההגוןבןליש

אחררדוףשתהאחילךלנשיםתתןאללנביאותוהגוןבתורהוממולחזריזד

אחררודףשתהאחילךלנשיםתתןאללנביאותוהגוןבתורהוממולחזריזמ

אחררדוףשתהאחילךלנשיםתתןאללנביאותוהגוןבתורהוממולאזריז2פ

אחררדוףשתהאחיליךלנשיםתתןאללנביאותוהגוןבתורהוממולאזריזנ

אחררודףשתהאחיליךלנשיםתתןאללנביאותוהגוןבתורהוממולאזריז(ונדרתיאמרתיא
אחררודףשתהאחיליךלנשיםתתןאללנביאותוהגוןבתורהוממולאזריזש

למחותודרכיךהוןיאבדזונותרועהאדםשלדעתומטלטליןשהםזמהד

למחותודרכיךהוןיאבדזונותורועהמ"דתימ"כשלאדםדעתומטלטליםשהםזמהמ

למחותודרכיךהוןיאבדזונותרועהדתימרכמהאדםשלדעתומטלטליםשהםזמה2פ

למחותודרכיךהוןיאבדזנותרועה'שנאדםשלדעתו'מטלטלישהםזימהנ

למחותודרכיךהוןיאבדזונותורועה'שנאלאדם[ש]דעתומטלטליןשהןהזמהא
למחותודרכיךהוןיאבדזונותורועה'שנאלאדםדעתומטלטליןשהןהזמהש

מלכיםמחייתשהםהללובדבריםהזהרנשיםלוירבהלא'ואמרהזהירההתורהמלכיןד

המלכיםמחייתשהםהללובדבריםהזהרנשיםלוירבהלאואמרההזהירההתורהמלכיןמ

מלכיםמחייתשהםהללובדבריםהזהרנשיםלוירבהלאואמרההזהירההתורהמלכין2פ

מלכיםמחייתשהםהללו'בדבריהזהרנשיםלוירבהלאואמרההזהירההתורהמלכיןנ

המלכותמחייתשהםהללו'בדבריהזהר[נשיםלוירבה]לאואמרההזהירההתורהמלכיןא
המלכותמחייתשהםהללו'בדבריהזהרלוואמרההזהירההתורהמלכיןש

אלכמעשיהםלעשותאללנולמה'שאוממלכיםאצללךמהלמואללמלכיםאלד

אלכמעשיהםלעשותאללנולמה'שאוממלכיםאצללךמהלמואללמלכיםאלמ

למלכיםאל2פ

אלכמעשיהםלעשותאללנולמה'שאוממלכיםאצללךמהלמואללמלכיםאלנ

[כמעשיהםלעשותאללנושאיןמלכיםאצללךמהלמואל]למלכיםאלא
למלכיםאלש

מיניכלועושיןומשתכריןייןהשותיםלמלכיםעצמךלהשוותלךמהייןשתולמלכיםד

מיניכלועושיןומשתכריןייןהשותיםלמלכיםעצמךלהשוותלךמהייןשתולמלכיםמ

מיניכלועושיןומשתכריןיין'השותילמלכיםעצמךלהשותלךמהייןשתו2פ

מעשהכלועושיןומשתכריןיין'השותילמלכיםעצמךלהשוותלךמהייןשתו'למלכינ

מעשהכל'ועושיומשתכריןייןהשותיםלמלכיםעצמךלהשוותלךמהייןשתוא
מעשהכלועושיןומשתכריןייןהשותיםלמלכיםעצמךלהשוותלךמהייןשתוש

ישתהלוגלויםעולםרזישכלמישכראיולרוזניםכמעשיהםתעשהאלזמהד

ישתהלוגלוייןעולםרזישכלמישכראיולרוזניםכמעשיהםתעשהאלזמהמ

ישתהלוגלוייםעולםרזישכלמישכראיולרוזניםכמעשיהםתעשהאלזמה2פ

ישתהלוגלויםעולםרזישכלמישכראיולרוזניםכמעשיהםתעשאלזמהנ

ישתהלוגלוייםהעולםרזישכלמישכראיולרוזניםכמעשיהםתעשהאלזמהא
ישתהלוגלוייםהעולםרזישכלמישכראיולרוזניםכמעשיהםתעשהאלזמהש

החקוקיםתורהדבריאלושמעון'ר'אמחוקקוישכחישתהפןוישתכרייןד

עלהחקוקיםתורהדבריאלוסימון'ר'אממחוקקוישכחישתהפןוישתכרייןמ

החקוקיםתורהדבריאלוסימוןר"אמחוקקוישכחישתהפןוישתכריין2פ

'החקוקית"דאלוסימוןר"אמחוקקוישתכחישתהפןוישתכרייןנ

החקוקיםת"דאלוסימוןר"אמחוקקוישכחישתהפןוישתכרייןא
'החקוקית"דאלוסימוןר"אמחוקקוישכחישתהפןוישתכרייןש



32

במדבר רבה פרשה י

ד, י

נמסרהדיןלואמרעוניבניכלדיןשישנהתנאףלאבהן'וכתד

נמסרהדיןלו'אמעוניבניכלדיןוישנהתנאףלאבהן'וכתוהלוחותמ

נמסרהדיןלו'אמעוניבניכלדיןוישנהתנאףלאבהןוכתיב2פ

נמסרהדיןל"אעוניבניכלדיןוישנהתנאףלאבהם'וכתונ

נמסרהדיןל"אעוניבניכלדיןוישנהתנאףלאבהם'וכתוא
נמסרהדיןל"אעוניבניכלדיןוישנהתנאףלאבהם'וכתוש

תשתהמשפטלבקרדינודודבית'דתימכמהדודביתלמלכותד

תשתהמשפטלבקרדינוי"יאמרכהדודביתמ"דתיה"כמדודביתלמלכותמ

תשתהמשפטלבקרדינודודביתדתימרכמהדודביתלמלכות2פ

משפטלבקרדינודודביתא"כמדדודביתלמלכותנ

תשתהמשפטלבקרדינו'ה'אמכהדודביתא"כדדודביתלמלכותא
תשתהמשפטלבקרדינו'ה'אמכהדודביתא"כדדודביתלמלכותש

אמרומיכאןהזכאיאתותחייבהחייבאתתזכהעניבניכלדיןותשנהייןד

'אממכאןהזכאיאתותחייבהחייבאתתזכהעוניבניכלדיןותשנהייןמ

אמרומכאןהזכאיאתותתחייבהחייבאתתזכהעוניבניכלדיןותשנהיין2פ

אמרומכאןהזכאיאתותחייבהחייבאתתזכהעוניבניכלדיןתשנהנ

אמרומכאןהזכאיאתותחייבהחייבאתתזכהעוניבניכלדיןותשנהייןא
אמרומכאןהזכאיאתותחייבהחייבאתתזכהעוניבניכלדיןותשנהייןש

תנויורהאלייןרביעיתשתתהחכםוכןידוןאלייןרביעיתששתהדייןד

תנויורהאלייןרביעיתששתהחכםוכןידוןאלייןרביעיתששתהדייןמ

תנויורהאלייןרביעיתששתהחכםוכןידוןאלייןרביעיתששתהדיין2פ

תנויורהאל[יין'ר]שתתהחכםוכןידוןאלייןרביעיתששתהדייןנ

תנויורהאליין'רביעיששתהחכםוכןידוןאלייןרביעיתששתהדייןא
תנויורהאליין'רביעיששתהחכםוכןידוןאלייןרביעיתששתהדייןש

אלאהזהבעולםייןנבראלאחנן'ר'אנפשלמריוייןלאובדשכרד

אלאהזהבעולםייןנבראלאחנין'ר'אמנפשלמריוייןלאובדשכרמ

אלאהזהבעולםייןנבראלאחניןר"אמ'וגולאובדשכר2פ

אלאבעולםייןנבראלאחנןר"אנפשלמריוייןלאובדשכרנ

אלאז"בעהייןנבראלאחניןר"אלאובדשכרא
אלאז"בעהייןנבראלאחניןר"אלאובדשכרש

'ד'ה'האבליםולנחםהבאלעולםאבודיםשהםהזהבעולםלרשעיםשכרלשלםד

'ד'ה'האבליםולנחםהבאלעולםאבודיםשהםהזהבעולםלרשעיםשכרלשלםמ

דכתיבהיאהדאאבליםולנחםהבאלעולםאבודיםשהםהזהבעולםלרשעיםשכרלשלם2פ

ד"ההאבליםולנחםב"לעהאבודיםשהםז"בעהלרשעיםשכרלשלםנ

ד"ההאבליםולנחםב"לעהאבודיםשהםז"בעהלרשעיםשכרלשלםא
ד"ההאבליםולנחםב"לעהאבודיםשהםז"בעהלרשעיםשכרלשלםש

חיייןאותומשקיןהיוהנהרגיןכלאמרומכאןנפשלמריוייןד

חיייןאותומשקיןהיוד"בבהנהרגיןכל'אממכאןנפשלמריוייןמ

חי[יין]אותומשקיןהיודיןבביתהנהרגיןכלאמרומכאןנפשלמריויין2פ

חייין(ח)אותומשקיןהיוד"בב'הנהרגיכלאמרומכאןנפשלמריוייןנ

חיייןלהםמשקיןהיוד"בב'הנהרגיכלאמרומכאן]נפשלמריוייןא
נפשלמריוייןש

לאובדשכרתנו'שנמהלקייםעליודעתושתטרףכדיד

לאובדשכרתנו'שנמהלקייםעליודעתושתטרףכדימ

נפשלמריוייןלאובדשכרתנובו'שנאמהלקייםעליודעתושתטרףכדי2פ

לאובדשכרתנוא"כמדעליודעתושתטרףכדינ

[לאובדשכרתנוא"כדעליודעתםשתטרףכדיא
ש

ועמלורישושהיאהמותשישכחיאמרהאובדעלרישווישכחישתהד

ועמלורישושהואהמותשישכחיאמרהאובדעלרישווישכחישתהפןמ

ועמלוהמותשהיארישושישכחיאמרהאובדעלרישווישכחישתה2פ

ועמלורישושהיאהמותשישכח'יאמהאובדעלרישווישכחישתהנ

ועמלו[רישושהוא]המותוהוארישושישכחאמרהאובדעלרישווישכחישתהא
ועמלוהמותוהוארישושישכחיאמרהאובדעלרישווישכחישתהש

מרוהואובניםבניםלושימותו'אומהואנפשמריועלד

מרוהואובנותבניםלושימותו'אומהואנפשמריועלעודיזכורלאמ

מרוהואובנותבניםלושימותואומרהואנפשמריועל2פ

מרוהואובנותבניםלושימותו'אוהואנפשמריועלנ

מרהואובנותבניםלושימתו'אומהואנפשמריועלא
מרהואובנותבניםלושימותו'אומהואנפשמריועלש
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יזכרלאועמלוצערואתעודיזכרולאלבישמחוהייןנפשד

יזכורלאועמלוצערואתעודיזכורולאהלבישמחוהייןנפשמ

יזכרלאועמלוצערואתעודיזכרולאלבישמחוהייןנפש2פ

יזכרלאועמלוצערואתעודיזכרולאלבישמחוהייןנפשנ

יזכורלאועמלוצערועודלויזכורולאאנושלבבישמחוהייןנפשא
יזכורלאועמלוצערועודלויזכורולאאנושלבבישמחוהייןנפשש

כל'שנאכמההבניםאלועמלנוואתדתנינןכההיאעמלושהיהבניואלועודד

כל'שנכמההבניםאלועמלנוואתדתנינןכההיאעמלושהםבניואלועודמ

כלדתימרכמההבניםאלועמלנוואתדתנינןכההיאעמלושהיובניואלועוד2פ

כל'שנכמוהבניםאלועמלינו[ת](ל)ואדתנינןכההיאעמלושהיובניואלועודנ

כלא"כדהבניםאלועמלינוואתדתנינןכההיאעמלושהואבניואלועודא
כלא"כדהבניםאלועמלנוואתדתנינןכההיאעמלושהואבניואלועודש

וללוקחליורשטועניןשאיןמכאןלאלםפיךפתח'וגוהילודהבןד

וללוקחליורשטועניןשאיןמכאןלאלםפיךפתחתשליכוהוהיאורההילודהבןמ

וללוקחליורשטועניןשאיןמכאןלאלםפיךפתח'וגותשליכוהוהיאורההילודהבן2פ

וללוקחליורשטועניןאיןשאםמכאןלאלםפיךפתחתשליכוהוהיאורההילודהבןנ

וללוקחליורשטועניןשאיןמכאןלאלםפיךפתחתשליכוהוהיאורההילודהבןא
וללוקחליורשטועניןשאיןמכאןלאלםפיךפתחתשליכוהוהיאורההילודהבןש

שאין'אומהואהיתומיםכנגדלאלםפיךפתח'א'דטועניןדיןשביתד

שאין'אומהואהיתומיםכנגדלאלםפיךפתחא"דעליוטועניןד"שבמ

שאיןאומרהואהיתומיםכנגדלאלםפיךפתחאחרדברלהםטועניןדיןשבית2פ

שאין'אוהוא'היתומיכנגדלאלםפיךפתחא"דטועניןד"שבנ

שאין'אומהואהיתומיםכנגדלאלםפיךפתחא"דלהםטועניןד"בא
שאין'אומהואהיתומיםכנגדלאלםפיךפתחא"דלהםטועניןד"בש

דיןאלהויבשבילם'טוענידיןשביתאביהםבעסקיודעיןשאיןועודלטעון'יודעיד

דיןאלהויבשבילםטועניןד"שבאביהםבעסקיודעיןשאיןועודלטעוןיודעיןמ

דיןאלהויבשבילםטועניןדיןשביתאביהםבעסקיודעיםשאיןועודלטעוןיודעים2פ

דיןאלהויבשבילםטועניןד"שבאביהםבעסקיודעיןשאיןועודלטעוןיודעיןנ

דיןאלהויבשבילם'טוענישהם'אביהבעסקיודעיןשאיןועודלטעוןיודעיןא
דיןאלהויבשבילם'טוענישהםאביהםבעסק'יודעישאיןועודלטעוןיודעיןש

חלופישהן'א'דעולמולביתוהלךשחלףהמתבניזהחלוףבניכלד

חלופישהןא"דעולמולביתוהלךשחלףהמתבניזהחלוףבניכלמ

חילופישהןאחרדברעולמולביתוהלךשחלףהמתבניזהחלוףבניכל2פ

חלופישהםא"דעולמולביתוהלךשחלףהמתבניזהחלףבניכלנ

חלופישהםא"דעולמולביתוהלךשחלףהמתבניאלוחלוףבניכלא
חלופישהםא"דעולמולביתוהלךשחלףהמתבניאלוחלוףבניכלש

מניחשאיןזהחנינא'אר'וגולמוחליפותאיןאשר'דתי'כמאביהםד

מניחשאיןזהחנינא'ר'אמלמוחליפותאיןאשר'מ"דתיה"כמאביהםמ

מניחשאיןזהחנינאר"אמ'וגולמוחליפותאיןאשרדתימרכמהאביהם2פ

מניחשאיןזה'חניר"אלמוחליפותאיןאשרא"כמדאביהםנ

מניחשאיןזהחנינאר"אלמוחליפותאיןאשרא"כדאביהםא
מניחשאיןזהחנינאר"אלמוחליפותאיןאשרא"כדאביהםש

ודיןטענותשתלמדםתעשהשלאצדקשפטפיךפתחבןלוד

ודיןטענותשתלמדםהדייניןכעורכיעצמךתעשהשלאצדקשפטפיךפתחבןלומ

ודיןטענותשתלמדםתעשהשלאצדקשופטפיךפתחבןלו2פ

ודיןטענותשתלמדםתעשהשלאצדקשפטפיךפתחבןלונ

ודיןטענותשתלמדםתעשהשלאצדקשפטפיךפתחבןלוא
ודיןטענותשתלמדםתעשהשלאצדקשפטפיךפתחבןלוש

הצדקותאלו'א'דבריבואביונךמשפטתטהלא'דתי'כמואביוןעניד

הצדקותאלוא"דבריבואביונךמשפטתטהלאמ"דתימ"כואביוןענימ

הצדקותאלואחרדברבריבואביונךמשפטתטהלאדתימרכמה'וגוואביוןעני2פ

הצדקותאלוא"דבריבואביונךמשפטתטהלאא"כמדואביוןענינ

'הצדקואלוא"דבריבואביונךמשפטתטהלאא"כדואביוןעניא
הצדקותאלוא"דבריבואביונךמשפטתטהלאא"כדואביוןעניש

'שנאמהלקייםלהםולתתהגזלןמןלהוציאצריךשאתהדינםשהםענייםומתנותד

'שנמהלקייםלהםולתתהגוזלםמןלהוציאצריךשאתהדינםשהואענייםומתנותמ

'שנאמהלקייםלהםולתתהגוזליםמןלהוציאצריךשאתהדינםשהואענייםומתנות2פ

'שנמהלקייםלהםולתתהגוזלםמןלהוציאצריךשאתהדינםשהםענייםומתנותנ

ש"מלקייםלהםולתתהגוזליםמןלהוציאצריךשאתהדינםשהואענייםומתנותא
'שנאמהלקייםלהםולתתהגוזליםמןלהוציאצריךשאתהדינםשהואענייםומתנותש
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ד, י

'וגומשאמלךלמואלדברי'א'ד'וגוהואדלכידלתגזולאלד

אשרמשאמלךלמואלדבריא"דהואדלכידלתגזולאלמ

'וגומשאמלךלמואלדבריאחרדברהואדלכידלתגזולאל2פ

אשרמשאמלךלמואלדבריא"ד'וגוהואדלכידלתגזולאלנ

משאמלךלמואלדבריא"דהואדלכידלתגזולאלא
משאמלךלמואלדבריא"דהואדלכידלתגזולאלש

אםכי'דתי'כמלומדיהאםשנקראתלשלמהשמסרתותורההיתהזוד

אםכימ"דתיה'כמלומדיהאם'שנקלשלמהשמסרתוהתורההיתהזואמויסרתומ

אםכידתימרכמהלומדיהאםשנקראתלשלמהשמייסרתוהתורההיתהזו2פ

אםכיא"כמדלומדיהאםשנקראתלשלמהסרתו[י]שמהתורההיתהזאתאמויסרתונ

אםכיא"כדלומדיהאםשנקראתלשלמהשמייסרתוהתורההיתהזוא
אםכיא"כדלומדיהאםשנקראתלשלמהשמייסרתוהתורההיתהזוש

לובאקשהשדברלפימשאהדברנקראולמה'כתאםתקראלבינהד

לובאקשהשדברלפימשאהדברקראולמה'כתאםתקראלבינהמ

לובאקשהדברשהואלפימשאהדברקראולמהכתיבאםתקראלבינה2פ

לובאקשהשדברלפימשאהדברקראולמה'כתיאםתקראלבינהנ

לובאקשהדברשהואלפימשאהדברקראולמה'כתוֵאםתקראלבינהא
לובאקשהדברשהואלפימשאהדברקראולמה'כתוֵאםתקראלבינהש

אלאבנימה'אומאינו'וגוברימהשלמהכמעשהשיעשהמילכלד

אלאבנימה'אומאינוברימהשלמהכמעשהשיעשהמילכללאדםמ

אלאבנימהאומראינו'וגוברימהשלמהכמעשהשיעשהמילכללאדם2פ

אלאבנימה'אואינו'וגוברימהשלמהכמעשהשיעשהמילכללאדםנ

אלאבנימה'אומאינוברימהשלמהכמעשהשיעשהמילכללאדםא
אלאבנימה'אומאינוברימהשלמהכמעשהשיעשהמילכללאדםש

ברנשקו'דתי'כמברנקראתשהיאתורהשלוהזהרותצוואותאלוברימהד

ברנשקו'דתיממ"כברנקראתשהיאשלתורהוהזהרותצוואותאלוברימהמ

ברנשקודתימרכמהברנקראתשהיאתורהשלוהזהרותצואותאלוברימה2פ

ברנשקוא"כמדנקראשהיאתורהשלוצוואותאזהרותאלוברימהנ

ברנשקוא"כדברנקראתשהיאתורהשלהאזהרותאלוברימהא
ברנשקוא"כדברנקראתשהיאתורהשלהאזהרותאלוברימהש

בתךבםתתחתןלאבתורההכתובהאזהרהועלבריםדבריהשכל'וגויאנףפןד

בתךבםתתחתןלאבתורההכתובההאזהרהועלבריםדבריהשכליאנףפןמ

בתךבםתתחתןלאבתורההכתובהאזהרהועלבריםדבריהשכל'וגויאנףפן2פ

בתךבםתתחתןלאבתורההכתובהאזהרהועלבריםדבריהשכליאנףפןנ

'וגובםתתחתןלאהכתובההאזהרהועלבריםדבריהםשכליאנףפןא
'וגובםתתחתןלאהכתובההאזהרהועלבריםדבריהםשכליאנףפןש

והתחתןהגויםמבנותלקחששלמהלפיזהדבר'אומהואלבנותתןלאד

ונתחתםהגויםמבנותלקחששלמהלפיזהדבר'אומהואלבנותתןלאמ

ונתחתןהגויםמבנותלקחששלמהלפי(על)זהדבראומרהואלבנותתןלא2פ

ונתחתןהגויםמבנותלקחששלמהלפיזהדבר'אוהואלבנותתןלאנ

ונתחתןהגויםמבנותלקחששלמהלפיזהדבר'אומהואא
ונתחתןהגויםמבנותלקחששלמהלפיזהדבר'אומהואש

אשרהגויםמן'וגונשיםאהבשלמהוהמלך'שנבהםד

אשרהגויםמן'וגומנכריותנשיםאהבשלמהוהמלך'שנבהםמ

אשרהגויםמןנכריותנשיםאהבשלמהוהמלך'שנאבהם2פ

אשרהגויםמןנכריותנשיםאהבשלמהוהמלך'שנבהםנ

אשרהגויםמןפרעהבתואתרבותנכריותנשיםאהבשלמהוהמלך'שנאבהםא
אשרהגויםמןפרעהבתואתרבותנכריותנשיםאהבשלמהוהמלך'שנאבהםש

יטואכןבכםיבאולאוהםבהםתבאולאישראלבניאל'ייאמרד

'וגומישראלבניאלי"יאמרמ

יטואכןבכםיבאולאוהםבהםתבאולאישראלבניאלי"יאמר2פ

יטואכןבכםיבואולאוהםבהםתבואולא'ישבניאלי"יאמרנ

יטואכןבכםיבואולאוהםבהםתבואולאישראלבניאל'ה'אמא
יטואכןבכםיבואולאוהםבהםתבואולאישראלבניאל'ה'אמש

תתחתןלא'אמהכימשום'אמיהושע'רבןחנניה'וגוד

תתחתןלאמשום'אומיהושע'רבןחנניא'רמ

תתחתןלאמשום'אמיהושעבןחנניה'וגולבבכםאת2פ

תתחתןלאמשום'אמיהושע'רבןחנניה'וגולבבכםאתנ

תתחתןלאמשום'אומיהושעבןחנניהלבבכםאתא
תתחתןלאמשום'אומיהושעבןחנניאלבבכםאתש
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ד, י

'אומחלפתא'בריוסי'רלזנותממשלאהבהבםד

'אמחלפתאבריוסי'רלזנותממשלאהבה'אומיוחאיבןשמעון'רבםמ

אומרחלפתאבריוסי'רלזנותממשלאהבהבם2פ

'או'חלפתבןיוסי'רלזנותממשלאהבהבםנ

'אומחלפתאבןיוסי'רממשלאזהרהבםא
'אומחלפתאבןיוסי'רממשלאזהרהבםש

אשרתעלתורההזהירהבטניברמהשמיםכנפיתחתולקרבןלגיירןחייביןלאד

אשתעלתורההזהירהבטניברומהשמיםכנפיתחתולקרבןלגיירןחייבןלאמ

אשתעלתורההזהירהבטניברמההשמיםכנפיתחתולקרבןלגיירןחייבןלא2פ

אשתעלתורההזהירהבטניברמההשכינהכנפיתחתולקרבןלגיירןחייביןלאנ

אשתעלתורההזהירהבטניברמה]השכינהכנפיתחתולקרבןלגיירןחייבןלאא
ברמההשכינהכנפיתחתולקרבןלגיירןחייבןלאש

בטןלצבות'וגובטנהוצבתה'כתונואפתשבנואףבטןבכאן'כתולכךאישד

בטןלצבותבטנהוצבתה'כתונואפתשבנואףבטןבכאן'כתיולכךאישמ

בטןלצבות'וגובטנהוצבתהכתיבונואפתשבנואףבטןבכאןכתיבולכךאיש2פ

בטןלצבות'וגובטנהוצבתה'כתיונואפתשבנואףבטןבכאן'כתולכךאישנ

['וגובטנהוצבתהבטן'כתיונואפתשבנואףבטןכאן'כתיולכןאישא
ש

להתעסקיבאשלאכדיייןלשתותשלאהתורההזהירתונדריברומה'וגוד

להתעסקיבאשלאכדיייןלשתותשלאהתורההזהירתונדריברומהירךולנפילמ

להתעסקיבאשלאכדיייןלשתותשלאהתורההזהירהנדריברומה'וגו2פ

להתעסקיבאשלאכדיייןלשתותשלאהתורההזהירתונדריברומהנ

להתעסקיבאשלאכדיייןלשתותשלאתורההזהירהנדריברמהא
להתעסקיבאשלאכדיייןלשתותשלאתורההזהירהנדריש

בה'שכתוסוטהפרשתאחרהכתובהנזירפרשתכנגדנדריבכאן'כתולכךבזנותד

בה'שכתוסוטהפרשתאחרהכתובהנזירפרשתכנגדנדריבכאן'כתיולכךבזנותמ

בהשכתובשוטהפרשתאחרהכתובהנזירפרשתכנגדנדריבכאןכתיבולכךבזנות2פ

בה'שכתוסוטה'פרשאחרהכתובהנזיר'פרשנדריבכאן'כתולכךבזנותנ

סוטה'פאחרהכתובהנזיר'פכנגדנדריבכאן'כתיולכךבזנותא
סוטהפרשתאחרהכתובהנזיר'פרשכנגדנדריבכאן'כתיולכךבזנותש

חיליךלנשיםתתןאל'וגויפליאכיאישד

חילךלנשיםתתןאלי"לילהזירנזירנדרלנדריפליאכיאשהאואישמ

חילךלנשיםתתןאל'וגונזירנדרלנדריפליאכיאיש2פ

חילךלנשיםתתןאל'וגונזירנדרלנדוריפליאכיאישנ

חילךלנשיםתתןאלא
חיליךלנשיםתתןאלש

'ד'ה'הבפירושופרטןחזרברמזהזהרות'גאלוהקדשרוחשזכראחרד

'ד'ה'הבפירושופרטןחזרברמזאזהרותשלשאלוהקדשרוחשזכראחרמ

דכתיבהיאהדאבפירושופרטןחזרברמזאזהרותשלשאלוהקדשרוחשזכראחר2פ

ד"הה'בפיופרטןחזרברמזאזהרות'הגאלוהקדשרוחשזכראחרנ

ד"הה'בפיופרטןחזרברמזאזהרות'גאלוהקדשרוחשזכראחרא
ד"הה'בפיופרטןחזרברמזאזהרותשלשהאלוהקדשרוחשזכראחרש

חילךהוי'הקבהמןלבבווסרושלקחנכריותנשיםכנגדחילךלנשיםתתןאלד

חילךהוי'ה'ב'הקמןלבבווסרושלקחנכריותהנשיםכנגדחילךלנשיםתתןאלמ

חיליךהויה"הקבמןלבבווסרושלקחהנכריותהנשיםכנגדחיליךלנשיםתתןאל2פ

חילךהויה"הבמןלבבווסרושלקחנכריותהנשיםכנגדחילךלנשיםתתןאלנ

[<....><...>ה"הב<..><....><....>שלקח<......><.....>כנגד]חילךלנשיםתתןאלא
חילךלנשיםתתןאלש

עליהועבר'וגונשיםלוירבהלארקשאמרהתורהשלחילהזוד

עליהועברנשיםלוירבהלאשאמרהשלתורהחילהזומ

עליהועבר'וגונשיםלוירבהלארקשאמרהתורהשלחילהזו2פ

עליהועברנשיםלוירבהלארקשאמרהתורהשלחילהזונ

ולאעליהועברנשיםלוירבהלארק'שנאתורהשלחילהזוא
ולאעליהועברנשיםלוירבהלארק'שנאתורהשלחילהזוש

מדבר'הכתואישאשתזנותכנגדמלכיןלמחותודרכיךד

מדבר'הכתואישאשתזנותכנגדמלכיןלמחותודרכיךמ

הכתובאישאשתזנותכנגדמלכיןלמחותודרכיך2פ

מדבר'הכתואישאשתזנותכנגדמלכיןלמחותודרכיךנ

הכתובהאישאשתזנותכנגדמלכיןלמחותודרכיךעליהועברסוסיםלוירבהא
הכתובהאישאשתזנותכנגדמלכיןלמחותודרכיךעליהועברסוסיםלוירבהש
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'וגובשרכלהשחיתכי'דתיכמהלמחותודרכיך'ד'ה'הד

עלדרכואתבשרכלהשחיתכימ"דתיה"כמודרכיך'ד'ה'המ

עלדרכואתבשרכלהשחיתכידכתיבהיאהדא2פ

עלדרכואתבשרכלהשחיתכיא"כמדלמחותודרכיךד"ההנ

עלדרכואתבשרכלהשחיתכיד"ההא
עלדרכואתבשרכלהשחיתכיד"ההש

עצהלי'דתי'כמטובהאותךהיועציםתורהדברילמחותד

עצהלימ"דתיה"כמטובהאותךהיועציםתורהדברילמחותתגרוםשלאלמחותהארץמ

עצהלידתימרכמהטובהאותךהיועציםתורהדברילמחותתגריסשללמחותהארץ2פ

עצהליא"כמדטובהאותךהיועציםתורהדברילמחותתגרוםשלאלמחותהארץנ

עצהליא"כדטובהאותךהיועציםת"דלמחותתגרוסשלאלמחותהארץא
עצהליא"כדטובהאותךהיועציםת"דלמחותתגרוסשלאלמחותהארץש

למחותהויעלךישפרמלכימלכאלהון'דתימכמהעצותאלאמלכיןואיןותושיהד

למחותהויעלךישפרמלכימלכאלהן'דתימה"כמעצותאלאמלכיןואיןותושיהמ

דתימרכמהעצותאלאמלכיןואיןותושיה2פ

למחותהויעלךישפרמלכימלכאלהןא"כמדעצותאלאלכין?ח/מ?ואיןותושיהנ

'למחוהויעלךישפרמלכימלכאלהן]א"כדעצותאלאמלכיןואיןותושיהא
א"כדעצותאלאמלכיןואיןותושיהש

'וגוהאלההאלותוכתבדתימאכמהמלכיםד

המריםמיאלומחהבספרת[ו]האלאתהכהןוכתבמ"דתיא"כממלכיןמ

המריםמיאלומחהבספרהכהןהאלההאלותאתוכתב2פ

המריםמיאלומחהבספרהאלותאתהכהןוכתבא"כמדמלכיןנ

המריםמיאלומחהבספרהכהןהאלההאלותאתוכתב[א"כדמלכיןא
המריםמיאלומחהבספרהכהןהאלההאלותאתוכתבש

יהושע'רושלמהקהלתידידיהלונקראושמות'ג'וגולמואללמלכיםאלד

יהושע'רושלמהקהלתידידיה(ד)לונקראושמות'גלמואללמלכיןאלמ

יהושע'רושלמהקהלתידידיהלונקראושמותשלשה'וגולמואללמלכיםאל2פ

ל"ריבושלמהקהלתידידיהלונקראושמות(??)'ג'וגולמואללמלכיםאלנ

ל"ריבושלמהקהלתידידיהלונקראושמות'גלמואללמלכיםאלא
ל"ריבושלמהקהלתידידיהלונקראושמות'גלמואללמלכיםאלש

נחמןברשמואל'אראיתיאללמואליקאבןאגורשבעה'אמלויבןד

נחמןברשמואל'ר'אמאיתיאללמואליקאבןאגור'ז'אמלויבןמ

נחמןברשמואלר"אמאיתיאללמואליקאבןאגורשבעה'אמלויבן2פ

'נחמברש"אראיתיאללמואליקאבןאגור'ז'אונ

ן"ארשבלמואליקהבןאגור'ז'אמא
ן"ארשבלמואליקהבןאגור'ז'אמש

באיליןנחמן'ברשמואל'רמודיושלמהקהלתידידיה'גשלהםאוותינניהעיקרד

באיליןנחמןברשמואל'רמודיושלמהקהלתידידיה'גם[ה](כ)שלאותינטיאעיקרמ

באיליןנחמןברשמואל'רמודהושלמהוקהלתידידיהשלשהשלהםאותיגנייהעיקר2פ

באליןן"בש"רמודהושלמהוקהלתידידיה'גשלהםאוותינניהעיקרנ

באיליןן"רשבומודהשלמהידידיהקהלת'גשלהםנשיאאותיא
באיליןן"רשבומודהשלמהידידיהקהלת'גשלהםגפיהאותיש

דברישהקיאיקאתורהדברישאגראגורלהדרשוהוצרכובהםשנתכנהאלאארבעתייהד

דברישהקיאיקאתורהדברישאגראגורלהדרשוהוצרכובהםשנתכנהאלאארבעתיאמ

דברישהקיאיקאתורהדברישאגראגורלהדרשוהוצרכובהםשנתכנהאלאארבעתיה2פ

ת"דשהקיאיקאת"דשאגראגורלידרשוהוצרכובהןשנתכנהאלאארבעתייהנ

ת"דשהקיאיקהת"דשאגראגורלידרשוהוצרכובהםלושנתכנה['ד]א
ת"דשהקיאיקהת"דשאגראגורלידרשוהוצרכובהםלושנתכנהש

ואמרלאלשנםלמואלשעתובןומתפנהשעתובןמתמלאשהואהזהכספלתורהד

לאלשנםלמואלשעתובןומתפנהשעתובןמתמלאשהואהזהכספלתורהמ

לאלשלםלמואלשעתובןומתפנהשעתובןמתמלאשהואהזהכספלתורה2פ

לאלשנםלמואלשעתובןומתפנהשעתובןמתמלאשהואהזהכספלנ

לאלשלםלמואלבשעתוומתפנהבשעתומתמלאשהואהזהכספלא
לאלשלםלמואלבשעתוומתפנהבשעתומתמלאשהואהזהכספלש

למלכיםאל'ואוואוכלאיתיאל'שאמאיתיאללחטיאולאנשיםלהרבותיכולניד

למלכיםאל'ואמואוכלאלאתי'שאמאיתיאללחטואולאנשיםלהרבותאנייכולמ

למלכיםעלואומרואוכלאיתיאל'שאמאיתיאללחטיאולאלהרבותאנייכול2פ

למלכיםאל'ואוואוכלאלאתי'שאמאיתיאללחטיאולאנשיםלהרבותאנייכולנ

למלכיםאל'ואומואוכלאלאיתי'שאמאיתיאללחטואולאלרבותאנייכולא
למלכיםאל'ואומואוכלאלאיתי'שאמאיתיאללחטואולאלרבותאנייכולש
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סוסיםלהרבותושלאנשיםלהרבותשלאהמלכיםשנצטוודברים'גהתורהאמרהלמואלד

סוסיםלהרבותושלאנשיםלהרבותשלאהמלכיםנצטוודבריםשלשההתורהאמרהלמואלמ

סוסים'להרבוושלאנשיםלהרבותשלאהמלכיםשנצטוודבריםשלשתורהאמרהלמואל2פ

סוסיםלהרבותושלאנשיםלהרבותשלאהמלכיםשנצטוו'דברי'גאמרההתורהלמואלנ

סוסיםלהרבותושלאנשיםלהרבותשלא'המלכישנצטוו'דברי'גכנגדתורהאמרהלמואלא
סוסיםלהרבותושלאנשיםלהרבותשלאהמלכיםשנצטוודברים'גכנגדתורהאמרהלמואלש

שתולמלכיםאליחטיאוולאשירבולאל'לומעליהםאיןוזהבכסףלהרבותושלאד

שתולמלכיםאליחטאוולאשירבולאלומדעליהםאיןוזהבכסףלהרבותושלאמ

שתולמלכיםאליחטאוולאשירבולאללומרעליהםאיןוזהבכסףלהרבותושלא2פ

שתולמלכיםאליחטאוולאשירבולאל'לומעליהםאיןוזהבכסףלהרבותולאנ

שתולמלכיםאליחטואולאשירבולאל'לומעליהםאיןוזהבכסףלהרבותושלאא
שתולמלכיםאליחטואולאשירבולאל'לומעליהםאיןוזהבכסףלהרבותושלאש

לשמורהמלכיםשצריכיןסוטהפרשתאחרהאמורנזירנדרכנגדאמורזההריייןד

לשמורהמלכיםשצריכיםסוטהפרשתאחרהאמורנזירנדרכנגדאמורזההריייןמ

לשמורהמלכיםשצריכיןסוטהפרשתאחרהאמורנזירנדרכנגדאמורזההרייין2פ

לשמורהמלכיםשצריכיןסוטה'פרשאחרהאמורנזירנדרכנגדאמורזההריייןנ

לשמור'המלכי'שצריכיסוטה'פאחרהאמורנזירנדרכנגדאמורזההריייןא
לשמורהמלכים'שצריכיסוטה'פאחרהאמורנזירנדרכנגדאמורזההריייןש

הזהירהולמההעולםויחייבוזמהלידייבאושלאכדיהרוזניםוכןהייןמןעצמןד

הזהירהולמההעולםויחייבוזמהלידייבאושלאכדיהרוזניםוכןהייןמןעצמןמ

הזהירהולמההעולםויתחיבוזמהלידייבאושלאכדיהרוזניםוכןהייןמןעצמן2פ

הזהירהולמההעולםויחייבוזימהלידייבאושלאכדיהרוזניםוכןהייןמןעצמןנ

הזהירהלמההעולםשיתחייבזמהלידייבואושלא'הרוזניוכןהייןמןעצמםא
הזהירהלמההעולםשיתחייבזמהלידייבואושלאהרוזניםוכןהייןמןעצמםש

ויקלקלוישתושלאהייןמןלהזהרצריכיןאדםבניכלוהלאלבדםורוזניםמלכיםד

ויקלקלוישתושלאהייןמןלהזהרצריכיןאדםבניכלוהלאלבדםורוזניםמלכיםמ

ויקלקלוישתושלאהייןמןלהזהרצריכיןאדםבניכלוהלאלבדםורוזניםמלכים2פ

ויקלקלוישתושלאהייןמןליזהרצריכיןאדםבניכלוהלאלבדםורוזניםמלכיםנ

ויקלקלוישתושלאהייןמןלהזהר'צריכיאדםבניכלוהלאלבדםורוזנים'מלכיא
ויקלקלוישתושלאהייןמןלהזהרצריכיןאדםבניכלוהלאלבדםורוזניםמלכיםש

שימחהואיןבעבירהרצונןכלולעשותלשתותמלכיםבידשספקמפניאלאד

שימחהמיואיןבעבירהרצונוכלולעשותלשתותמלכיםבידישספקמפניאלאמ

שימחהואיןרצונםכלולעשותלשתותמלכיםבידישספקמפניאלא2פ

שימחהואיןבעבירהרצונםכלולעשותלשתותמלכיםבידישספקמפניאלאנ

שימחהואיןרצונםכלולעשותלשתותורוזניםמלכיםבידישספקמפניאלאא
שימחהואיןרצונםכלולעשותלשתותורוזניםמלכיםבידישספקמפניאלאש

שצותהמהישכחשישתההייןשבשבילמחוקקוישכחישתהפןבידםד

שצותהמהישכחשישתההייןשבשבילמחוקקוישכחישתהפןבידומ

שצותהמהישכחשישתההייןשבשבילשישתההייןשבשבילמחוקקוישכחישתהפןבידם2פ

שצותהמהישכחשישתההייןשבשבילמחוקקוישכחישתהפןבידםנ

שצותהמהישכחשישתההייןשבשבילמחוקקוישכחישתהפןבידםא
שצותהמהישכחשישתההייןשבשבילמחוקקוישכחישתהפןבידםש

בנישלדיןוישנהסוטהפרשתהיאתורהשלחקיםלמחוקתורהד

בניכלדיןוישנהסוטהפרשתהיאשלתורהחוקיםלמחוקהתורהמ

בנישלדיןוישנהנזירופרשתשוטהפרשתהיאתורהשלחוקיםוימחוקתורה2פ

בניכלדיןוישנהסוטה'פרשהיאתורהשלחוקיםלמחוקתורהנ

בניכלדיןוישנהנזיר'ופסוטה'פהיאתורהשלהחוקיםוימחוקהתורהא
בניכלדיןוישנהנזיר'ופסוטה'פהיאתורהשלהחוקיםוימחוקהתורהש

ממזראותונמצאהימנומתעברתוהיאאישאשתאצלהולךכשהואהזההנואףעוניד

ממזראותונמצאהימנומתעברתוהיאאישאשתאצלהולךכשהואהזההנואףעונימ

ממזראותונמצאהימנומתעברתוהיאאישאשתאצלהולךכשהואהזההנואף2פ

ממזראותונמצאממנומתעברתוהיאאישאשתאצלהולךכשהואהזההנואףעונינ

ממזראותונמצאממנומתעברתוהיאאישאשתאצלהולךכשהואהזההנואףעוניא
ממזראותונמצאממנומתעברתוהיאאישאשתאצלהולךכשהואהזההנואףעוניש

סבוריםשיהיובנכסיםבניועםיחלקוהואבעלהבנכסיחלקדיןלושאיןד

סבוריםשיהיובנכסיםבניועםמחלקוהואבעלהבנכסיחלקהדיןמןלושאיןמ

סבוריםשיהיובנכסיםבניועםיחלקוהואבעלהבנכסיחלקדיןלושאין2פ

סבוריםשיהיובעלהעםיחלקוהואבעלהבנכסיחלקדיןלושאיןנ

'סבורישיהו'בנכסיבניועםיחלקוהואבעלהבנכסיוחלקדיןלושאיןא
'סבורישיהו'בנכסיבניועםיחלקוהואבעלהבנכסיחלקדיןלושאיןש



38

במדבר רבה פרשה י

ד, י

לאחיוחוזרתירושתוהתורהומןהבעלבןיניחלאפעמים'א'דבנושהואד

לאחיוחוזרתירושתוהתורהומןהבעלבןיניחלאפעמיםא"דבנושהואמ

לאחיוחוזרתירושתוהתורהומןהבעלבןיניחלאפעמיםאחרדברבנושהוא2פ

לאחיוחוזרתירושתוהתורהומןהבעלבןיניחלא'פעמיא"דבנןשהואנ

לאחיוחוזרתירושתוהתורהומןבןהבעליניחלאפעמיםא"ד]בנושהואא
בנושהואש

עוניבניכלדיןוישנהבנושהואסבוריםשיהיוממונויירשהממזרוזהד

עוניבניכלדיןוישנההויבנושהואסבוריםשיהיוממונויורשהממזרוזהמ

עוניבניכלדיןוישנההויבנושהואסבוריםשיהיוממונויירשהממזרוזה2פ

עוניבניכלדיןושונההויבנושהואסבוריןשיהיוממונויירשהממזרוזהנ

עוניבניכלדיןוישנההוי[בנושהואסבוריםשיהיוממונויורשהממזרוזהא
עוניבניכלדיןוישנההויש

לבאונואפתלנואףגורםשהייןנזירדיןסוטהאחרתורההזהירהלכךד

לבאונואפתלנואףגורםשהייןנזירדיןסוטהאחרתורההזהירהלכךמ

לידילבאולנואפתלנואףגורםשהייןנזירדיןשוטהאחרתורההזהירהלכך2פ

לידילבאולנואפתלנואףגורםשהייןנזירדיןסוטהאחרתורההזהירהלכןנ

לידילבאולנואפתלנואףגורםשהייןנזירדיןסוטה'פאחרתורההזהירהלכךא
לידילבאולנואפתלנואףגורםשהייןנזירדיןסוטה'פאחרתורההזהירהלכךש

'וגויפליאכיאשהאואיש'ד'ה'הלתקלהד

'וגומיפליאכיאשהאואיש'ד'ה'הההיאלתקלהמ

'וגונזירנדרלנדריפליאכיאשהאואישדכתיבהיאהדאתקלה2פ

'וגונדרלנדוריפליאכיאשהאואישד"ההתקלהנ

נזירנדרלנדוריפליאכיאשהאואישד"ההתקלהא
נזירנדרלנדוריפליאכיאשהאואישד"ההתקלהש

מאישאנכינערכי'שנוהודהשלמהשחזרומניןד

מאישאנכיבערכי'שנוהודהשלמהשחזרומנייןמ

מאישאנכיבערכי'שנאוהודהשלמהשחזרומנין2פ

מאישאנכיבערכי'שנוהודהשלמהשחזרומניןנ

ליאדםבינתולאמאישאנכיבערכי'שנאוהודהשלמהשחזרומניןא
ליאדםבינתולאמאישאנכיבערכי'שנאוהודה('שנא)שלמהשחזרומניןש

נתקללייןידישעל'וגואישנחויחל'דכתינחזהד

נתקללייןידישעלכרםויטעהאדמהאישנחויחל'דכתנחזהמ

נתקללהייןידישעלכרםויטעהאדמהאישנחויחלדכתיבנחזה2פ

נתקללייןי"שעהאדמהאישנחויחל'דכתינחזהנ

נתקללהייןועםכרםויטעהאדמהאישנחויחל'דכתינחזהמאישא
נתקללוהייןועםכרםויטעהאדמהאישנחויחל'דכתינחזהמאישש

ששתהייןידישעלהראשוןאדםזהליאדםבינתולאממנולמדתיולאד

ששתהייןידישעלהראשוןאדםזהליאדםבינתולאממנולמדתיולאמ

ששתההייןידישעלהראשוןאדםזהליאדםבינתולאממנולמדתיולא2פ

ששתהייןי"שעהראשוןאדםזהליאדםבינתולאממנולמדתיולאנ

ייןי"שעהראשוןאדםזהליאדםבינתולאממנולמדתיולאא
ייןי"שעהראשוןאדםזהליאדםבינתולאממנולמדתיולאש

חוהלומסכהייןאבין'ר'דאבעבורוהעולםנתקללד

חוהלו(לה)כה[ס]מייןאבין'רדמרבעבורוהעולםנתקללמ

חוהלומסכהייןאביןר"דאמבעבורוהעולםנתקלל2פ

חוהלומסכהייןאביןר"דאבעבורו'העונתקללנ

חוהלומסרהייןאביןר"דאממנולמדתיולאנתקללא
חוהלומסרהייןאביןר"דאממנולמדתיולאנתקללש

למאכלהעץטובכיהאשהותרא'שנאושתהלאדםד

לעיניםהואתאוהוכילמאכלהעץטובכיהאשהותרא'שנושתהלאדםמ

למאכלהעץטובכי'האשותרא'שנאושתהלאדם2פ

למאכלהעץטובכיהאשהותרא'שנושתהלאדםנ

למאכלהעץטובכיהאשהותרא'דכתיושתההראשוןלאדםא
למאכלהעץטובכיהאשהותרא'דכתיושתההראשוןלאדםש

חכמהלמדתיולא'וגויתאדםכיייןתראאל'וכתד

חכמהלמדתיולאעינו(עיני)בכוסיתןכייתאדםכיייןתראאל'וכתמ

חכמהלמדתיולא'וגויתאדםכיייןתראאלוכתיב2פ

חכמהלמדתיולאיתאדםכיייןתראאל'וכתינ

חכמהלמדתיולאיתאדםכיייןתראאל'וכתיא
חכמהלמדתיולאיתאדםכיייןתראאל'וכתיש
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מיאדעקדושיםודעתרושםעשהבתורהיין'שכתמקוםשבכלהתורהמחכמתד

מיאדעקדושיםודעתרושםעשהיין'שכתומקוםשבכלתורהמחכמתמ

מיאדעקדושיםודעתרושםעושהבתורהייןשכתובמקוםשבכלהתורהמחכמת2פ

מיאמצאקדושיםודעתרושםעושהבתורהיין'שכתומ"שבכהתורהמחכמתנ

מיאדעקדושיםודעתרושםעושהייןבה'שכתוהתורהמחכמתא
מיאדע'קדושיודעתרושםעושהייןבה'שכתוהתורהמחכמתש

הייןמןעצמוהזירבזנותיכשלשלאעצמולקדששרצהד

דעתידעתילאואניהייןמןעצמויזירבזנותיכשלשלאעצמולקדששרצהמ

דעתמצאתילאואניהייןמןעצמויזירבזנותיכשלשלאעצמולקדששירצה2פ

דעתמצאתילאואניהייןמןעצמויזירבזנותיכשלשלאעצמולקדששרוצהנ

דעתמצאתילאואניהייןמןעצמויזירבזנותיכסלשלאעצמולקדששירצהא
דעתמצאתילאואניהייןמןעצמויזירבזנותיכשלשלאעצמולקדששירצהש

לכךאדעקדושיםודעתבזנותוקלקלתיד

לכךאדעקדושיםודעתהויבזנותוקלקלתיהייןמןעצמישמרתישלאקדושיםמ

לכךאדעקדושיםודעתבזנותוקלקלתיהייןמןעצמימנעתישלאהקדושים2פ

לכך'אמאמצא'קדושיודעתבזנותוקלקלתיהייןמןעצמישמרתישלאהקדושיםנ

לכךאדע'קדושיודעתבזנותוקלקלתיהייןמןעצמימנעתישלא'קדושיא
לכךאדע'קדושיודעתבזנותוקלקלתיהייןמןעצמימנעתישלא'קדושיש

ואמרתבנזירהנודריםאלוישראלבניאלדברשוטהאחרנזירפרשת'נאמד

ואמרתבנזירהנודריםאלוישראלבניאלדברסוטהפרשתאחרנזירפרשת'נאממ

ואמרתבנזירהנודריםאלוישראלבניאלדברסוטהאחרנזירפרשתנאמר2פ

ואמרתבנזירהנודריםאלו'ישבניאלדברסוטהאחרנזיר'פרש'נאמנ

ואמרתבנזיר'הנודריאלוישראלבניאלדברסוטה'פרשאחרנזיר'פ'נאמא
ואמרתבנזירהנודריםאלוישראלבניאלדברסוטה'פאחרנזיר'פרש'נאמש

יראושאםנזירותועללעבורלנזיריניחושלאכךעלדיןביתלהזהיראליהםד

יראושאםנזירותועללעבורלנזיריניחושלאכךעלד"בלהזהיראליהםמ

שאםנזירותועללעבורלנזיריניחושלאכךעלדיןביתלהזהיראליהם2פ

יראושאםנזירותועללעבורלנזיריניחושלאכךעלד"בלהזהיראליהםנ

יראוהושאםנזירותועללעבורלנזיריניחושלאכךעלד"בלהזהיראליהםא
יראוהושאםנזירותועללעבורלנזיריניחושלאכךעלד"בלהזהיראליהםש

ידיעלמוזהריןשהגדוליםללמדךדבריולקייםכדיאותויכופונזירותולבטלשירצהד

ידיעלמוזהריןשהגדוליםללמדךדבריולקייםכדיאותויכופונזירותולבטלשירצהמ

ידיעלמוזהריםשהגדוליםללמדךדבריולקייםכדיאותויכופונזירותומבטל2פ

י"ע'מוזהרי'שהגדוליללמדךדבריולקייםכדיבהאותויכופונזירותולבטלשירצהנ

על'מוזהרי'שהגדוליללמדך'דבריולקייםאותויכופומבטלוא
עלמוזהרים'שהגדוליללמדךדבריולקייםאותויכופומבטלןש

אישוכשלו'אוהואוכןאותםיוכיחולאאםידיהםעל'נענשיוהםהקטניםד

אישוכשלו'אומהואוכןאותןיוכיחולאאםידיהםעלנענשיםוהםהקטניםמ

אישוכשלואומרהואוכןאותםיוכיחולאאםידיהםעלנענשיםוהםהקטנים2פ

אישוכשלוא"וכהאותםיוכיחולאאםידיהםעלנענשיםוהם'הקטנינ

אישוכשלוא"וכהאותםיוכיחולאאםידיהםעלנענשיםוהם'הקטניא
אישוכשלוא"וכהאותםיוכיחולאאםידיהםעלנענשיםוהם'הקטניש

אשהאואישבזהזהערביםישראלשכלמלמדאחיובעוןאישבאחיוד

אשהאואישא"דבזהזהערביםישראלשכלמלמדאחיובעוןאישבאחיומ

אושהאואישבזהזהערביםישראלשכלמלמדאחיובעוןאישבאחיו2פ

אשהאואישלזהזהערבים'יששכלמלמדאחיובעוןאישבאחיונ

אשהאואישבזהזהערביםישראלשכלמלמדאחיובעוןאישבאחיוא
אשהאואישבזהזהערביםישראלשכלמלמדאחיובעוןאישבאחיוש

'וגומצרעהאחדאישויהי'ד'ה'ה'וגויפליאכיד

ממשפחתמצרעהאחדאישויהי'ד'ה'ה'וגומלנדוריפליאכימ

'וגומצרעהאחדאישויהידכתיבהיאהדא'וגונזירנדרלנדריפליאכי2פ

'וגומצרעהאחדאישויהיד"הה'וגויפליאכינ

מצרעה'אאישויהיד"ההנזירנדרלנדוריפליאכיא
מצרעהאחדאישויהיד"ההנזירנדרלנדוריפליאכיש

צערלשוןאלאאינוויהי'שנמקוםכללוי'ר'אויהיד

צערלשוןאלאאינוויהי'שנמקוםכללוי'ר'אמויהי'וגומהדנימ

צערלשוןאלאאינוויהי'שנאמקוםכללויר"אמויהי2פ

צערלשוןאלאאינוויהי'שנמ"כל"ארויהינ

צערלשוןאלאאינוויהי'שנאמקוםכלל"ארויהיא
צערלשוןאלאאינוויהי'שנאמקוםכלל"ארויהיש
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ויהירעבהיהשפוטבימיויהיהמןהיהאחשורשבימיויהיד

אמרפלבימיויהירעבהיההשופטיםשפוטבימיויהיהמןהוהאחשורושבימיויהימ

ויהירעבהיההשפטיםשפטבימיויהיהמןהוהאחשורושבימיויהי2פ

ויהירעבהוההשופטיםשפטבימיויהיהמןהוהאחשורשבימיויהינ

רעבהיההשופטיםשפוטבימיויהיהמןהיהאחשורושבימיויהיא
רעבהיההשופטיםשפוטבימיויהיהמןהיהאחשורושבימיויהיש

'וגוהאלהיםבניויראוהאדםהחלכיד

'וגומהאדםבנותאתהאלהיםבניויראוהאדםהחלכיויהימלחמהעשומ

'וגוהאלהיםבניוייראוהאדםהחלכי2פ

ם"האליבניוייראו'וגוהאדםהחלכינ

א
ש

ויהי'וגוביריחויהושעבהיותויהימלחמהעשואמרפלבימיויהיד

ויהיביריחויהושעבהיותויהימ

ויהילנגדועומדאישוהנהביריחויהושעבהיותויהימלחמהעשואמרפלבימיויהי2פ

ויהילנגדועומדאישוהנהביריחויהושעבהיותויהימלחמהעשואמרפלבימיויהינ

ויהילנגדועומדאישוהנהביריחויהושעבהיותויהימלחמהעשואמרפלבימיויהיא
ויהילנגדועומדאישוהנהביריחויהושעבהיותויהימלחמהעשואמרפלבימיויהיש

שמואלזקןכאשרויהיבחרםמעלישראלבניוימעלויהושעאת'ייד

שמואלזקןכיויהיבחרםמעלישראלבניוימעלויהושעאתי"ימ

שמואלזקןכאשרויהיבחרםמעלישראלבניוימעלויהושעאתי"י2פ

שמואלזקןכיויהיבחרםמעל'ישבניוימעלויהושעאתי"ינ

שמואלזקןכאשרויהיבחרםמעל'ישרבניוימעלויהושעאת'הא
שמואלזקןכאשר(זקןכי)ויהיבחרםמעלישראלבניוימעלויהושעאת'הש

עויןשאולויהימשכילדרכיובכלדודויהיבדרכיובניוהלכוולאד

עויןשאולויהימשכילדרכיובכלדודויהיבדרכיובניוהלכוולאמ

עויןשאולויהימשכילדרכיובכלדודויהיבדרכיובניוהלכוולא2פ

עוייןשאולויהיעמוי"וימשכילדרכיובכלדודויהיבדרכיובניוהלכוולאנ

עוייןשאולויהימשכילדרכיובכלדודויהיבדרכיובניוהלכוולאא
עוייןשאולויהימשכילדרכיובכלדודויהיבדרכיובניוהלכוולאש

ויהינמותמותאשתואלמנוחויאמרמצרעהאחדאישויהידודאתד

ויהינמותמותאשתואלמנוחויאמרמצרעהאחדאישויהידודאתמ

ויהינמותמותאשתואלמנוחויאמרמצרעהאחדאישויהידודאת2פ

אישויהינמותמותאשתואלמנוחויאמרמצרעהאחדאישויהידודאתנ

נמותמותאשתואלמנחויאמרמצרעה'אאישויהידודאתא
נמותמותאשתואלמנחויאמרמצרעהאחדאישויהידודאתש

כשלשיםהואשקולבצדיקיםהזהבלשון'שנמקוםכליודן'ר'אד

כשלשיםהואשקולבצדיקיםהזהבלשון'שנמקוםכליודן'ר'אממ

'כשלשיהואשקולבצדיקיםהזהבלשון'שנאמקוםכליודןר"אמ2פ

'א'כלהואשקולבצדיקיםהזהבלשון'שנמ"כיודןר"אאחדנ

[ל]כלהואשקול'בצדיקיהזהבלשוןויהי'שנאמקוםכליודןר"אא
כלהואשקול'בצדיקיהזהבלשוןויהי'שנאמקוםכליודןר"אש

'בהקבההואגדולאחד'שנמקוםכלאחדאישויהיכמניןצדיקיםואחדד

'ה'ב'בהקהואגדולאחד'שנמקוםכלאחדאישויהיכמנייןצדיקיםואחדמ

ה"בהקבהואגדולאחד'שנאמקוםכלאחדאישי"ויהכמניןצדיקים[ואחד]2פ

ה"בהבהואגדולאחד'שנ'י'ה'י'וכמנין'צדיקינ

ה"בהקבהואגדול'א'שנאמקוםכל'אאישויהיכמניןצדיקיםא
ה"בהקבהואגדול'א'שנאמקוםכלאחדאישויהיכמנין'הצדיקימן'אש

באברהםוכןבוכיוצאבעולםאיןאחד'יידכתיבאחד'נאמד

באברהםוכןבוכיוצאבעולםאיןאחדי"י'דכת[אחד]נאמרמ

באברהםוכןבוכיוצאבעולםאיןאחדי"ידכתיבאחד'נאמ2פ

באברהםוכןבוכיוצא'בעואיןאחדי"י'דכתיאחד'נאמנ

נאמרבאברהםבוכיוצאבעולםאחד[אין]'א'ה'דכתי'אבו'נאמא
'נאמבאברהםבוכיוצאבעולםאחדאחד'ה'דכתי'אבו'נאמש

בישראלבוכיוצאימיםבאותןהיהלאאברהםהיהאחדד

בישראלבוכיוצאהימיםבאותןהיהלאאברהםהיהאחדמ

בישראלבוכיוצאהימיםבאותן(בוכיוצא)בעולםהיהלאאברהםהיהאחד2פ

'בישבוכיוצאהימיםבאותןהיהלאאברהםהיהאחדנ

'בישרבזמנובוכיוצאהיהלאאברהםהיהאחדא
בישראלבזמנובוכיוצאהיהלאאברהםהיה'אש
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באבימלךוכןבהןכיוצאבאומותאיןבארץאחדגויכישראלכעמךמי'כתד

באבימלךוכןבהןכיוצאבאומותאיןבארץאחדגויישראלכעמךומי'כתמ

באבימלךוכןבהםכיוצאבאומותאיןבארץאחדגויכישראלכעמךמי(כ)כתיב2פ

באבימלךוכןבהןכיוצא'באומואיןבארץאחדגוי'כישכעמךומי'כתינ

באבימלךוכןבהםכיוצא'באומואין'אגוי'כישרכעמךומי'כתיא
באבימלךוכןבהםכיוצא'באומואיןאחדגויכישראלכעמךומי'כתיש

וכןמלךשהיהלפיהעםאחדשכבכמעטאומרהואד

וכןמלךשהיהלפי'וגומאשתךאתהעםאחדשכבכמעט'אומהואמ

וכןמלךשהיהלפיהעםאחדשכבכמעטאומרהיההוא2פ

וכןמלךשהיהלפיהעםאחדשכבכמעט'אוהואנ

וכןמלךשהיהלפיהעםאחדשכבכמעטא"הא
וכןמלךשהיהלפיהעםאחדשכבכמעטא"הש

בדורוהיהשלאלפיאחד'אומהואבאלקנהד

בדורוהיהשלאלפיאחדאומרהואבאלקנהמ

בדורוהיהשלאלפיאחדאומרהואבאלקנה2פ

בדורוהיהשלאלפיאחד'אוהואבאלקנהנ

בדורושאיןלפיהרמתיםמןאחדאישויהי'שנאאחדבו'נאמבאלקנהא
בדורושאיןלפיהרמתיםמן'אאישויהי'שנאמאחדבו'נאמבאלקנהש

ולאשמוהעירמאותהשהואבידועמפורשעירוושםששמוכלמצרעהבוכיוצאד

ולאשמוהעירמאותהשהואבידועמפורשעירוושםששמוכלמצרעהבוכיוצאמ

ולאשמוהעירמאותהשהואבידועמפורשעירוושםששמוכלמצרעהבוכיוצא2פ

ולאשמוהעירמאותהשהואבידוע'מפועירוושםששמוכלמצרעהבוכיוצאנ

ולאשמוהעירמאותהשהואבידועמפורשעירוושםששמוכלמצרעהבוכיוצאא
ולאשמוהעירמאותהשהואבידועמפורשעירוושםששמוכלמצרעהבוכיוצאש

אשתאולליהודההיהשצרעהלפיהדניממשפחתמירושלםשהואבידועעירושםד

אשתאולמ"דתיא"כמליהודההיהשצרעהלפיהדניממשפחתמירושלםשהואבידועעירושםמ

אשתאולליהודההיהשצרעהלפיהדניממשפחתמירושלםשהואבידועעירושם2פ

אשתאולליהודההיהשצרעהלפיהדניממשפחתמירושלםשהואבידועעירושםנ

אשתאולליהודההיתהשצרעהלפיהדניממשפחתמירושלםשהואבידועעירושםא
אשתאולליהודההיתהשצרעהלפיהדניממשפחתמירושלםשהואבידועעירושםש

הכתובצרךלפיכךואשתאולצרעהנחלתםגבולויהילדןהיהוצרעהואשנהוצרעהד

לפרשצריךלפיכךואשתאולצרעהנחלתםגבולויהי'שנלדןהיהוצרעהואשנהוצרעהמ

לפרשצרךלפיכךואשתאולצרעהנחלתםגבולויהילדןהיהוצרעהואשנהוצרעה2פ

לפרשצריך'לפיואשתאולצרעהנחלתםגבולויהילדןהיהוצרעהואשנהוצרעהנ

לפרשהוצרך'לפיואשתאולצרעהנחלתםגבולויהילדןהיהואשנהצרעהא
לפרשהוצרך'לפיואשתאולצרעהנחלתםגבולויהילדןהנהואשנהצרעהש

מדןאביושהיהמלמדהדניממשפחתאלאמשבט'אומאינוהדניממשפחתשהיהד

מדןהיהשאביומלמדהדניממשפחתאלאדןמשבט'אומאינוהדניממשפחתשהיהמ

מדןהיהשאביומלמדהדניממשפחתאלאדןמשבטאומראינוהדניממשפחתשהיה2פ

מדןהיהשאביומלמדהדניממשפחתאלאמשבט'אואינוהדניממשפחתשהיהנ

מדןשאביומלמדהדניממשפחתאלאדןמשבט'אומאינוהדניממשפחתשהיהא
מדןשאביומלמדהדני'ממשפחאלאדןמשבט'אומאינוהדניממשפחתשהיהש

'וגועמוידיןדןיעקב'אמזהועלמיהודהמנוחשלואמוד

שבטיכאחדעמוידיןדןיעקבאמרזהועלמיהודהשלמנוחואמומ

מיהודההיתהמנוחשלואמו2פ

שבטיכאחדעמוידיןדןיעקב'אמזהועלמיהודהמנוחשלואמונ

'וגועמוידיןדןיעקבאמרז"וע]מיהודההיתהמנוחשלואמוא
מיהודההיתהמנוחשלואמוש

מיהודההיתהואמוהיהיהודהשמארץליהודההקישולכךיהודהזהשבשבטיםבמיוחדד

מיהודההיתהואמוהיהיהודהשמארץליהודההקישולכךיהודהזהשבשבטיםבמיוחדישראלמ

2פ

מיהודההיתהואמוהיהיהודהשמארץליהודההקשולכךיהודהזה'טי[ב]שבשבמיוחד'ישנ

[מיהודההיתהואמוהיהיהודהשמארץליהודההקישולכךיהודהזהשבשבטיםכמיוחדא
ש

יהודהומשבטדןמשבטבאשמשוןנמצאמיהודההיתהואשתומדןהיהמנוחוכןד

יהודהומשבטדןמשבטבאשמשוןנמצאמיהודההיתהואשתומדןהיהמנוחוכןמ

יהודהומשבטדןמשבטבאשמשוןנמצאמיהודההיתהואשתומדןהיהמנוחכן2פ

יהודהומשבטדןמשבטןבאשמשוןנמצאמיהודההיתהואשתומדןהיהמנוחוכןנ

יהודהומשבטדןמשבטבאשמשוןנמצא'מיהודואשתומדןהיהמנוחוכןא
יהודהומשבטדן[ט](ן)משבבאשמשוןנמצאמיהודהואשתומדןהיהמנוחוכןש
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הצללפוניאחותםושם'שנאמיהודהשבטעלמיוחסתוהיאהצללפונידשמשוןאמיה'אמשכךד

הצללפוניאחותםושם'שניהודהשבטעלמיוחסתוהיאהצללפונידשמשוןאימיהשכןמ

הצללפוניאחותםושם'שנאיהודהשבטעלמיוחסתוהיאהצללפנידשמשוןאימיהאמרהשכן2פ

ללפוני[צ]האחותםושם(ן)שםיהודהשבטעלמיוחסתוהיאהצללפונידשמשוןאמיה'אמשכןנ

הצללפוניתאחותהושם'שנאיהודהשבטעלמיוחסתוהיאהצללפוניתדשמשוןאמהאמרהשכןא
הצללפוניתאחותהושם'שנאמיהודהשבטעלמיוחסתוהיאהצללפוניתדשמשוןאמהאמרהשכןש

אבלשמובכריבןשבעשמוגליתשמונבללשמםקודמיםהרשעיםמנוחושמוד

אבלשמובכריבןשבעשמוגליתשמונבללשמןקודמיןהרשעיםמנוחושמומ

אבלשמובכריבןשבעשמוגליתשמונבללשמןקודמיןהרשעיםמנוחושמו2פ

אבלשמובכריבןשבעשמוגליתשמונבללשמוקודמין'הרשעימנוחושמונ

אבלשמובכריבןשבעשמוגליתשמונבללשמםקודמיןהרשעיםמנוחושמוא
אבלשמובכריבןשבעשמוגליתשמונבללשמםקודמין'הרשעימנוחושמוש

ושמומרדכיושמובועזושמוישיושמואלקנהושמו'קודמישמןהצדיקיםד

ושמומרדכיושמובעזושמוישיושמואלקנהושמוקודמיןשמןהצדיקיםמ

מרדכיושמובעזושמוישיושמואלקנהושמומנוחושמוקודמיןשמןהצדיקים2פ

ושמובועזושמוישיושמואלקנהושמוקודמיןשמן'הצדיקינ

מרדכיושמובועזושמוישיושמואלקנהושמומנוחושמוקודמיןשמם'הצדיקיא
מרדכיושמובועזושמוישיושמואלקנהושמומנוחושמוקודמיןשמם'הצדיקיש

'רלבןושמואחולרבקההכתיבליההתיבין'ייושמילבוראןדומיןמנוחד

'רלבןושמואחולרבקה'כתהאליההתיבוןי"יושמולבוראןדומיןמנוחמ

'ורלבןושמואחולרבקהכתיבהאליההתיביןי"יושמילבוראןדומין2פ

'רלבןושמואחולרבקה'והכתיליהאתיביןי"יושמילבוראןדומיןמנוחנ

'ורלבןושמואחולרבקהליההתיבין'הושמילבוראןדמייןא
'ורלבןושמואחולרבקהליההתיבין'הושמילבוראןדמייןש

שהיהלפימיכיהוושמוהתיביןרשעמלובן'אמברכיה'וראפראדוכסיסאומריצחקד

שהיהלפימכיהוושמוהתיבוןברשעמלובן'אמברכיה'רפרדוכסים'אמיצחקמ

שהיהלפימיכיהוושמוהתיביןברשעמלובן'אמברכיה'וראפראדוכסיס'אמיצחק2פ

שהיהלפימיכיהוושמואיתיביןברשעמלובן'אמברכיה'ורדוכסיםאפרא'אמ'יצחנ

שהיהלפיכיהו[י]מושמוהתיביןברשעמלובן'אמברכיה'ורדוכסיסאפרא'אמיצחקא
שהיהלפיכיהו[י]מושמוהתיביןברשעמלובן'אמברכיה'ורדוכסיסאפרא'אמיצחקש

רבניןאביהוהשנייונדבהבכורשמואלושמוהתיבין'הצדיקיכשםמו?נכתבאורחיםמקבלד

רבניןאביהוהשנייונדבהבכורשמואלובניהתיבוןהצדיקיםכשםשמונכתבאורחיםמקבלמ

רבניןאביהוהשנייונדבהבכורשמואלובניהתיביןצדיקיםכשםשמונכתבאורחיםמקבל2פ

רבניןאביהוהשנינדבהבכורשמואלובניהתיבין'הצדיקיכשםשמו'נכת'אורחימקבלנ

רבניןאביהוהשנייונדבהבכורשמואלובניהתיבוןהצדיקיםכשםשמונכתבארחיןמקבלא
רבניןאביהוהשנייונדבהבכורשמואלובניהתיבון'הצדיקיכשםשמונכתבארחיןמקבלש

סימון'רבשם'אמיודן'ררשעזהאףרשעזהמהאמריד

סימון'רבשם'אמיודן'ררשעזהאףרשעזהמה'אממ

סימון'רבשם'אמיודן'וררשעזהאףרשעזהמהאמרין2פ

סימוןר"בש'אמיודן'ררשעזהאףרשעזהמהאמריןנ

'אמסימוןר"בשיודן'וררשעזהאףרשעזהמהאמריא
'אממון[י]סר"בשיודן'וררשעזהאףרשעזהמהאמריש

'הקדלרוחזכוולכךטובים'למעשישנשתנוושנישמונקראולכךתשובהעשולבסוףד

הקדשלרוחזכולכךטוביםלמעשיםשנשתנוושנישמונקראלכךתשובהעשולבסוףמ

הקדשלרוחזכוולכךטוביםלמעשיםשנשתנוושנישמונקראולכךתשובהעשולבסוף2פ

הקדשלרוחזכוולכךלטובמעשיהםשנשתנוושנישמונקראולכךתשובהעשולבסוףנ

לנביאותזכוולכךטוביםלמעשיםשנשתנוושנישמונקראולכךתשובהעשולבסוףא
לנביאותזכוולכךטוביםלמעשיםשנשתנוושנישמונקראולכךתשובהעשולבסוףש

למהשמואלזהפתואלבןאלהיהאשר'יידבר'ד'ה'הד

למהשמואלזהפתואלבןיואלאלהיהאשרי"ידבר'ד'ה'המ

לכךשמואלזהפתואלבןיואלאלהיהאשרי"ידברדכתיבהיאהדא2פ

ולמהשמואלזהפתואלבןיואלאלהיהאשרי"ידברד"ההנ

למהשמואלזהפתואלבןיואלאלהיהאשר'הדברד"ההא
למהשמואלזהפתואלבןיואלאלהיהאשר'הדברד"ההש

עמולדברשזכהמנוחשמונקראלמהמנוחבתפלתו'הקבהשפיתהפתואלשמונקראד

עמולדברשזכהמנוחשמונקראלמהמנוחבתפלתו'ה'ב'להקשפתהפתואלשמונקראמ

עמולדברשזכהמנוחשמונקראלמהמנוחבתפלתוה"להקבשפיתהפתואלשמונקרא2פ

עמולדברשזכהמנוחשמונקראלמהמנוחבתפלתוה"להבשפיתהפתואלשמונקראנ

עמולדברשזכהמנוחשמונקראלמהמנוחבתפלתוה"להבשפתהפתואלשמונקראא
עמולדברשזכהמנוחשמונקראלמהמנוחבתפלתוה"להקבשפתהפתואלשמונקראש
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לרוחנריהבןברוךשזכהמלמדמנוחהשרושריה'שנמנוחהנקראתוהנבואהמלאךד

לרוחנריהבןברוךשזכהמלמדמנוחהשרושריה'שנמנוחהנקראתוהנבואהמלאךמ

לרוחנריהבןברוךשזכרמלמדמנוחהשרושריה'שנמנוחהנקראתוהנבואהמלאך2פ

לרוחנריהבןברוךשזכהמלמדמנוחהשרושריה'שנמנוחהנקראתוהנבואהמלאךנ

לרוחנריהבןברוךשזכהמלמדמנוחהשרושריה'שנאמנוחהנקראתוהנבואהמלאךא
לרוחנריהבןברוךשזכהמלמדמנוחהשרושריה'שנאמנוחה'נקראוהנבואהמלאךש

'מחלוקשהיהמלמדילדהולאעקרהואשתו'יירוחעליוונחה'דתימכמההקדשד

מחלוקתשהיהמלמדילדהלאעקרהואשתוי"ירוחעליוונחה'מ'דתיה"כמהקדשמ

מחלקתשהיהמלמדילדהלאעקרהואשתוי"ירוחעליוונחהדתימרכמההקדש2פ

מחלוקתשהיהמלמדילדהולאעקרהואשתוי"ירוחעליוונחהא"כמדהקדשנ

מחלוקתשהיתהמלמדילדהולאעקרהואשתו'הרוחעליוונחהא"כדהקדשא
מחלוקתשהיתהמלמדילדהולאעקרהואשתו'הרוחעליוונחהא"כדהקדשש

לואומרתוהיאיולדתאינךולכךעקרהאתלה'אומהואלאשתומנוחביןד

לואומרתוהיאיולדתאינךולכךעקרהאתלה'אומהואלאשתומנוחביןמ

לואומרתוהיאיולדתאינךולכךעקרהאתאומרהואלאשתומנוחבין2פ

לואומרתא(ו)[י]והיולדתאינךולכךעקרהאתלה'אוהואלאשתומנוחביןנ

לואומרתוהיאיולדתאינךולכךעקרהאת'אומשהואלאשתומנוחביןא
לו'אומרוהיאיולדתאינךולכךעקרהאת'אומשהואלאשתומנוחביןש

ולכךעקוראתד

ולכךעקרההיתהשהיאופירש'הכתובאיולדתאיניולכךעקוראתמ

ולכךעקרההיתהשהיאופירשהכתובבאהרהאיניולכךעקוראת2פ

ולכךעקרההיתהשהיא'ופי'הכתובאהרהאיניולכךעקראתהנ

ולכךמנוחולאעקרההיתהשהיא'ופי'הכתובאיולדתאינהולכךעקראתא
ולכךמנוחולאעקרההיתהשהיא'ופי'הכתובאיולדתאינהולכךעקראתש

אתמיכןהאשהאל'יימלאךויראעקורמנוחהיהולאילדתילאד

אתמכאןהאשהאלי"ימלאךויראמנוחהיהולאילדהלא'נאממ

אתמכאןהאשהאלי"ימלאךויראעקורמנוחהיהולאילדהלא2פ

אתמכאןהאשהאלי"ימלאךויראעקרמנוחהיהולאילדהלאנ

מכאןהאשהאל'המלאךויראילדהלאא
מכאןהאשהאל'המלאךויראילדהלאש

לביןבינהשלוםולשוםמלאךעמהלדברשזכתההיתהצדקתמנוחשלשאשתולמדד

וביןבינהשלוםולשוםמלאךעמהלדברשזכתההיתהצדקתשלמנוחשאשתולמדמ

לביןבינהשלוםולשוםמלאךעמהלדברשזכתההיתהצדקתמנוחשלשאשתולמד2פ

וביןבינהשלוםולשוםעמהלדברשזכתההיתהצדקתמנוחשלשאשתולמדנ

בינהשלוםולשוםמלאךעמהלדברשזכתההיתהצדקתמנוחשלשאשתולמדא
בינהשלוםולשוםמלאךעמהלדברשזכתההיתהצדקתמנוחשלשאשתולמדש

שראתהולפיעמהדברלכךבעלהולאההריוןמונעתוהיאעקרהשהיאולהודיעהבעלהד

שראתהולפיעמהדברולכךבעלהולאההריוןמונעתוהיאעקרהשהיאולהודיעהבעלהמ

שראתהולכךעמהדברלכךבעלהולאההריוןמונעתוהיאעקרהשהיאולהודיעהבעלה2פ

שראתהולפיעמהדברלכךבעלהולאההריוןמונעתוהיאעקרהשהיאולהודיעהבעלהנ

שראתה[ולפי]ועמהדברלכךההריוןמונעתוהיאעקרהשהיאולהודיעהלבעלהא
וכשראתה(וכשר)עמהדברלכךההריוןמונעתוהיאעקרהשהיאולהודיעהלבעלהש

'דתימכמהמלאךאלאצללואיןבמלאךפונהשהיהצללפנישמהנקראתבמלאךד

ה"כממלאךאלאצללואיןבמלאךפונהשהיתההצללפונישמהנקראבמלאךמ

דתימרכמהמלאךאלאצללואיןבמלאךפונהשהיתההצללפונישמהעלנקראתבמלאך2פ

א"כמדמלאךאלאצללואיןבמלאךנ

'שנאמלאךאלאצללואיןבמלאךפונההיתההצללפוניתשמהעלנקראתהמלאךא
'שנאמלאךאלאצללואיןבמלאךפונההיתההצללפוניתשמהעלנקראתבמלאךש

באומאשתויותרצדיקלוטשהיהלהלןקורתיבצלבאוכןעלכיד

באומאשתויותרלוטצדיקשהיהלהלןקורתיבצלבאוכןעלכימ

באומאשתויותרצדיקלוטשהיהלהלןקורתיבצלבאוכןעלכי2פ

באומאשתויותרצדיקלוטשהיהלהלןקורתיבצלבאוכןעלכינ

באו'לפימאשתוצדיקלוטשהיהולפיקורתיבצלבאוכןעלכיא
באו'לפימאשתוצדיקלוטשהיהולפיקורתיבצלבאוכןעלכיש

צדקתשהיתהלפיבצלההמלאךשבאהכאברםקורתהבצלולאקורתובצלהמלאכיםד

צדקתשהיתהלפיבצלההמלאךשבאהכאברםקורתהבצלולאקורתובצלהמלאכיםמ

צדקתשהיתהלפיבצלההמלאךשבאהכאברםקורתהבצלולאקורתובצלהמלאכים2פ

צדקתשהיתהבצלההמלאךשבאהכאברםקורתהבצלולאקורתובצלהמלאכיםנ

צדקתשהיתהלפיבצלההמלאךשבאהכאברםקורתהבצלולאקורתובצלהמלכיםא
צדקתשהיתהלפיבצלההמלאךשבאהכאברםקורתהבצלולאקורתובצלהמלאכיםש
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לאשהנראתהפעמיםששתיפיהצל'אמולאהצלל'נאמלמההצללנקראתלךד

לאשהנראתהפעמיםששתילפיהצל'אמולאהצלל'נאמולמההצללנקראתלכךמ

לאשהנראתהפעמיםששתילפיהצל'אמולאהצללנאמרלמהצללנקראתלכך2פ

לאשהנראתהפ"שבפיהצל'אמולאהצלל'נאמלכךהצללנקראתלכךנ

לאשהנראהפעמיםששנילפיהצלולאהצלל'נאמלכךצללנקראתולכךא
לאשהנקראה'פעמיששנילפיהצלולאהצלל'נאמלכךצללנקראתולכךש

שהיאהודיעהילדתולאעקרהאתנאהנהאליהויאמרבשדהואחתבעיראחתד

שהיאהודיעהילדתולאעקרהאתהנהאליהויאמרבשדהואחתבעיראחתמ

שהיאהודיעהילדתולאעקרהאת[נא]הנהאליהויאמרבשדהואחתבעיראחת2פ

שהיאהודיעהילדתולאעקרהאתנאהנהאליהויאמרבשדה'ואבעיר'אנ

ילדתולאעקרהאתנאהנהאליהויאמרבשדהואחדבעיר'אא
ילדתולאעקרהאתנאהנהאליהויאמרבשדה'ואבעיר'אש

עלמתרעמתשהיתהלפיבעלהלביןבינהשלוםלשוםכדיילדהלאולכךעקרהד

עלמתרעמתשהיתהלפיבעלהלביןבינהשלוםלשוםכדיילדהלאולכךעקרהמ

עלמתרעמתשהיתהלפיבעלהלביןבינהשלוםלשוםכדיילדהלאולכךעקרה2פ

עלמתרעמתשהיתהלפיבעלהלביןבינהשלוםלשוםכדיילדהלאולכךעקרהנ

עלעמת[ר]מתשהיאלפיביניהםשלוםלשוםא
עלמתרעמתשהיאלפיביניהםשלוםלשוםש

הריוןתקבליאתואילךמיכאןבןויולדתוהריתיולדתהיתהשלאעלבעלהמנוחד

הריוןתקבליאתואילךמכאןבןויולדתוהריתיולדתהיתהשלאעלבעלהמנוחמ

ההריוןתקבליאתואילךמכאןבןוילדתוהריתיולדתהיתהשלאעלבעלהמנוח2פ

הריוןתקבליאתואילךמכאןבןויולדתוהריתיולדתהיתהשלאעלבעלהמנוחנ

הריוןתקבלאתואילךמכאןבןויולדתהרההיתהשלאבעלהא
הריוןתקבלאתואילךמכאןבןויולדתהרההיתהשלאבעלהש

משרתוכלשכרוחומץייןחומץתשתהשלאהזהירהנאהשמריועתהבןותלדיד

משרתוכלשכרוחומץייןחומץתשתהשלאהזהירהנאהשמריועתהבןותלדימ

משרתוכלשכרוחומץייןחומץתשתהשלאהזהירהנאהשמריועתהבןותלדי2פ

משרתוכלשכרוחומץייןחומץתשתהשלאהזהירהנאהשמריועתהבןותלדינ

משרתוכל[שכר]וחומץיין[חומץ]תשתהשלאהזהירהנאהשמריועתהבןותלדיא
משרתוכלוחומץייןתשתהשלאהזהירהנאהשמריועתהבןותלדיש

אסרןלכךהנזירייןלשתותיבואשלאכדילייןמשמרתאלאאינםשאלוענביםד

אסרןלכךהנזירייןלשתותיבואשלאכדילייןמשמרתאלאאינןשאילוענביםמ

ולכך'הנ]ייןלשתותיבאשלאכדילייןמשמרתאלאאינםשאלוענבים2פ

אסרןלכךהנזירייןלשתותתבאשלאכדילייןמשמרתאלאאינםשאלוענביםנ

ייןלשתותיבואשלאכדילייןמשמרתאלאאינםשאלוענביםא
ייןלשתותיבואשלאכדילייןלמשמרתאלאאינםשאלוענביםש

תאכליואליזירושכרמיין'דתימכמהכמשמעוושכרייןתשתיואלהכתובעליוד

תאכליואליזירושכרמיין'דתימה"כמכמשמעוושכרייןתשתוואל'הכתועליומ

תאכליואליזירושכרמייןדתימרכמהכמשמעוושכרייןתשתיואל[הכתובעליו2פ

תאכליואליזירושכרמייןא"כמדכמשמעושכרייןתשתואל'הכתועליונ

תאכליואליזירושכרמייןא"כדכמשמעוושכרייןתשתיואלא
תאכליואליזירושכרמייןא"כדכמשמעוושכרייןתשתיואלש

מכלכלוםלאכולשלאלנזירהזהירהשהתורהאסוראלאטמאואיןטמאכלד

מכלכלוםיאכלשלאהזהירהלנזירלאכלאסוראלאטמאואיןטמאכלמ

מכלכלוםיאכלשלאהזהירהלנזירלאכולאסוראלאטמאואיןטמאכל2פ

מכלכלוםיאכלשלאהזהירהלנזירלאכולאיסוראלאטמאואיןטמאכלנ

מכלכלוםיאכלשלאתורההזהירהלנזירלאכולאיסוראלאטמאואיןטמאכלא
מכלכלוםיאכלשלאתורההזהירהלנזירלאכולאיסוראלאטמאואיןטמאכלש

יעשהאשרכליאכללאויבשיםלחיםוענבים'דתימכמההייןמגפןיצאאשרד

יעשהאשרמכליאכללאויבשיםלחיםוענבים'דתימה'כמהייןמגפןיצאאשרמ

יעשהאשרכליאכללאויבשיםלחים'וענבידתימרכמההייןמגפןיצאאשר2פ

יעשהאשרכליאכללאויבשיםלחיםוענביםא"כמדהייןמגפןיצאאשרנ

יאכללאויבשיםלחיםוענביםא"כדהייןמגפןיצאאשרא
יאכללאויבשיםלחיםוענביםא"כדהייןמגפןיצאאשרש

שהיתהמכאןבןוילדתהרההנךכי'וכוהייןמגפןד

שהיתהמלמדבןויולדתהרההנךכיזגועדמחרצניםהייןמגפןמ

שהיתהמלאךבןוילדתהרההנךכי'וגוהייןמגפן2פ

שהיתהמלמדבןוילדתהרההנךכי'וגונ

שהיתהמלמדאותהשעהבןויולדתהרההנךכיא
שהיתהמלמדשעהאותהבןויולדתהרההנךכיש
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המלאךלה'שאמוכיוןפלטתהשלאברחמהשמורההלילהשלזרעהשכבתד

המלאךלה'שאמוכיוןפלטתהשלאברחמהשמורהשללילהזרעהשכבתמ

המלאךלהשאמרוכיוןפלטתהשלאברחמהשמורההלילהשלהזרעהשכבת2פ

המלאךלה'שאמוכיוןפלטתהשלאברחמהשמורהזרעשכבתשלהטפהנ

המלאךלה'שאמוכיוןלפלטהשלהברחמהשמורההלילהשלזרעהשכבתא
המלאךלה'שאמוכיוןלפלטהשלהברחמהשמורההלילהשלזרעהשכבתש

ומורהלשםטיפהאותההרחםקבלהשעהאותהבןוילדתוהריתד

ומורההריוןלשםטיפהאותההרחםקיבלהשעהאותהבןוילדתוהריתמ

ומורהלשםטפהאותההרחםקיבלהשעהאותהבןוילדתוהרית2פ

ומורהלשםטפהאותההרחםקבלהשעהאותהבןוילדתוהריתנ

ומורהלשםטפהאותההרחםקבלהשעהאותהבןויולדתוהריתא
ומורהלשםטפהאותההרחםקבלה(שהיתהמלמד)שעהאותהבןויולדתוהריתש

נקראלמהראשועליעברלאותער'דתימכמהראשועליעלהלאד

נקראלמהראשועליעלהלאותערר'דתימכמה'וגומראשועליעלהלאמ

נקראלמהראשועליעברלאותערדתימרכמהראשועליעלהלא2פ

נקראלמהראשועליעבורלאותערא"כמדראשועליעלהלאנ

נקראולמהראשועליעבורלאתערא"כדראשועליעלהלאא
נקראולמהראשועליעבורלאתערא"כדראשועליעלהלאש

שלגילוחמגלחושהואתערמןאלאמתיראהשערשאיןמורהתערשלשמוד

שלגילוחמגלחושהואתערמןאלאמתייראהשערשאיןמורהתערשלשמומ

שלגילוחמגלחושהואתערמןאלאמתיראהשערשאיןמורהתערשל2פ

שלגלוחמגלחושהואהתערמןאלאמתייראהשערשאיןמורהתערשלשמונ

שלגלוחמגלחושהואמתעראלאמתיראהשערשאיןמורהשמוא
שלגלוחמגלחושהואמתעראלאמתיראהשערשאיןמורהשמוש

מןהנעריהיהאלהיםנזירכיזקנךפאתאתתשחיתולא'דתימכמההשחתהד

מןהנעריהיהאלהיםנזירכיזקנךפאךאתתשחיתולאה'כמהשחתהמ

מןהנעריהיהאלהיםנזירכיזקנךפאתאתתשחיתולאדתימרכמההשחתה2פ

מןהנעריהיהם"אלינזירכיזקנךפאתאתתשחיתולאא"כמדהשחתהנ

מןהנעריהיהאלהיםנזירכיזקנךפאתאתתשחיתולאא"כדהשחתהא
מןהנעריהיהאלהיםנזירכיזקנךפאתאתתשחיתולאא"כדהשחתהש

שלאבנזירהזירולפיכךעיניואחרהולךהיהששמשון'הקבהלפניהיהגלויהבטןד

שלאבנזירהזירולפיכךעיניואחרהולךהיהששמשון'ה'ב'הקלפניהיהגלויהבטןמ

שלאבנזירהדירולפיכךעיניואחרהולךהיהששמשוןה"הקבלפניהיהגלויהבטן2פ

שלאבנזירהזירו'לפיעיניואחרהולךהיהששמשוןה"הבלפניהיהגלויהבטןנ

שלאבנזירהדירו'לפיעיניואחרמהלךהיהששמשוןה"הקבלפניהיהגלויהבטןא
שלאבנזירהדירו'לפיעיניואחרמהלךהיהששמשוןה"הקבלפניהיהגלויהבטןש

אחרהלךנזירשהיהבזמןומהזמהלידימביאשהייןלפיייןשותהיהיהד

אחרהלךנזירשהיהבזמןומהזמהלידימביאשהייןלפיייןשותהיהיהמ

אחרהלךנזירשהיהבזמןומהזמהלידימביאשהייןלפיייןשותהיהיה2פ

אחרהלךהנזירשהיהבזמןומהזמהלידימביאשהייןלפיייןשותהיהיהנ

אחרהלךנזירשהיהבזמןומהזמהלידימביאשהייןלפיייןישתהא
אחרהלךנזירשהיהבזמןומהזמהלידימביאשהייןלפיייןישתהש

אחררודףשהיהמורבלעולםתקנהלוהיהלאשותההיהאלועיניוד

אחררודףשהיהמרובלעולםתקנהלוהיהלאייןשותההיהאלועיניומ

אחררודףשהיהמרובלעולםתקנהלוהיהלאייןשותההיהאלועיניו2פ

אחררודףשהיהמרובלעולםתקנהלוהיהלאשותההיהאילועיניונ

אחררודףשהיהמרובלעולםתקנהלוהיהלאייןשתהאלועיניוא
אחררודףשהיהמרובלעולםתקנהלוהיהלאייןשתהאלועיניוש

ברשעיםאבלידעתיךבבטןאצרךבטרם'שנאמהלקייםהבטןמן'שאממהוזמהד

ברשעיםאבלידעתיךבבטןאצרךבטרם'שנמהלקייםהבטןמןשאמרמהוזמהמ

ברשעיםאבלידעתיךבבטןאצרךבטרםשנאמרמהלקייםהבטןמן'שאממהוזמה2פ

'ברשעיאבלידעתיךבבטןאצרךבטרם'שנמהלקייםהבטןמן'שאממהוזמהנ

ברשעים[אבל]ידעתיךבבטןאצרךבטרם'שנאמהלקייםהבטןמן'שאממהוהזמהא
ברשעיםידעתיךבבטןאצרךבטרםש"מלקייםהבטןמן'שאממהוהזמהש

הן'אוהואוכןכזבדוברימבטןתעומרחםרשעיםזורו'אוממהוד

הן'אומהואוכןכזבדוברימבטןתעומרחםרשעיםזרו'אוממהומ

הן['או]הואוכןכזהדוברימבטןתעומרחםרשעיםזורואומרמהו2פ

הןא"וכה'וגומבטןתעומרחםרשעיםזורו'אומהונ

הןא"וכהמרחםרשעיםזורו'אוממהוא
הןא"וכה(והוא)מרחםרשעיםזורו'אוממהוש
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תהיהבופלשתיםמידישראלאתלהושיעיחלוהוא'וגוחוללתיבעוןד

תהיהבופלשתיםמידישראלאתלהושיעיחלוהוא'וגומחוללתיבעוןמ

תהיהבופלשתיםמידישראלאתלהושיעיחלוהואאמייחמתניובחטאחוללתיבעון2פ

תהיהבופלשתיםמיד'ישאתלהושיעיחלוהואחוללתיבעוןנ

תהיהבופלשתיםמידישראלאתלהושיעיחלוהוא'וגוחוללתיבעוןא
תהיהבופלשתיםמידישראלאתלהושיעיחלוהוא'וגוחוללתיבעוןש

ותבא'וגודןיהי'וכועמוידיןדן'שאמיעקבנבואתחלהד

ותבאדרךעלינחשדןיהי'וגומעמוידיןדןשאמריעקבנבואתחלהמ

ותבא'וגודןיהי'וגועמוידיןדן'שאמיעקבנבואתחלה2פ

ותבא'וגודןיהי'וגועמוידיןדן'שאמיעקב[ת](ה)נבואחלתנ

ותבאדןיהיעמוידיןדן'שאמיעקבנבואתתחלתא
ותבאדןיהיעמוידיןדן'שאמיעקבנבואתתחלתש

השכינהשורההיתהשלאמיכן'וגומלאךכמראהומראהו'וגוהאשהד

השכינהשורההיתהשלאמכאן'וגומהאלהיםמלאךכמראהומראהו'וגומלאישהותאמרהאשהמ

השכינהשורההיתהשלאמכאן'וגוהאלהיםמלאךכמראהומראהו'וגוהאשה2פ

השכינההיתהשלאמכאןם"האלימלאךכמראהומראהו'וגוהאשהנ

השכינההיתהשלאמכאןהאלהיםמלאךכמראהומראהו'וגוהאשהא
השכינההיתהשלאמכאןהאלהיםמלאךכמראהומראהו'וגוהאשהש

מהאבל'וגוהרההנךליויאמרמראהבעליעלאלאד

מהאבלבןוילדתהרההנךליויאמרמראהבעליאלאמ

מהאבל'וגובןוילדתהרההנךליויאמרמראהבעליעלאלא2פ

ש"מאבל'וגובןוילדתהרההנךליויאמרמראהעלי(?)בעלאלאשורהנ

מהאבלבןויולדתהרההנהליויאמרהמראהבעליעלאלאשורהא
מהאבלבןויולדתהרההנהליויאמרהמראהבעליעלאלאשורהש

כיקלקולהלגלותרצתהשלאלוגלתהלאעקרהאתנאהנהלה'שאמד

כיקלקולהלגלותרצתהשלאלוגלתהלאעקרהאתנאהנהלה'שאממ

כיקלקולהלגלותרצתהשלאלוגלתהלאאתהנהלה'שאמ2פ

כיקלקולהלגלותרצתהשלאלוגלתהלאעקרהאתנאהנהלהנ

כיקלקולהלגלותרצתהשלאלוגלתהלאעקרהאתנאהנהל"שאא
כיקלקולהלגלותרצתהשלאלוגלתהלאעקרהאתנאהנהל"שאש

מותויוםעדהוסיפההיאמותויוםעדהבטןמןהנעריהיהאלהיםנזירד

מותויוםעדהוסיפההיאמותויוםעדהבטןמןהנעריהיהאלהיםנזירמ

מותויוםעדהוסיפההיאמותויוםעדהבטןמןהנעריהיהאלהיםנזיר2פ

מותויוםעדהוסיפההיאמותויוםעדהבטןמןהנעריהיהם"אלינזירנ

מותויוםעדהוסיפהוהיאהנעריהיהאלהיםנזירא
מותויוםעדהוסיפהוהיאהנעריהיהאלהיםנזירש

לאבדהואשעתידיודעשהיההמלאךאבלשעתידמהידעהשלאלפיד

לאבדהואשעתידיודעשהיההמלאךאבללהיותשעתידמהידעהלאשהיאמ

לאבדהואשעתידיודעשהיההמלאךאבלשעתידמהידעהשלאלפי2פ

לאבדהואשעתידיודעשהיההמלאךאבלשעתידמהידעהשלאלפינ

לאבדהואשעתידמהיודעשהיההמלאךאבלשעתידמהידעהשלאלפיא
לאבדהואשעתידמהיודעשהיההמלאךאבלשעתידמהידעהשלאלפיש

'וגומנוחויעתרמותויוםעד'אמלאלכךדלילהידיעלנזירותוד

י"יאלמנוחויעתרמותויוםעד'אמלאלכךדלילהידיעלנזירותומ

י"יאלמנוחויעתרמותויוםעד'אמלאלכךדלילהידיעלנזירותו2פ

י"יאלמנוחויעתרמותויוםעד'אמלאלכךדלילהי"ענזירותונ

'האלמנוחויעתרמותויוםעד'אמלאלכךדלילהי"ענזירותוא
'האלמנוחויעתרמותויוםעד'אמלאלכךדלילהי"ענזירותוש

מהלךלומרלעתרהצדיקיםתפלתנמשלהלמהלקישבןשמעון'ארד

מהלךלומרלעתרהצדיקיםתפלתנמשלהלמהלקישבןשמעון'ר'אמויאמרמ

מהלךלומרלעתרהצדיקיםתפלתנמשלהלמהלקישבןשמעוןר"אמ'וגו2פ

מהלך'לומלעתר'הצדיקיתפלתנמשלהלמהל"ארשב'וגונ

מהלך'לומלעתרהצדיקיםתפלתנמשלהלמהל"ארשבא
מהלך'לומלעתרהצדיקיםתפלתנמשלהלמהל"ארשבש

מדתמהפכיןצדיקיםשלתפלתןכךלמקוםממקוםבגורןהתבואהאתמהפךזהעתרד

מדתמהפכיןשלצדיקיםתפלתןכךלמקוםממקוםבגורןהתבואהאתמהפךזהעתרמ

מדתמהפכיןצדיקיםשלתפלתןכךלמקוםממקוםבגרןהתבואהאתמהפךעתר2פ

מדתמהפכין'צדיקישלתפלתןכךלמקוםממקוםבגורןהתבואהאתמהפךזהעתרנ

מדת'מהפכיצדיקיםשלתפלתןכךלמקום'ממקובגורןהתבואהאתמהפךעתרא
מדת'מהפכיצדיקיםשלתפלתןכךלמקוםממקוםבגורןהתבואהאתמהפךעתרש
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ולאהאשהאצלהמלאךחזרולמהמנוחבקולאלהיםוישמערחמנותלמדתאכזריותד

ולאהאשהאצלהמלאךחזרולמהמנוחבקולהאלהיםוישמערחמיםלמדתאכזריותמ

ולאהאשהאצלהמלאךחזרולמה'וגומנוחבקולאלהיםוישמערחמנותלמדתאכזריות2פ

ולאהאשהאצלהמלאךחזרולמהמנוחבקולם"אליוישמערחמנותלמדתאכזריותנ

ולאהאשהאצלהמלאךחזרולמהמנוחבקולהאלהיםוישמערחמנותלמדתאכזריותא
ולאהאשהאצלהמלאךחזרולמהמנוחבקולהאלהיםוישמערחמנותלמדתאכזריותש

בעיניולחבבהכדיאחרדברלאשהשאמרהראשוניםדבריולפסולשלאמנוחאצלבאד

בעיניולחבבהכדיא"דלאשה'שאמהראשוניםדבריולפסולשלאמנוחאצלבאמ

בעיניולחבבהכדיאחרדברלאשה'שאמהראשוניםדבריולפסולשלאמנוחאצלבא2פ

בעיניולחבבהכדיא"דלאשה'שאמ'הראשונידבריולפסולשלאמנוחאצלבאנ

בעיניולחבבהכדיא"דלאשה'שאמ'הראשונידבריולפסולשלאמנוחאצלא
בעיניולחבבהכדיא"דלאשה'שאמ'הראשונידבריולפסולשלאמנוחאצלש

אליביוםבאאשרבמהירותהצדיקיםמעשהשכלמלמד'וגוותרץהאשהותמהרד

אליביוםבאאשרבמהירותהצדיקיםמעשהשכלמלמדלאישהותגדותרץהאשהותמהרמ

אליביוםבאאשרבמהירותהצדיקיםמעשהשכלמלמד'וגוותרץהאשהותמהר2פ

אליביוםבאאשרבמהירותהצדיקיםמעשהשכלמלמד'וגוותרץהאשהותמהרנ

אליביוםבאאשרבמהירותהצדיקיםמעשהשכלמלמדותרוץהאשהותמהרא
אליביוםבאאשרבמהירות'הצדיקימעשהשכלמלמדותרוץהאשהותמהרש

אליההמלאךנראהשלאמלמדביוםאלאהיוםאומראינוד

המלאךאליהנראהשלאמלמדביוםאלאהיום'אומאינומ

אליההמלאךנראהשלאמלמדביוםאלאהיוםאומראינו2פ

אליההמלאךנראהשלאמלמדביוםאלאהיום'אואינונ

אליהנראהשלאמלמדביוםבאאשראלאהיוםבאאשר'אומאינוא
אליהנראהשלאמלמדביוםבאאשראלאהיוםבאאשר'אומאינוש

בקר'יי'דתימכמההשחרבתפלתלמחרעדנתפלללאשמנוחלפילמחרעדד

בוקרי"ימ"דתיה"כמהבקרבתפלתלמחרעדנתפלללאשמנוחלפילמחרעדמ

בקרי"ידתימרכמההבקרבתפלתלמחרעדנתפלללאשמנוחלפילמחרעד2פ

בקרי"יא"כמדהבקרבתפלתלמחרעדנתפלללאשמנוחלפילמחרעדנ

בקר'הא"כדהבקרבתפלתלמחרעדנתפלללאשמנוחלפילמחרעדא
בקר'הא"כדהבקרבתפלתלמחרעדנתפלללאשמנוחלפילמחרעדש

'וגוקוליתשמעד

דבריהאחראשתואחרימנוחוילךויקםואצפהלךאערוךבוקרקוליתשמעמ

'וגוואצפהלךאערךבקרקוליתשמע2פ

'וגוקוליתשמענ

קוליתשמעא
קוליתשמעש

אניאניויאמרמעשיהםעלמברריםשהצדיקיםמלמדד

אניאניויאמרמעשיהםעלמברריםשהצדיקיםמלמדהאישהאתהלוויאמרעצתהואחרמ

אניאניויאמרמעשיהםעלמברריםשהצדיקיםמלמד2פ

אניאניויאמרמעשיהםעלמברריםשהצדיקיםמלמדנ

אניאניויאמרמעשיהןעל'מבררי'שהצדיקימלמדא
אניאניויאמרמעשיהןעל'מבררי'שהצדיקימלמדש

אמרדברךיבאעתהמנוחויאמרבדברימחליףשאיניבסוףהואואניבתחלההואד

'אמדברךיבאעתהמנוחויאמרבדברימחליףשאיניבסוףהואואניבתחלההואמ

'אמדברךיבאעתהמנוחויאמרבדברימחליףשאיניבסוףהואואניבתחלההוא2פ

ל"אדברךיבאעתהמנוחויאמרבדברימחליףשאיניבסוףהואאניבתחלההואנ

ל"אדברךיבואעתהמנוחויאמרבדברימחליףשאיניבסוףהואואניבתחלההואא
ל"אדברךיבאעתהמנוחויאמרבדברימחליףשאיניבסוףהואואניבתחלההואש

עללסמוךואיןהוראהבנותאינםוהנשיםהאשהמןשמעתיכאןעדמנוחלוד

עללסמוךואיןהוראהבנותאינןוהנשיםהאשהמןשמעתיכאןעדמנוחלומ

עללסמוךואיןהוראהבנותאינןוהנשיםהאשהמןשמעתיכאןעדמנוחלו2פ

עללסמוךואיןהוראהבנותאינןוהנשיםהאשהמןשמעתיכ"עמנוחנ

עללסמוךואיןהוראהבנותאינםוהנשיםהאשהמןשמעתיכאןעדמנוחא
עללסמוךואיןהוראהבנותאינםוהנשיםהאשהמןשמעתיכאןעדמנוחש

חלפהשמאבדבריהמאמיןשאינילשמוערוצהאנימפיךדברךיבואעתהאבלדבריהןד

חילפהשמאבדבריהמאמיןשאינילשמוערוצהאנימפיךדברךיבאעתהאבלדבריהןמ

חלפהשמאבדבריהמאמיןשאינילשמערוצהאנימפיךדברךיבאעתהאבלדבריהם2פ

חילפהשמאבדבריהמאמיןשאינילשמוערוצהאנימפיךדברךיבאעתהאבלדבריהםנ

חלפהשמאבדבריהמאמיןשאינילשמוערוצהאנימפיךדברךיבאעתהאבל'דבריהא
חלפהשמאבדבריהמאמיןשאינילשמוערוצהאנימפיךדברךיבאעתהאבלדבריהםש
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יצטרךנזירותמההנערמשפטיהיהמההותירהאופיחתהאובדבריםד

יצטרךנזירותמההנערמשפטיהיהמההותירהאופחתהאובדבריהמ

יצטרךנזירותמההנערהנערמשפטיהיהמההותירהאופחתהאובדברים2פ

יצטרךנזירותמההנערמשפטיהיהמההותירהאופיחתהאו'בדברינ

יצטרךנזירותמההנערהנזירותמשפטיהיהמההותירהאופיחתהאו'בדבריא
יצטרךנזירותמההנערמשפטיהיהמההותירהאופיחתהאו'בדבריש

שתהיההימיםכללכןקודםאמותעשהמהומעשהושיולדאחרלשמורהנערד

שתהיההימיםכללכןקודםאמותעשהמהומעשהושיולדאחרלשמורהנערמ

שתהיההימיםכללכןקודםאמותעשהמהומעשהושיולדאחרלשמרהנער2פ

שתהיההימיםכללכןקודםאמותעשהמהומעשהושיולדאחרלשמרהנערנ

היאאשרהימיםכללכןקודםאמותעשהמהומעשהושנולדאחרלשמורהנערא
היאאשרהימיםכללכןקודםאמותעשהמהומעשהושנולדאחרלשמורהנערש

לחלוקהאשהאלאמרתיאשרמכלמנוחאל'יימלאךויאמרממנוהרהד

לחלוקהאשהאלאמרתיאשרמכלמנוחאלי"ימלאךויאמרממנוהרהמ

לחלוקהאשהאלאמרתיאשרמכלמנוחאלי"ימלאךויאמרממנוהרה2פ

לחלוקהאשהאלאמרתיאשרמכלמנוחאלי"ימלאךויאמרממנוהרהנ

לחלוקתשמרהאשהאלאמרתיאשרמכלמנוחאל'המלאךויאמרממנוהרהא
לחלוקתשמרהאשהאלאמרתיאשרמכלמנוחאל'המלאךויאמרממנוהרהש

לואמרענביםומשרתשכרוחומץייןחומץעלתשמרבעיניוולחבבהלאשהכבודד

לו'אמענביםומשרתשכרוחומץייןחומץעלתשמרבעיניוולחבבהלאשהכבודמ

לו'אמענביםומשרתשכרוחומץייןחומץעלתשמרבעיניוולחבבהלאשהכבוד2פ

ל"אענביםומשרתשכרוחומץייןחומץעלתשמריבעיניוולחבבהלאשהכבודנ

ל"אענביםומשרתשכרוחומץייןמחומץתשמרבעיניוולחבבהלאשהכבודא
ל"אענביםומשרתשכרוחומץייןמחומץתשמרבעיניוולחבבהלאשהכבודש

'וגוהייןמגפןיעשהאשרמכלד

[יעשה](יצא)אשרמכלמ"דתיה"כמתאכללאהייןמגפןיצאאשרמכלמ

יעשהאשרמכלדתימרכמה'וגותאכללאהייןמגפןיעשהאשרמכל2פ

יעשהאשרמכלא"כמדתאכללאהייןמגפןיעשהאשרמכלנ

יצאאשרמכלא"כדהייןמגפןיעשהאשרמכלא
יצאאשרמכלא"כדתאכללאהייןמגפןיעשהאשרמכלש

'דתימכמהתאכללאטומאהוכלכמשמעןתשתעלושכרוייןד

'מ"דתיה"כמתאכלאלטומאהוכלכמשמעןתשתאלושכרוייןהייןמגפןמ

דתימרכמהתאכללאטומאהוכלכמשמעןתשתאלושכרויין'וגוהייןמגפן2פ

א"כמדתאכללאטומאהוכלכמשמעןתשתעלושכרויין'וגוהייןמגפןנ

א"כדתאכללאטומאהוכלכמשמעןתשתאלושכרייןהייןמגפןא
א"כדתאכללאטומאהוכלכמשמעןתשתאלושכרייןהייןמגפןש

לאומורהלה'שאממהתשמרצויתיהאשרוכלתאכללאויבשיםלחיםוענביםד

לאומורהלה'שאממהתשמורציויתיהאשרוכליאכללאויבשיםלחיםוענביםמ

לאומורהלהשאמרמהתשמרצויתיךאשרוכליאכללאויבשיםלחיםוענבים2פ

לאומורהלהש"מתשמרצויתאשרוכליאכללא'ויבשילחיםוענביםנ

לאומורהלהש"מתשמורציויתיהאשרכלתאכללאויבשיםלחיםוענביםא
לאומורהלהש"מתשמורציויתיהאשרכלתאכללא'ויבשילחים'וענביש

מנוחלואמראותךנאנעצרה'יימלאךאלמנוחויאמרראשועליעלהד

מנוחלו'אמאותךנאנעצרהי"ימלאךאלמנוחויאמרראשועליעלהמ

מנוחלו'אמאותךנאנעצרהי"ימלאךאלמנוחויאמרראשועליעלה2פ

מנוחל"אאותךנאנעצרהי"ימלאךאלמנוחויאמרראשועליעלהנ

מנוחל"אאותךנאנעצרה'המלאךאלמנוחויאמרראשועליעלהא
מנוחל"אאותךנאנעצרה'המלאךאלמנוחויאמרראשועליעלהש

ואתהרחםכלבעד'ייעצרעצורכי'דתימכמההיינועצוריםד

ואתהאבימלךלביתרחםכלבעדי"יעצרעצורכי'מ"דתיה"כמהיינועצוריםמ

ואתהרחםכלבעדי"יעצרעצרכידתימרכמההיינועצורים2פ

ואתהרחםכלבעדי"יעצרעצרכיא"כמדהיינועצוריםנ

ואתה'העצרעצורכיא"כדהיינועצוריםא
ואתה'העצרעצורכיא"כדהיינועצוריםש

ונעשהלכםתהיהעצרתהשמיניביום'דתימכמהטוביוםעמךנעשהבהרווחהבשרתנוד

ונעשהלכםתהיהעצרתהשמיניביום'דתימה"כמטוביוםעמךנעשהבהריוןבשרתנומ

ונעשהלכםתהיהעצרתהשמיניביוםדתימרכמהטוביוםעמךנעשהבהרווחובשרתנו2פ

ונעשהלכםתהיהעצרתהשמיניביוםא"כמדט"יעמךנעשהבהרווחובשרתנונ

ונעשהלכםתהיהעצרת'החביוםא"כדט"יעמךנעשהבשרתנוא
ונעשהלכםתהיהעצרת'החביוםא"כדט"יעמךנעשהבשרתנוש
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אל'יימלאךויאמרבבשראלאשמחהשאיןלפיונשמחהשמחתנועזיםגדילפניךד

אלי"ימלאךויאמרבבשראלאשמחהשאיןלפיונשמחךשמחתנועזיםגדילפניךמ

אלי"ימלאךויאמרבבשראלאשמחהשאיןלפיונשמחךשמחתנועזיםגדילפניך2פ

אלי"ימלאךויאמרבבשראלאשמחהשאיןלפיונשמחךשמחתנועזיםגדילפניךנ

אל'המלאךויאמרבשרבלאשמחהשאיןלפיונשמחךששמחתנועזיםגדילפניךא
אל'המלאךויאמרבשרבלאשמחהשאיןלפיונשמחךששמחתנועזיםגדילפניךש

לקבל'יינביאידרךאיןהמלאךלואמרבלחמךאכללאתעצרניאםמנוחד

לקבלי"ינביאידרךאיןהמלאךלו'אמבלחמךאוכללאתעצריניאםמנוחמ

לקבלי"ינביאידרךאיןהמלאךלו'אמבלחמךאוכללאתעצרניאםמנוח2פ

לקבלי"ינביאידרךאיןהמלאךל"אבלחמךאוכללאתעצרניאםמנוחנ

לקבלהנביאיםדרךאיןל"אבלחמךאוכללאתעצרניאםמנוחא
לקבלהנביאיםדרךאיןל"אבלחמךאוכללאתעצרניאםמנוחש

ובפתותי'שעוריבשערעמיאלאותיותחללנהאומהושקרבנביאינבואתםעלשכרד

ובפתותישעוריםבשעליעמיאלאותיותחללינה'אוממהושקרבנביאינבואתםעלשכרמ

ובפתותישעוריםבשעליעמיאלאותיותחללנהאומרמהושקרבנביאינבואתםעלשכר2פ

ובפתותישעוריםבשעליעמיאלאותיותחללנהאומהוהשקרבנביאינבואתםעלשכרנ

ובפתותי'שעוריבשעליעמיאלאותיותחללנה'אוממהושקרבנביאינבואתםעלשכרא
ובפתותירים[ו]שעבשעליעמיאלאותיותחללנה'אוממהושקרבנביאינבואתםעלשכרש

חיויאמר'אוממהואמתבנביאיאבל'וגולהמיתלחםד

חיויאמר'אוממהואמתבנביאיאבל'וגומלחםמ

חיויאמראומרמהואמתבנביאיאבל'וגותמותינהלאאשרנפשותלהמיתלחם2פ

חיויאמר'אומהואמתבנביאיאבל'וגותמותינהלאאשרנפשותלהמיתלחםנ

חימר[ו]אמהואמתנביאיאבלתמותינהלאאשרנפשותלהמיתלחםא
חיאומרמהואמתנביאיאבלתמותינהלאאשר'נפשולהמיתלחםש

תעלנה'לייעולהתעשהואםאקחאםלפניועמדתיאשר'ייד

תעלנהי"ליעולהתעשהואםאקחאםלפניועמדתיאשרי"ימ

תעלנהי"ליעולהתעשהואםאקחאםלפניועמדתיאשרי"י2פ

תעלינהי"ליעולותתעשהואםאקחאםלפניועמדתיאשרי"ינ

תעלנה'להעולהתעשהואםאקחאםהיוםלפניועמדתיאשר'הנאוםאניא
תעלנה'להעולהתעשהואםאקחאםהיוםלפניועמדתיאשר'הנאוםאניש

אברהםשעשהכשםטובהבשורהעל'לייעולהלהעלותשצריךהמלאךלורמזד

אברהם(אהרן)שעשהכשםטובהבשורהעלי"ליעולהלהעלותשצריךהמלאךלורמזמ

אברהםשעשהכשםטובהבשורהעלי"ליעולהלהעלותשצריךהמלאךלורמז2פ

אברהםשעשהכשםטובהבשורהעלי"ליעולהלהעלותשצריךהמלאךלורמזנ

'אברהשעשהכשםטובהבשורהעל'להעולהלהעלותשצריךהמלאךלורמזא
'אברהשעשהכשםטובהבשורהעל'להעולהלהעלותשצריךהמלאךלורמזש

עלמזבחאברהםבנהמידהזאתהארץאתאתןלזרעך'הקבהלו'שאמבשעהד

עלמזבחאברהםבנהמידהזאתהארץאתאתןלזרעך'ה'ב'הקלו'שאמבשעהמ

עלמזבחאברהםבנהמידהזאתהארץאתאתןלזרעךה"הקבלו'שאמבשעה2פ

עלמזבחאברהםבנהמידהזאתהארץאתאתןלזרעךה"הבל"שאבשעהנ

עלמזבחאברהםבנהמיד'וגואתןלזרעךה"הקבל"שאבשעהא
עלמזבחאברהםבנהמיד'וגואתןלזרעךה"הקבל"שאבשעהש

קרבןבלאמזבחואיןאליוהנראה'ליימזבחשםויבן'כתשכןטובהבשורהד

קרבןבלאמזבחואיןאליוהנראהי"לימזבחשםויבן'כתשכןטובהבשורהמ

קרבןבלאמזבחואיןאליוהנראהי"לימזבחשםויבן'כתושכןטובהבשורה2פ

קרבןבלאמזבחואיןאליוהנראהי"לימזבחויבן'כתישכןטובהבשורהנ

קרבןבלאמזבחואיןאליוהנראה'להמזבחשםויבן'כתישכןטובהבשורהא
קרבןבלאמזבחואיןאליוהנראה'להמזבחשםויבן'כתישכןטובהבשורהש

שאשתולפינאמרלמההוא'יימלאךכימנוחידעלאכיד

אשתולושאמרהלפי'נאמלמההואי"ימלאךכימנוחידעלאכימ

שאשתולפינאמרלמההואי"ימלאךכימנוחידעלאכי2פ

שאשתולפי'נאמלמההואי"ימלאךכימנוחידעלאכינ

אשתול"שאלפי'נאמלמההוא'המלאךכימנוחידעלאכיא
אשתול"שאלפי'נאמלמההוא'המלאךכימנוחידעלאכיש

שהואמנוחבושהכירסבורההיתהמאדנורא'ייכמלאךומראהולואמרהד

שהואמנוחבושהכירסבורהייתמאדנוראהאלהיםמלאךכמראהומראהומ

שהואמנוחבושהכירסבורהייתמאדנוראי"ימלאךכמראהומראהולואמרה2פ

שהואנחבושהכירסבורהייתמאדנוראי"ימלאךכמראהומראהולואמרהנ

שהואמנוחבושהכירסבורמאדנוראהאלהיםמלאךכמראהומראהוא
שהואמנוחבושהכירסבורמאדנוראהאלהיםמלאךכמראהומראהוש
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למעלה'אכילשישכסבורהיהשטועהלאכולמזמנוהיהכן'ואעפימלאךד

למעלהאכילהשישוטועההיהשסבורלאכולמזמנוהיה'כ'פ'ואעמלאךמ

למעלהאכילהשישכסבורהיהשטועהלאכלומזמנוהיהכןפיעלואףמלאך2פ

למעלהאכילהשישכסבורהיהכטועהלאכולמזמנוהיהכ"ואעפמלאךנ

למעלהאכילהשישסבורהיהשטועהלאכולמזמנוהיהכ"ואעפמלאךא
למעלהאכילהשישסבורהיהשטועהלאכולמזמנוהיהכ"ואעפמלאךש

לאכולמזמנוהיהלכךהוא'יימלאךכימנוחידעלאנאמרלכךד

לאכולמזמנוהיהלכךהואי"ימלאךכימנוחידעלאכינאמרלכךמ

לאכלמזמנוהיהלכךהואי"ימלאךכימנוחידעלאכינאמרלכך2פ

לאכולמזמנוהיהלכךהואי"ימלאךכימנוחידעלאכי'נאמלכךנ

לאכולמזמנוהיהלכךהוא'המלאךכימנוחידעלאכינאמרלכךא
לאכולמזמנוהיהלכךהוא'המלאךכימנוחידעלאכינאמרלכךש

אכילהשאיןהיהשבקישיאכללו'אומאינומלאךשהיהיודעהיהאלואבלד

אכילהשאיןהיהשבקישיאכללו'אומאינומלאךשהיהיודעהיהאלואבלמ

אכילהשאיןהיהשבקישיאכללואומראינומלאךשהיהיודעהיהאלואבל2פ

אכילהשאיןהיהשבקישיאכללו'אואינומלאךשהיהיודעהיהאילואבלנ

אכילהשאיןהיהשבקישיאכללו'אומאינומלאךשהואיודעהיהאילואבלא
אכילהשאיןהיהשבקישיאכללואומראינומלאךשהואיודעהיהאילואבלש

שלבשליחותוהולכיםהנביאיםשהיובשעהלמדאתמיכאןבוהכירלאולמהלמעלהד

'ב'שלהקבשליחותוהולכיםהנביאיםשהיובשעהלמדאתמכאןבוהכירלאולמהלמעלהמ

שלבשליחותוהולכיםהנביאיםשהיובשעהלמדאתמיכןבוהכירלאולמהלמעלה2פ

שלבשליחותו'הולכי'הנביאישהיובשעהלמדאתמכאןבוהכירלאולמהלמעלהנ

שלבשליחותו'הולכיהנביאיםשהיובשעהלמדאתמכאןבוהכירלאולמהלמעלהא
שלבשליחותוהולכים'הנביאישהיובשעהלמדאתמכאןבוהכירלאולמה'למעש

מתיראיםשהכלרואיהםבעיניאימהלהםנותנתהיתהעליהםשורהשהיתההקדשרוח'הקבהד

מתיראיןשהכלרואיהםבעיניאימהלהםנותנתהיתהעליהםשורהשהיההקדשהרוחמ

מתיראיןשהכלרואיהםבעיניאימהלהםנותנתהיתהעליהםשורהשהיתההקדשהרוחה"הקב2פ

'מתיראישהכלרואיהםבעיניאימהלהםנותנתהיתהעליהםשורהשהיתההקדשהרוחה"הבנ

מתיראיןשהכלרואיהםבעיניאימהלהםנותנתהיתהעליהםשורהשהיתההקדשרוחה"הקבא
מתיראיןשהכלרואיהםבעיניאימהלהםנותנתהיתהעליהםשורהשהיתההקדשרוחה"הבש

לאוזהבהריוןשרהאתלבשרשבאוהמלאכיםאכלוולמהלמלאכיםדומיןשהיומהד

לאוזהבהריוןשרהאתלבשרשבאוהמלאכיםאכלוולמהלמלאכיםדומיןשהיומ

לאוזהבהריוןשרהאתלבשרשבאו'המלאכיאכלוולמהלמלאכיםדומיןשהיומהם2פ

לאוזהבהריוןשרהאתלבשרשבאוהמלאכיםאכלוולמה'למלאכי'דומישהיומהנ

לאוזהבהריוןשרהאתלבשרשבאוהמלאכיםאכלולמה[ו]למלאכיםדומיםשהםמהםא
לאוזהבהריוןשרהאתלבשרשבאו'המלאכיאכלוולמה'למלאכידומיםשהםמהםש

לונתראודרךעובריבדמותלאברהםתחלחכשנתראומלאכיםשאותםלפילאכלרצהד

לונתראודרךעובריכדמותלאברהםתחלהכשנתראומלאכיםשאותןלפילאכולרצהמ

לונתראודרךעובריבדמותלאברהםכשנתראותחלהמלאכיםשאותןלפילאכלרצה2פ

לונתראודרךעובריבדמותלאברהםתחלהכשנתראו'מלאכישאותםלפילאכולרצהנ

לונתראודרךעובריבדמותתחלהלאברהםשנתנוהמלאכיםשאותןלפילאכולרצהא
לונתראודרךעובריבדמותתחלה'לאברהשנתנו'המלאכישאותןלפילאכולרצהש

ואכלוהאכסניםמנהגממנולבטלרצולאוהםלאכלוהזמינםכמנהגולביתהכניסםוהואד

ואכלוהאכסנייםמנהגממנולבטלרצולאוהםלאכולוהזמינםכמנהגולביתוהכניסםוהואמ

ואכלוהאכסנייםמנהגממנולבטלרצולאוהםלאכלוהזמינםכמנהגולביתוהכניסםוהוא2פ

ואכלוהאכסנייםמנהגממנולבטלרצולאוהםלאכולוהזמינםכמנהגולביתוהכניסםוהואנ

ואכלואכסניאמדתממנולבטלרצולאוהםלאכולמינם[ז]והכמנהגולביתוהכניסםוהואא
ואכלואכסניאמדתממנולבטלרצולאוהםלאכולוהזמינםכמנהגולביתוהכניסםוהואש

זהאבלשליחותןעלשכרשיקבלוהדברנראהולאשליחותןאמרושאכלוואחרעמוד

זהאבלשליחותןעלשכרשקבלודברנראהולאשליחותןאמרושאכלוואחרעמומ

זהאבלשליחותןעלשכרשיקבלונראהולאשליחותןאמרושאכלוואחרעמו2פ

זהאבלשליחותןעלשכרשיקבלוהדברנראהולאשליחותןאמרושאכלוואחרעמונ

בכאןאבלשליחותםעלשכרשיקבלונראהולאשליחותןאמרושאכלוואחרעמוא
בכאןאבלשליחותםעלשכרשיקבלונראהולאשליחותןאמרושאכלוואחרעמוש

עלשכרקיבלכאלונראההיהעמואוכלהיהואלושליחותואמרבתחלההמלאךד

עלשכרקבלכאלונראההיהעמואוכלהיהואלושליחותו'אמכתחלההמלאךמ

עלשכרקבלכאלונראההיהעמואוכלהיהואלושליחותו'אמבתחלה2פ

עלשכרקיבלכאילונראההיהעמואוכלהיהואילושליחותו'אמבתחלההמלאךנ

עלשכרקבלכאלונראההיהעמואוכלהיהואלושליחותו'אמתחלהא
עלשכרקבלכאלונראההיהעמואוכלהיהואלושליחותו'אמתחלהש
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ה, י

הכירשלאלפישמךמה'יימלאךאלמנוחויאמרמלאכולנמנעלכךשליחותוד

הכירשלאלפישמךמהי"ימלאךאלמנוחויאמרמלאכולנמנעלכךשליחותומ

הכירשלאלפישמךמהי"ימלאךאלמנוחויאמרמלאכולנמנעלכךשליחותו2פ

הכירשלאלפישמךמהי"ימלאךאלמנוחויאמרמלאכולנמנעלכךשליחותונ

הכירשלאלפישמךמה'המלאךאלמנוחויאמרמלאכולנמנעלכךשליחותוא
הכירשלאלפישמךמה'המלאךאלמנוחויאמרמלאכולנמנעלכךשליחותוש

לואמרוכבדנוךדברךיבאכישמועללושאללכךמלאךשהיהבוד

לו'אמוכבדנוךדברךיבאכישמועללושאללכךמלאךשהיהבומ

לו'אמוכבדנוךדברךיבאכישמועללושאללכךמלאךשהיהבו2פ

ל"אוכבדנוךדברךיבאכישמועללושאללכךמלאךשהיהבונ

ל"אוכבדנוךדברךיבואכישמועללושאללכךמלאךשהיהבוא
ל"אוכבדנוךדברךיבאכישמועללושאללכךמלאךשהיהבוש

נבואתךשיתקייםבעתאמצאךמקוםזהבאישאשאלכדישמךליאמורמנוחד

נבואתךשיתקייםבעתאמצאךמקוםזהבאיעליךשאשאלכדישמךליאמורמנוחמ

נבואתךשיתקייםבעתאמצאךמקוםזהבאישאשאלכדישמךליאמורמנוח2פ

נבואתךשיתקייםבעתאמצאךמקוםזהבאישאשאלכדישמךליאמורמנוחנ

נבואתךשתתקייםבעתאמצאךמקוםזהבאישאשאלכדישמךליאמורמנוחא
נבואתךשתתקייםבעתאמצאךמקוםזהבאישאשאלכדישמךליאמורמנוחש

ויאמראכבדךכבדכידתימאכמהמנחהאלאוכבדנוךואיןדורוןלךונתןד

ויאמראכבדךכבדכי'מ"דתיה"כממנחהאלאוכבדנוךואיןדורוןלךונתןמ

ויאמראכבדךכבדכידתימרכמהמנחהאלאוכבדנוךואיןדורוןלךונתן2פ

ויאמראכבדךכבדכיא"כמדמנחהאלאוכבדנוךואיןדורוןלךוניתןנ

ויאמרמאדאכבדךכבדכי'שנאמנחהאלאוכבדנוךואיןדורוןלךואתןא
ויאמרמאדאכבדךכבדכי'שנאמנחהאלאוכבדנוךואיןדורוןלךואתןש

לידעצריךאתאיןהמלאךלואמרלשמיתשאלזהלמה'יימלאךלוד

לדעצריךאתאיןהמלאךלו'אמלשמיתשאלזהלמהי"ימלאךלומ

לידעצריךאתאיןהמלאךלו'אמלשמיתשאלזהלמהי"ימלאךלו2פ

לידעצריךאתאיןהמלאךל"אלשמיתשאלזהלמהי"ימלאךלונ

לידעצריךאתהאיןהמלאךל"אלשמיתשאלזהלמה'המלאךלוא
לידע'צריאתהאיןהמלאךל"אלשמיתשאלזהלמה'המלאךלוש

אמרעצמועלפלאיוהוא'ד'ה'הלעולםעודשתראניסופךשאיןשמיד

'אמעצמועלפלאיוהוא'ד'ה'הלעולםעודשתראיניסופךשאיןשמימ

'אמעצמועלפלאיוהואדכתיבהיאהדאלעולםעודשתראניסופךשאיןשמי2פ

ל"אעצמועלפלאיוהואד"הה'לעועודשתראניסופךשאיןשמינ

ל"אעצמועלפלאיוהואד"ההלעולםעודשתראניסופךשאיןשמיא
ל"אעצמועלפלאיוהואד"ההלעולםעודשתראניסופךשאיןשמיש

ממנידעתפליאהדתימאכמהלעולםעודיראנושלאממנומכוסהיהיהשהואלוד

ממנידעתפליאה'מ"דתימ"כלעולםעודיראנושלאממנומכוסהיהיהשהואלומ

ממנידעתפליאה'דתימכמהלעולםעודיראנושלאממנומכוסהיהיהשהואלו2פ

ממנידעתפליאהא"כמד'לעועודיראנושלאממנומכוסהיהיהשהואנ

ממנידעתפליאהא"כדלעולםעודיראנושלאממנומכוסהיהאשהואא
ממנידעתפליאהא"כדלעולםעודיראנושלאממנומכוסהיהאשהואש

לומרידועאיניהמלאךלואמרפלאיוהואאחרדברד

'לומיודעאיניהמלאךלו'אמ(פלאיהמלאךשמושם)פלאיוהואא"דמ

לומריודעאיניהמלאךלו'אמפלאיוהואאחרדבר2פ

'לומידועאיניהמלאךל"אפלאיוהואא"דנ

'לומיודעאיניהמלאךל"אפלאיוהואא"דא
'לומיודעאיניהמלאךל"אפלאיוהואא"דש

פלאיוהואהוישםלנוקראאותנו'הקבהששולחהשליחותשלפישמילךד

פלאיוהואהוישםלנוקורא'ה'ב'הקאותנוששולחהשליחותשלפישמילךמ

פלאיוהואשםלנוקוראאותנוה"הקבששולחהשליחותשלפישמילך2פ

פלאיוהואהוישםלנוקראאותנוה"הבששולחהשליחותשלפישמילךנ

פלאיוהואשםלנוקוראאותנוה"הקבששולחהשליחותפישעלשמילךא
פלאיוהואשםלנוקוראאותנוה"הקבששולח'שהשליחופ"שאעשמילךש

פלאיוהואאחרדברשםלנוקוראהואידינועלשעושהופלאהפלאהלפיד

פלאיוהואא"דשםלנוקוראהואידינועלשעושהופלאהפלאהלפימ

פלאיוהואאחרדברשםלנוקורההואידינועלשעושה'ופליאפליאהלפי2פ

פלאיוהואא"דשםלנוקוראהואידינועלשעושהופלאהפלאהלפינ

פלאיוהואא"דשםלנוקוראהואידינועלשעושהופליאהפליאהלפיא
פלאיוהואא"דשםלנוקוראהואידינועלשעושהופליאהפליאהלפיש
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ז, י- ו , י- ה , י

דתימאכמהשמשוןאתלהזירבאהואשליחותולפיפלאיהמלאךשמושםד

'מ"דתיה"כמשמשוןאתלהזירבאהואשליחותולפיפלאישלמלאךשמו[שם]מ

דתימרכמהשמשוןאתלהזירבאהואשליחותולפיפלאיהמלאךשמושם2פ

א"כדשמשוןאתלהזירבאהואשליחותולפיפלאיהמלאךשמושםנ

א"כדשמשוןאתלהזהירבאהואששליחותולפיפלאימלאךשלשמוא
א"כדשמשוןאתלהזהירבאהואששליחותולפיפלאימלאךשלשמוש

אואיש'הכתושאמרכעניןפלאישמוקראלכךהנעריהיהאלהיםנזירכיד

אואיש'הכתו'שאמכעניןפלאיעצמוקראלכךהנעריהיהאלהיםנזירכימ

אואישהכתוב'שאמכעניןפלאישמוקראלכךהנעריהיהאלהיםנזירכי2פ

[ו](ש)אאיש'הכתו'שאמכעניןפלאישמוקרא'לפי'וגויהיהם"אלינזירכינ

אואישה"שאכעניןפלאישמוקראלכךהנעריהיהאלהיםנזירכיא
אואישה"שאכעניןפלאישמוקראלכךהנעריהיהאלהיםנזירכיש

זובפרשהמשהשרמזמוצאאת'וגויפליאכיאשהד

זובפרשהמשהשרמזמוצאאתי"לילהזירנזירנדרלנדריפליאכיאשהמ

זובפרשהמשהשרמזמוצאאת'וגונזירנדרלנדריפליאכיאשה2פ

זו'בפרשמשהשרמזמוצאאת'וגולנדוריפליאכיאשהנ

זו'בפרשמשהשרמזמוצאאתנזירנדרלנדוריפליאכיאשהא
זו'בפמשהשרמזמוצאאתנזירנדרלנדוריפליאכיאשהש

אישבתורהמשהרמזהשלאוכתוביםבנביאיםכתובדברלךשאיןללמדךשמשוןלנזירותד

אישבתורהמשהרמזהולאוכתוביםבנביאיםכתובדברלךשאיןללמדךשמשוןלנזירותמ

אישבתורהמשהרמזהולאוכתוביםבנביאיםכתובדברלךשאיןללמדךשמשוןלנזירות2פ

אישבתורהמשהרמזהשלא'ובכתובי'בנביאיתורה[ב](כ)דברלךשאיןללמדךשמשוןלנזירותנ

אישבתורהמשהרמזשלא'ובכתובי'בנביאי'כתודברלךשאיןללמדךשמשוןלנזירותא
אישבתורהמשהרמזשלא'ובכתובי'בנביאי'כתודברלךשאיןללמדךשמשוןלנזירותש

האישהאתהדתימאכמהאיששנקראשמשוןאתלהזהירשבאהמלאךהיהזהד

האישהאתהמ"דתימ"כאיששנקראשמשוןאתלהזירשבאהמלאךהיהזהמ

האיש(איש)האתהדתימרכמהאיששנקראשמשוןאתלהזירשבאהמלאךהיהזה2פ

האישהאתהא"כמדאיששנקראשמשוןאתלהזירשבאהמלאךהיהזהנ

האישהאתהא"כדאיששנקראלשמשוןלהזירשבאהמלאךהיהזהא
האישהאתהא"כדאיש'שנקרלשמשוןלהזירשבאהמלאךהיהזהש

חושבאתההמלאךלואמראניויאמרמהוהאשהאלדברתאשרד

חושבאתההמלאךלו'אמאניויאמרמהואניויאמרהאשהאלדברתאשרמ

חושבאתההמלאךלו'אמאניויאמרמהוהאשהאלדברתאשר2פ

חושבאתההמלאךל"אאניויאמרמהוהאשהאלדברתאשרנ

חושבאתהמלאךל"אאניויאמרמהוהאשהאלדברתאשרא
חושבאתהמלאךל"אאניויאמרמהוהאשהאלדברתאשרש

עשובניזהאתהודוכתיהמלאךאניאלאאישאיניואניאיששאניביד

עשובניזהאתהודכחתיהמלאךאניאלאאישאיניואניאיששאניבימ

עשובניזהאתהודכותיהמלאךאניאלאאישאיניואניאיששאניבי2פ

עשובניזהאתהודכוותהמלאךאניאלאאישאיניואניאיששאניבינ

עשובניזההאתהודכוותהאנימלאךאלאאישאיניואניאיששאניביא
עשובניזההאתהודכותהאנימלאךאלאאישאיניואניאיששאניביש

כילאשהאלאתחלהנראהשלאאשהאויעקבאלאעשואיניאניויאמרד

כילאשהאלאתחלהנראהשלאאשהאויעקבאלאעשואיניאניויאמרמ

כילאשהאלאתחלהנראהשלאאשהאויעקבאלאעשואיניאניויאמר2פ

כילאשהאלאתחלהנראהשלאאשהאויעקבאלאעשואיניאניויאמרנ

כילאשהאלאתחלהנראהשלאאשהאויעקבאלאעשואיניאניויאמרא
כילאשהאלאתחלהנראהשלאאשהאויעקבאלאעשואיניאניויאמרש

אלהיםנזירכידתימאכמה'ליילהזירנזירנדרלנדורפלאישמוששםיפליאד

אלהיםנזירכיה"כמי"לילהזיר[נזיר]נדרלנדרפלאישמוששםיפליאמ

אלהיםנזירכידתימרכמהי"לילהזירנזירנדרלנדרפלאישמוששםיפליא2פ

ם"אלינזירכיא"כמדי"לילהזירנזירנדרלנדורפלאישמוששםיפליאנ

אלהיםנזירכיא"כדנזירנדרלנדורפלאישמוששםיפליאא
אלהיםנזירכיא"כדנזירנדרלנדורפלאישמוששםיפליאש

בניאלדברתני'וגוישראלבניאלדברהנעריהיהד

בניאלדברתניישראלבניאלדברא"דהבטןמןהנעריהיהמ

בני[אלדבר]תני'וגוישראלבניאלדברהנעריהיה2פ

תני'וגו'ישבניאלדבר'וגויהיהנ

בניאלדברתניישראלבניאלדברהנעריהיהא
בניאלדברתניישראלבניאלדברהנעריהיהש
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העבדיםאתלרבותאלהיםואמרתנזירותנודריםהגויםואיןנזירותנודריןישראלישראלד

העבדיםאתלרבותאליהםואמרתנזירותנודריםהגויםאיןנזירותנודריםישראלבניישראלמ

העבדיםאתלרבות'אליהואמרתנזירותנודריםהגויםואיןנזירותנודריםישראלבניישראל2פ

העבדיםאתלרבותאלהיםואמרתנזירותנודריןהגויםאיןנזירותנודרין'ישבנינ

העבדיםאתלרבותאליהםואמרתנזירות'נודריהגויםואיןנזירות'נודריישראלישראלא
'העבדיאתלרבותאליהםואמרתנזירות'נודריהגויםואיןנזירות'נודריישראל'ישרש

ששנינוהיאוזוכאנשיםהנשיםלעשותאשהאוקטןולאאישד

ששנינוהיאוזוכאנשיםהנשיםלעשותאשהאוקטןולאאישמ

ששנינוהיאוזו'כאנשיהנשיםלעשותאשהאוקטןולאאישאשהאואיש2פ

ששנינוהיאוזו'כאנשיהנשיםלעשותאשהאוקטןולאאישנ

ששנינוהיאוזוכאנשיםהאנשיםלעשותאשהאוקטןולאאשהאואישא
ששנינוהיאוזוכאנשיםהנשיםלעשותאשהאוקטןולאאשהאואישש

כופהשהואמבעבדיםבנשיםחומרנזירותלהםישועבדיםנשיםנזירותלהםאיןהגויםד

כופהשהואמבעבדיםבנשיםחומרנזירותלהםישועבדיםנשיםנזירותלהםאיןהגויםמ

כופהשהואמבעבדיםבנשיםחומרנזירותלהםישועבדיםנשיםנזירותלהםאיןהגוים2פ

כופהשהוא'מבעבדיבנשיםחומרנזירותלהםישועבדיםנשיםנזירותלהםאיןהגויםנ

כופהשהוא'מבעבדיבנשיםחומרנזירותלהםישועבדיםנשיםנזירותלהםאיןהגויםא
כופהשהואמבעבדיםבנשיםחומרנזירותלהםישועבדיםנשים'נזירולהםאיןהגויםש

ואינואשתונדרימיפרשהואמבנשיםבעבדיםחומראשתואתכופהואינועבדוד

ואינואשתונדרימפרשהואנשים(א)מבבעבדיםחומראשתואתכופהואינועבדואתמ

ואינואשתונדרימיפרשהואמבנשיםבעבדיםחומראשתואתכופהואינועבדו2פ

ואינואשתונדרימפרשהוא'מבנשי'בעבדיחומראשתואתכופהואינועבדונ

ואינואשתונדרימפרשהואמבנשיםבעבדיםחומראשתואתכופהואינועבדיואתא
ואינואשתונדרימפרשהואמבנשיםבעבדיםחומראשתואתכופהואינועבדואתש

אתומשלים'לחרויצאלעבדוהפרעולמיתהפרלאשתוהפרעבדונדריאתמפרד

ומשליםלחירותיצאלעבדוהפרעולמיתהפרלאשתוהפרעבדואתמפרמ

אתומשליםלחירותיצאלעבדוהפרעולמיתהפרלאשתוהפרעבדונדרימפר2פ

אתומשליםלחירותיצאלעבדוהפרעולמיתהפרלאשתוהפרעבדונדריאתמפרנ

אתומשליםלחירותיצאלעבדוהפרעולמיםהפרלאשתוהפרעבדיונדרימפרא
אתומשלים'לחירויצאלעבדוהפר'עולמיהפרלאשתוהפרעבדיונדרימפרש

לא'אומיוסי'ורמיישתהלא'אוממאיר'רפניומכנגדעבדנזירותוד

'אומיוסי'ורייןישתהלא'אוממאיר'רפניומכנגדעברנזירותומ

אומריוסי'ורייןישתהלאאומרמאיר'רפניומכנגדעבדנזירותו2פ

'אויוסי'רייןישתהלא'אומ"רפניומנגדעבדנזירותונ

'אומיוסי'ורייןישתהלאא"רמפניומכנגדעברנזירותוא
'אומיוסי'ורייןישתהלאא"רמפניומכנגדעברנזירותוש

קיימיןנדריולאישהסמוך'מופלאמרומכאןלפלותשיודעמייפליאכיישתהד

קיימיןנדריולאישהסמוךמופלא'אממכאןלפלותשיודעמילהביאיפליאכיישתהמ

קיימיןדבריולאישהסמוךמופלאאמרומכאןלפלותשיודעמילהביאיפליאכיישתה2פ

קיימיןנדריולאישהסמוךמופלאאמרומכאןלפלותשיודעמילהביאיפליאכיישתהנ

קיימיםדבריולאישהסמוךמופלאאמרומכאןלהפלותשיודעמילהביאיפליאכיישתהא
קיימיםדבריולאישהסמוךמופלאאמרומכאןלהפלותשיודעמילהביאיפליאכיישתהש

בלבלמהרהרפרטלנדורכשיפרושיפליאכיאחרדברד

בלבלמהרהרפרטלנדורכשיפרושיפליאכיא"דמ

בלבלמהרהרפרטלנדורכשיפרושיפליאכיאחרדבר2פ

בלבלמהרהרפרטלנדרכשיפרושיפליאכיא"דנ

בלבלמהרהרפרטלנדורלפרושכשיודעלהפלותשיודעמילהביאיפליאכיא"דא
בלבלמהרהרפרטלנדורלפרושכשיודעלהפלותשיודעמילהביאיפליאכיא"דש

נדרידורכיאישאומרשהואלפיזופרשהנאמרהלמהנזירנדרלנדורד

נדרידורכיאיש'אומשהואלפיזופרשה'נאמלמהנזירנדרלנדורמ

נדרידורכיאיששהואלפיזופרשהנאמרהלמהנזירנדרלנדור2פ

נדרידורכיאיש'אומשהואלפיזו'פרש'נאמלמהנזירנדרלנדורנ

נדרידורכיאיששהואלפיזו'פנאמרהלמהנזירנדרלנדורא
נדרידורכיאיששהואלפיזו'פ'נאמרלמהנזירנדרלנדורש

אחדיוםאסוראחדיוםנדרשאם'וגוהשבעאו'לייד

אחדיוםאסוראחדיוםנדרשאםאסרלאסורשבועההשבעאוי"לימ

אחדיוםאסוראחדיוםנדרשאם'וגואסרלאסורשבועההשבעאוי"לי2פ

'איוםאסור'איוםנדרשאם'וגולאסורשבועההשבעאוי"לינ

'איוםאסור'איוםנדרשאםאסרלאסורשבועההשבעאו'להא
'איוםאסוראחדיוםנדרשאםאסרלאסורשבועההשבעאו'להש
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ז, י

כןבנזירותאףאנישומעאסורהמיןמאותושנדרהמיןמאותושניםאסור'שניד

כךבנזירותאףאנישומעאסורהמיןמאותושנדרהמיןמאותושניםאסורשניםמ

כןבנזירותאףאנישומעאסורהמיןמאותושניםאסורשנים2פ

כןבנזירותאףאנישומעאסורהמיןמאותושנדרהמיןמאותושניםאסורשניםנ

כןבנזירותאףאנישומעאסורהמיןמאותושניםא
כן'בנזירואףאנישומעאסורהמיןמאותושניםש

זופרשהנאמרהלכךד

זופרשה'נאמלכךמ

זופרשהנאמרלכך2פ

זו'פרש'נאמלכךנ

השבעאו'להנדרידורכיאיש'אומשהואלפיזו'פ'נאמלכךא
השבעאו'להנדרידורכיאיש'אומשהואלפיזו'פ'נאמלכךש

יוםשלשיםאסוראחתשעהאואחדיוםנדרשאםד

יום'לאסוראחתשעהאואחדיוםנדרשאםמ

יוםשלשיםאסוראחתשעהאואחדיוםנדרשאם2פ

יום'לאסור'אשעהאו'איוםנדרשאםנ

יום'לאסור'א(יום)שעהאואחדיוםנדרשאםאסרלאסורשבועהא
יום'לאסור'אשעהאואחדיוםנדרשאםאסרלאסורשבועהש

נדרכאןכתבלמהנזירנדרלנדורבתגלחתואסורלמתיםוליטמאייןלשתותד

נדרכאןכתבלמהנזירנדרלנדורבתגלחתואסורלמתיםוליטמאייןלשתותאסורמ

כאןנדרכתבלמהנזירנדרלנדורבתגלחתואסורלמתיםוליטמאייןלשתותאסור2פ

נדרכאן'כתלמהנזירנדרלנדורבתגלחתסור[א](ב)ו'למתיוליטמאייןלשתותאסורנ

נדרכאןכתבלמהנזירנדרלנדורבתגלחתואסורלמתיםוליטמאייןלשתותאסורא
נדרכאן'כתלמהנזירנדרלנדורבתגלחתואסורלמתיםוליטמאייןלשתותאסורש

אףתאחרבלועליחלבלעלעוברבנדריםמהבנדריםנזירותלעשותד

אףתאחרבלועליחלבבלעוברבנדריםמהכנדריםנזירותלעשותמ

אףתאחרבלועליחלבלעלעוברבנדריםמהכנדריםנזירותלעשות2פ

אףתאחרובליחלבלעלעובר'בנדרימהבנדריםנזירותלעשותנ

אףתאחראלועליחללאעלעליועובר'נדרימה'כנדרינזירותלעשותא
אףתאחראלועליחללאעלעליועוברנדריםמה'כנדרינזירותלעשותש

אףאשתונדרימיפרוהאישבתונדרימיפרהאבבנדריםומהבהןכיוצאבנזירותד

אףאשתונדרימפרוהאישבתונדרימפרהאבבנדריםמהבהןכיוצאבנזירותמ

בהםכיוצאבנזירות2פ

אףאשתונדרימיפרוהאישבתונדרימפרהאב'בנדרימהבהןכיוצאבנזירותנ

אףבתונדרימפרהאבבנדריםמה]בהםכיוצאבנזירותא
בהםכיוצאבנזירותש

נזיקהריניהאומרכנזירותנזירותכנוילעשותלהזירנזירבהןכיוצאבנזירותד

נזיחנזירהריניהאומרכנזירותנזירותכינוילעשותלהזירנזירבהןכיוצאבנזירותמ

נזרונזירהריניהאומרכנזירותנזירותכנוילעשותלהזירנזיר2פ

נזיחהריני'האוכנזירותנזירותכנוילעשותלהזירנזירבהןכיוצאבנזירותנ

נזיקנזיחנזירהריני'האומכנזירותנזירותכנוילעשותלהזירנזיר[בהםכיוצאבנזירותא
נזיקנזיחנזירהריני'האומכנזירותנזירותכנוילעשותלהזירנזירש

אתנזיר'לומ'תלמו'אחריאתשיזיריכוללהזירנזירזההריפזיחנזיהד

אתנזירל"תאחריםאתשחיריכוללהזירנזירזההריפזיחמ

אתנזירלומרתלמודאחריםאתשיזיריכוללהזירנזירזההריפזיח2פ

אתנזירל"תאחריםאתשיזיריכוללהזירנזירזההריפזיחנ

נזירל"ת'אחריאתלהזיריכוללהזירנזירזההריפזיחא
נזירל"ת'אחריאתלהזיריכוללהזירנזירזההריפזיחש

בנואתמדירשהאישמסינילמשההלכהאבלאחריםאתמזירואיןמזירעצמוד

בנואתמזירשהאישמסינילמשההלכהאבלאחריםאתמזירואיןמזירעצמומ

בנואתמדירשהאישבסינילמשההלכהאבלאחריםמזירואיןמזירעצמו2פ

בנואתמדירשהאישמסינילמשההלכהאבלאחריםאתמזירואיןמזירנ

בנואתמדירשהאישמסינילמשההלכהאבל'אחריאתמדירואיןמדירלעצמוא
בנואתמדירשהאישמסינילמשההלכהאבל'אחריאתמזירואיןמזירלעצמוש

שאדםמכאןלהזירנזיראומרישמעאל'רבנזירבנהאתמדרתהאישהואיןבנזירד

שאדםמכאןלהזירנזיר'אומישמעאל'רבנזירבנהאתמדרתהאשהואיןבנזירמ

שאדםמכאןלהזירנזיראומרישמעאל'ורבנזירבנהאתמדרתהאשהואיןבנזיר2פ

שאדםמכאןלהזירנזיר'או'ישמע'רבנזירבנהאתמדרתהאשהואיןבנזירנ

שאדםמכאןלהזירנזירא"רשבנזירבנהאתמדרתהאשהואיןבנזירא
שאדםמכאןלהזירנזירא"רשבנזירבנהאתמדרתהאשהואיןבנזירש
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ז, י

הצדיקשמעוןלשםלהזירנזירותובתוךנזירותעליוקובעד

הצדיקשמעון'ר'אמלשםלהזירמצוהי"לילהזירנזירותובתוךנזירותעליוקובעמ

הצדיקשמעוןר"אמלשםלהזירהמצוהלהזירנזירותובתוךנזירותעליוקובע2פ

הצדיק'שמעור"אלשםלהזירהמצוהלהזירנזירתובתוךנזירותעליוקובענ

הצדיקש"ארלשםלהזירהמצוהאתבהזירנזירותובתוךנזירותלוקובעא
הצדיקש"ארלשםלהזירהמצוהאתבהזירנזירותובתוךנזירותלוקובעש

מןאחדאליעלהאחתפעםאלאהנזיראשםאכלתילאמימיאמרד

מןאחדאליעלהאחתפעםאלאהנזיראשםאכלתילאמימימ

מןאחדאליעלהאחתפעםאחדאלאנזיראשםאכלתילאמימי2פ

מן'אאליעלה'אפעםאחראלאנזיראשםאכלתילאמימינ

מןאחדאליעלהאחתפעםאחדאלאנזיראשםאכלתילאמימיא
מן'אאליעלהאחתפעם'אאלאנזיראשםאכלתילאמימיש

תליםמסודרותוקוצותיורואיוטובעיניםויפהאדמוניוראיתיוהדרוםד

תילי(תיללי?י?תתלי)מסודרותוקווצתיוראי()וטובעניניםויפהאדמוניוראיתיהדרוםמ

תילימסודרותתיו<...>וקראיוטובעיניםויפהאדמוניוראיתיוהדרום2פ

תליםמסודרותוקווצותיורואיוטובעיניםויפהאדמוניוראיתיוהדרוםנ

תלתליםמסודרותוקוצותיורואיוטובעיניםויפהאדמוניוראיתיוהדרוםא
תלתליםמסודרותוקוצותיורואיוטובעיניםויפהאדמוניוראיתיוהדרוםש

הזההנאההשעראתלהשחיתראיתמהלואמרתיתליםד

???)הזה??הנאההשעראתלהשחיתראיתמה???בנילואמרתיתיליםמ

הזההנאההשעראתלהשחיתראיתמהלואמרתיתילים2פ

הזההנאההשעראתלהשחיתראיתמהלואמרתיתליםנ

הזההנאההשעראתלהשחיתראיתמהלואמרתיא
הזההנאההשעראתלהשחיתראיתמהלואמרתיש

הניאובאתלמלאתוהלכתיבעדריהייתירועהרבילינםד

מיםהניאובאתלמלאותוהלכתי(???)בעיריהייתירועהרבי???לינומה(????מ

מיםהניאובאתלמלאתוהלכתיבעיריהייתירועהרבילינומה2פ

מיםהנאדאתלמלאתוהלכתיבעיריהייתירועה'רלי'ואמנ

מיםלמלאתוהלכתיבעיריהייתירועהל"אא
מיםלמלאתוהלכתיבעיריהייתירועה'רל"אש

מןלאבדניובקשעלייצריופחזהמיםבתוךשליהבוביאאתוראיתיהמעייןמןד

מןלאבדניובקשעלייצריופחזהמיםבתוךשליהבוביאאתוראיתיהמעיןמןמ

מןלאבדניובקשעלייצריופחזהמיםבתוךשליהבוביאאתוראיתיהמעייןמן2פ

מןלאבדניובקשעלייצריופחזהמיםבתוךשליהבוביאאתוראיתיהמעייןמןנ

מןלאבדניובקשעלייצריופחזהמיםבתוךשליבבואהוראיתיהמעייןמןא
מןלאבדניובקשעלייצריופחזהמיםבתוךשליבבואהוראיתין[י]המעימןש

רמהשלעפרשלשלךשאינובדברמתגאהאתהמהרשעלואמרתי'העולד

שלרמהשלעפרשלךשאינובדברמתגאהאתהמהרשעלואמרתיהעולםמ

רמהושלעפרשלשלךשאינובדברמתגאהאתמהרשעלואמרתיהעולם2פ

רמהשלעפרשלשלךשאינובדברמתגאהאתהמהרשעלואמרתי'העונ

רמהושלעפרשלשלךשאינובדברמתגאהאתהמהרשעלוואמרתיהעולםא
רמהושלעפרשלשלךשאינובדברמתגאהאתהמהרשעלוואמרתיהעולםש

ונשקתיוראשיאתוהכתילשמיםולגלחךלשמיםלהקדישךעליתולעהושלד

ונשקתיוראשואתומכתילשמיםולגלחךלשמיםלהקדישךעליושלתולעהמ

ונשקתיוראשואתומכתילשמיםולגלחךלשמיםלהקדישךעליתולעהושל2פ

ראשיאתומכתיבראשווהחזקתילשמיםולגלחךלשמיםלהקדישךעליתולעהושלנ

ראשוונשקתילשמיםולגלחךלשמיםלהקדישךעליהואותולעהא
ראשוונשקתילשמיםולגלחךלשמיםלהקדישךעליהואותולעהש

הכתוב'אמעליךבישראלהמקוםרצוןעושיירבוכמותךירבולוואמרתיד

'הכתו'אמעליךבישראלהמקוםרצוןעושיירבוכמותךבנילוואמרתימ

הכתובאמרעליךבישראלהמקוםרצוןעושיירבוכמותךלוואמרתי2פ

'הכתו'אמעליך'המקורצוןעושיירבוכמותךלוואמרתינ

'אומ'הכתועליךהמקוםרצוןעושיבישראלכמותךירבולוואמרתיא
'אומ'הכתועליךהמקוםרצוןעושיבישראלכמותךירבולוואמרתיש

אשםאוכלהצדיקשמעוןהיהלאלמהבעימונא'ר'ליילהזירד

אשםאוכלהצדיקשמעוןהיהלאלמהבעימנאי"לילהזירמ

אשםאוכלהצדיקשמעוןהיהלאלמהבעימנא'רי"לילהזיר2פ

אשםאוכלהצדיק'שמעוהיהלאלמהבעימנא'רי"לילהזירנ

אשםאוכלהיהלאהצדיקשמעוןלמהבעימנא'ר'להלהזירא
אשםאוכלהיהלאהצדיקשמעוןלמהבעימנא'ר'להלהזירש
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ח, י- ז , י

לאוכיהייןמןעצמושציערעלהיהחוטאשנזירמפניתאמראםנזירד

לאוכיהייןמןעצמושציערעלהיהחוטאשנזירמפניתאמראםנזירמ

לאוכיהייןמןעצמושצערעלהואחוטאשנזירמפניתאמראםנזיר2פ

לאוכיהייןמןעצמושציערעלהיהחוטאשנזירתאמראםנזירנ

לאוכיהייןמןעצמושציערעלהיהחוטאשהנזירמפני(את)הנזירא
לאוכיהייןמןעצמושציערעלהיהחוטאשהנזירמפנית"אהנזירש

הצדיקשמעוןסברמימיודםחטאתאוחלבחטאתהצדיקשמעוןאכלד

הצדיקשמעוןסברמימיודםחטאתאוחלבחטאתהצדיקשמעוןאוכלהיהמ

הצדיק'שמעוסברמימיודםחטאתאוחלבחטאתהצדיקשמעוןאכל2פ

הצדיק'שמעוסברמימיודםחטאתאוחלבחטאתהצדיקשמעוןאכלנ

הצדיקשמעוןסבראלאמימיודםחטאתאוחלבחטאתהצדיקשמעוןאכלא
הצדיקשמעוןסבראלאמימיודםחטאתאוחלבחטאתהצדיקשמעוןאכלש

לתהותסופןאקפדהמתוך'נודרישהםוכיוןבנזירנודריםהםאקפדהמתוךאדםבניד

לתהותסופןאקפדהמתוךאדםבנימ

לתהותסופןאקפדהמתוךנודריםשהםוכיוןבנזירנודריםהםאקפדהמתוךאדםבני2פ

לתהותסופןהקפדהמתוךנודריןשהםוכיוןבנזירנודרין(ב)הםהקפדהמתוךאדםבנינ

לתהותסופןהקפידהמתוך'נודרישהםוכיוןבנזיר'נודריהםהקפדהמתוךאדםבניא
לתהותסופןהקפידהמתוך'נודרישהםוכיוןבנזירנודריםהםהקפדהמתוךאדםבניש

ופיונדרהדעתישובמתוךוזהבעזרהחוליןכשוחטקרבנותיונעשותוהאשהואוכיוןד

ופיונדרהדעתיישובמתוךוזהבעזרהחוליןכשוחטקרבנותיונעשותוהאשהואוכיוןמ

ופיונדרהדעתיישובמתוךוזהבעזרהחוליןכשוחטקרבנותיונעשותוהאשהואוכיון2פ

ופיונדרהדעתיישובמתוךוזהבעזרהחוליןכשוחטקרבנותיונעשותוההשהואוכיוןנ

ופיונדרהדעתיישובמתוךוזהבעזרהחוליןכשוחטקרבנותיונעשותוההשהואוכיוןא
ופיונדרהדעתיישובמתוךוזהבעזרהחוליןכשוחטקרבנותיונעשותוההשהואוכיוןש

'וגוייןלשתותגבוריםהוי'דכתיהואהדא'וגויזירושכרמייןשויםולבוד

ואנשיייןלשתותגבוריםהוי'ד'ה'היזירושכרמייןשויםולבומ

דכתיבהיאהדא'וגויזירושכרמייןשויםולבו2פ

ואנשיייןלשתותגבוריםהויד"הה'וגויזירושכרמייןשויןולבונ

ד"ההיזירושכרמייןשויןולבוא
ד"ההיזירושכרמייןשויןולבוש

כתיבתמן'וגושוחדעקברשעמצדיקיד

'כתתמןממנויסורוצדיקיםוצדקתשחדעקברשעמצדיקישכרלמסוךחילמ

כתיבתמןממנויסורוצדיקים2פ

'כתיתמן'וגושוחדעקברשעמצדיקישכרלמסוךחילנ

אי'כתיתמןממנויסירו'צדיקיצדקתא
איכתיבתמןממנויסירוצדיקיםצדקתש

בזמןבאשריהארץאימתיחוריןבןשמלכךארץאשרךד

בזמןבאשריהארץאמתיחוריןבןשמלכךארץאשרךמ

בזמןבאשריהארץאימתיחוריןבן(נער)שמלכךארץאשרך2פ

בזמןבאשריהארץאימתיחוריםבןשמלכךארץאשרךנ

בזמןבאשריהארץאימתיחוריןבןשמלכךארץאשריךנערשמלכךארץלךא
בזמןבאשריהארץאימתיחוריןבןשמלכךארץאשריךנערשמלכךארץלךש

חרותתיקריאל'וגוהמהאלהיםמעשהוהלוחותשנאמרבתורהשמלכהד

חרותתקראאל'וגומהמהאלהיםמעשהוהלוחות'שנתורהבןשמלכהמ

חרותתקריאל'וגואלהיםמעשהוהלוחות'שנתורהבןשמלכה2פ

חרותתקריאלהלוחותעלחרות'וגואלהיםמעשהוהלוחות'שנתורהבןשמלכהנ

חרותתיקריאלהלוחותעלחרות'וגואלהיםמעשהוהלוחות'שנאתורהבןשמלכהא
חרותתיקריאלהלוחותעלחרות'וגואלהיםמעשהוהלוחות'שנאמתורהבןשמלכהש

ושריךבלבדתורהבתלמודעוסקשהואמיאלאחוריןבןלךשאיןחירותאלאד

ושריךבלבדתורהבתלמודעוסקשהואמיאלאחוריןבןלךשאיןחירותאלאמ

ושריךבלבדתורהבתלמודעוסקשהואמיאלאחוריןבןלךשאיןחרותאלא2פ

ושריךבלבדת"בתעוסקשהואמיאלאחוריןבןלךשאיןחירותאלאנ

ושריךבלבדבתורהעוסקשהואמיאלאחוריןבןלךשאיןחירותאלאא
ושריךבלבדבתורהעוסקשהואמיאלאחוריןבןלךשאיןחירותאלאש

אכוללךשנאמרמהלקייםאוכליםהםכךואחרלתורהעתיםשקובעיםיאכלובעתד

אכוללך'שנמהלקייםאוכליםהםכךואחרלתורהעתיםשקובעיםיאכלובעתמ

אכוללך'שנאמהלקייםאוכליםהםכךואחרלתורהעתיםשקובעיםיאכלובעת2פ

אכוללך'שנמהלקייםאוכליןהםכ"ואחלתורהעתים'שקובעייאכלובעתנ

אכוללךש"זאוכליםהםכ"ואחלתורהעתיםשקובעיםיאכלובעתא
אכוללךש"זאוכליםהםכ"ואחלתורהעתיםשקובעיםיאכלובעתש
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הואהדאמעשיךאתהאלהיםרצהכברכייינךטובבלבושתהלחמךבשמחהד

'וגומלחמךבשמחהמ

היאהדאמעשיךאתהאלהיםרצהכברכייינךטובבלבושתהלחמךבשמחה2פ

ד"ההמעשיךאתם"האלירצהכברכי'וגולחמךבשמחהנ

ד"ההלחמךבשמחהא
ד"ההלחמךבשמחהש

אמרלכךייןשלבשתייהולאתורהשלבגבורהבשתיולאבגבורהאחריודכתיבד

'אמלכךשלייןבשתייהולאשלתורהבגבורהבשתיולאבגבורהבתריה'וכתימ

''אמלכךייןשלבשתיהולאתורהשלבגבורהבשתיולאבגבורהאחריודכתיב2פ

'אמלכךייןשלבשתייהולאתורהשלבגבורהבשתיולאבגבורהאחריונ

'אמלכךייןשלבשתייהולאתורהשלבגבורהבשתיולאבגבורהא
'אמלכךייןשלבשתייהולאתורהשלבגבורהבשתיולאבגבורהש

באויהיאייןגבורתאבלכאשריהיאתורהשלגבורהישעיהד

'ד'ה'הבאויהואייןגבורתאבלבאשריהיאשלתורהגבורהישעיהמ

באויהיאהייןגבורתאבלבאשריהיאתורהשלגבורהישעיה2פ

באויהיאייןשלגבורתאבלבאשריהיאתורהשלגבורהישעיהנ

ובאבויבאויהיאייןשלוגבורהבאשריהיאתורהשלגבורהישעיהא
ובאבויבאויהיאייןשלוגבורהבאשריהיאתורהשלגבורהישעיהש

למאחרים'וגואבוילמיאוילמיאומרהואוכןייןלשתותגבוריםהויהויד

למאחריםמ"וגואבוילמיאוילמי'אומהואוכןייןלשתותגבוריםהוימ

למאחרים'וגואבוילמיאוילמיאומרהואוכןייןלשתותהויהוי2פ

'למאחרי'וגואבוילמיאוילמיא"וכהייןלשתותגבוריםהוינ

למאחרים'וגואבוילמיאוילמיא"וכהייןלשתותגבוריםהויא
למאחרים'וגואבוילמיאוילמיא"וכהייןלשתות'גבוריהויש

כתבתמןשכרלמסוךחילואנשי'וגוהייןעלד

'כתתמןשכרלמסךחילואנשי'וגומהייןעלמ

כתיבתמןשכרלמסךחילואנשי'וגוהייןעל2פ

'כתיתמן'וגושכרלמסוךחילואנשי'וגוהייןעלנ

תניממסךלחקורלבאיםא"כדשכרלמסוךחילואנשיהייןעלא
תניממסךלחקורלבאיםא"כדשכרלמסוךחילואנשיהייןעלש

העםאתושפטו'וגוהעםמכלתחזהואתהד

העםאתושפטו'וגומאלהיםיראיחילאנשיהעםמכלתחזהואתהמ

העםאתושפטו'וגואמתאנשיאלהיםיראיחילאנשיהעםמכלתחזהואתה2פ

העםאתושפטו'וגוחילאנשיהעםמכלתחזהואתהנ

'וגוושפטואלהיםיראיחילאנשיהעםמכלתחזהואתהא
'וגוושפטואלהיםיראיחילאנשיהעםמכלתחזהואתהש

לבאים'דתימכמהשכרלמסךאלאחילאנשיאינםאלואבל'וגוד

הבאיםמ'דתיה"כמשכרלמסוךאלאחילאנשיאינםאלואבל'וגועתבכלמ

לבאיםדתימרכמהשכרלמסךאלאחילאנשיאינםאלואבל'וגועתבכל2פ

לבאיםא"כמדשכרלמסוךאלאחילאנשיאינםאלואבלעתבכלנ

לבאיםא"כדשכרלמסוךאלאחילאנשיאינםאלואבלא
לבאיםא"כדשכרלמסוךאלאחילאנשיאינםאלואבלש

בולהשתכרכדיקלבייןחזקייןמוסכיםשהיושכרלמסךמהוממסךלחקרד

בולהשתכרכדיקלבייןחזקייןמושכיםשהיושכרלמסךמהוממסךלחקורמ

בולהשתכרכדיקלבייןחזקייןמוסכיםשהיושכרלמסךמהוממסךלחקר2פ

בולהשתכרקלבייןחזקייןמוסכיםשהיושכרלמסוךמהוממסךלחקורנ

בולהשתכרכדיקלביןחזקייןמוזגיןשהיושכרלמסוךמהואממסךלחקורא
בולהשתכרכדיקלביןחזקייןמוסביןשהיושכרלמסוךשהואממסךלחקורש

היוולאהלילהחציעדייןושותיםיושביםשהיוזליןשלאחתבחבורהמעשהד

היוולאהלילהחציעדייןושותיםיושביןשהיושלזליןאחתבחבורהמעשהמ

היוולאהלילהחציעדייןושותיןיושביןשהיוזליןשלאחתבחבורהמעשה2פ

היוולאהלילהחציעדייןושותיןיושביןשהיוזליןשל'אבחבורהמעשהנ

היוולאהלילהחציעדושותיןיושביןשהיוזליןשלבחבורהמעשהא
היוולאהלילהחציעדושותיןיושביןשהיוזליןשלבחבורהמעשהש

בהם'שנכנעדכןעושיםהיובייןייןלמזוגאמרוייןלהםבאמשתכריםד

בהןשנכנסעדכןעושיםבייןייןלמזוגאמרוייןלהםבאמשתכריןמ

בהןשנכנסהעדכןעושיןהיובייןייןלמזוגאמרוייןלהםבאמשתכרין2פ

בהםשנכנסעדכןעושיןהיובייןייןלמזוגאמרוייןלהםבאמשתכריןנ

בהםשנכנסעדכןעשובייןייןלמזוגאמרוייןלהםבאמשתכריןא
בהםשנכנסעדכןעשובייןייןלמזוגאמרוייןלהםבאמשתכריןש
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הלופרובאבעירהצוהנפלההתחרותמתוךזהאתזהוהכועמדוהייןד

הלופרובאבעירהצווחהנפלההתחרותמתוךזהאתזהמכיםוהיועמדוייןמ

הלופרובאביערהצוחהנפלההתחרותומתוךזהאתזהוהכועמדוהיין2פ

הלופרובאבעירהצוחהנפלההתחרותמתוךזהאתזהוהכועמדוהייןנ

הלוכדובאבעירהצווחהנפלההתחרותומתוךזהאתזהוהכועמדוהייןא
הלוכדובאבעירהצוחהנפלההתחרותומתוךזהאתזהוהכועמדוהייןש

נאמרועליהםשותיםשהיוהייןלהםגרםמיכולםואבדולמלכותומסרםותפשםד

נאמרועליהםשותיםשהיוהייןלהםגרםמיכלםואבדולמלכותומסרםותפשםמ

נאמרועליהםשותיםשהיוהייןלהםגרםמיכולםואבדולמלכותומסרםותפשם2פ

'אמועליהםשותיןשהיוהייןלהםגרםמיכולםואבדולמלכותומסרםותפשםנ

'אומ'הכתוועליהםששתוהייןלהםגרםמיכלםואבדולמלכותומסרםותפשםא
'אומ'הכתוועליהםששתוהייןלהםגרםמיכלםואבדולמלכותומסרםותפשםש

ומתוךשכרלמסוךחילואנשיהויבייןייןאלאממסךאיןממסךלחקרלבאיםד

ומתוךשכרלמסךחילואנשיהויבייןייןאלאממסךאיןממסךלחקרלבאיםמ

ומתוךשכרלמסךחילואנשיהויבייןייןאלאממסךאיןממסךלחקרלבאים2פ

ומתוךשכרלמסךחילואנשיהויבייןייןאלאממסךאיןממסךלחקורלבאיםנ

ומתוךשכרלמסוךחילואנשיהויבייןייןאלאממסךואיןממסךלחקורלבאיםא
ומתוךשכרלמסוךחילואנשיהויבייןייןאלאממסךואיןממסךלחקורלבאיםש

עקברשעמצדיקיאחריו'כתשכןהדיןאת'ומעוותיהתורהאתמשכחיןכךד

עקברשעמצדיקיאחריו'כתשכןהדיןאתומעוותיןהתורהאתמשכחיןכךמ

עקברשעמצדיקיאחריוכתובשכןהדיןאתומעותיןהתורהאתמשכחיןכך2פ

עקברשעמצדיקיאחריו'כתישכןהדיןאתומעוותיןהתורהאתלשכחבאיןכךנ

עקברשעמצדיקיאחריו'כתישכךהדיןאתומעוותיןהתורהאתמשכחיןכךא
עקברשעמצדיקיאחריו'כתישכךהדיןאתומעוותיןהתורהאתמשכחיןכךש

מחוקקידיעלתורהשניתנההתורהאתישכחמחוקקוישכחישתהפןואומרשוחדד

מחוקקידיעלשניתנההתורהאתישכחמחוקקוישכחישתהפן'ואומשחדמ

מחוקקידיעלשנתנההתורהאתישכחמחוקקוישכחישתהפןואומרשחד2פ

מחוקקי"עשניתנההתורהאתישכחמחוקקוישכחישתהפן'ואושוחדנ

מחוקקי"עשניתנההתורהאתישכחמחוקקוישכחישתהפןואמרשוחדא
מחוקקי"עשניתנההתורהאתישכחמחוקקוישכחישתהפן'ואמשוחדש

כלדיןוישנהכתיבמהספוןמחוקקחלקתשםכישנאמרמשהזהד

כלדיןוישנהשם'כתמהספוןמחוקקחלקתשםכי'שנמ

כלדיןוישנהשםכתובמהספוןמחוקקחלקתשםכי'שנאמשהזה2פ

כלדיןוישנהשם'כתימהספוןמחוקקחלקתשםכי'שנמשהזהנ

כלדיןוישנהשם'כתימהספוןמחוקקחלקתשםכי'שנאמשהזהא
כלדיןוישנהשם'כתימהספוןמחוקקחלקתשםכי'שנאמשהזהש

נראהעקרבאיןברקיענראיתשכימהשעהכלבכימהנמשלווהדעתהייןעוניבניד

נראהעקרבאיןברקיענראיתשכימהשעהכלככימהנמשלווהדעתהייןעניבנימ

נראהעקרבאיןברקיענראיתשכימהשעהכלבכימהנמשלווהדעתהייןעוניבני2פ

נראהעקרבאיןברקיענראיתשכימהשעהכלבכימהנמשלווהדעתהייןעוניבנינ

נראהעקרבאיןברקיענראהשכימהזמןכללכימהנמשלווהדעתהייןעוניבניא
נראהעקרבאיןברקיענראהשכימהזמןכללכימהנמשלווהדעתהייןעוניבניש

משולהוהדעתכעקרבמשולהייןכך'נראיכימהאיןנראהומשעקרבברקיעד

משולהוהדעתבעקרבמשולהייןכךנראיתאינהכימהנראהומשעקרבברקיעמ

משולהוהדעתבעקרבמשולהייןכךנראתכימהאיןנראהומשעקרבברקיע2פ

משולהוהדעתבעקרבמשולהייןכךנראיתכימהאיןנראהומשעקרבברקיענ

משולהוהדעתבעקרבמשולהייןכךנראהכימהאיןברקיענראהומשעקרבברקיעא
משלהוהדעתבעקרבמשולהייןכךנראהכימהאיןברקיענראהומשעקרבברקיעש

ישךכנחשואחריתושנאמרבסופומכההייןכךבעוקצומכהעקרבמהבכימהד

ישךכנחשאחריתו'שנבסופומכההייןכךבעוקצומכההעקרבמהבכימהמ

ישךכנחשואחריתו'שנאבסופומכההייןכךבעוקצומכההעקרבמהבכימה2פ

ישךכנחשואחריתו'שנבסופומכההייןכךבעוקצומכההעקרב(הדעת)מהבכימהנ

ישךכנחשאחריתו'שנאבסופומכההייןכךבעוקצומכהעקרבמהבכימהא
ישךכנחשאחריתו'שנאבסופומכההייןכךבעוקצומכהעקרבמהבכימהש

בדברוטעםריחנותנתהדעתכךטעםבהםונותנתהפירותאתמבשלתשהכימהוכשםד

בדבריווטעםריחנותנתהדעתכךטעםבהםונותנתהפירותמבשלתשהכימהוכשםמ

בדבריווטעםריחנותנתהדעתכךטעםבהםונותנתהפירותמבשלתשהכימהוכשם2פ

בדבריווטעםריחנותנתהדעתכךטעםבהםונותנתהפירותאתמבשלתשהכימהוכשםנ

בדבריווריחטעםנותנתהדעתכךטעםבהםונותנתהפירותמבשלתשכימהוכשםא
בדבריווריחטעםנותנתהדעתכךטעםבהםונותנתהפירותמבשלתשכימהוכשםש
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נכנסדעתאיןייןשישמקוםכלהדעתיצאהייןנכנסאדםשלד

נכנסדעתאיןייןשישמקוםכלהדעתיצאהייןנכנסאדםשלמ

נכנסדעתאיןייןשישמקוםכלהדעתיצאהייןנכנסאדםשל2פ

נכנסדעתאיןנכנסשייןמקוםכלהדעתיצאהייןנכנסאדםשלנ

נכנסדעתאיןייןשישמקוםבכלהדעתיצאייןנכנסאדםשלא
נכנסדעתאיןייןשישמקוםבכלהדעתיצאייןנכנסאדםשלש

מתחלקתהדעתשבעיםחשבונווסוד'עחשבונוייןסודיצאייןד

מתחלקתהדעת'עחשבונווסודסודחשבונוייןסודיצאייןמ

מתחלקתהדעתשבעיםחשבונוד"וסושבעיםחשבונון"ייסודיצא2פ

מתחלקתהדעת'עחשבונווסוד'עחשבונוייןסודיצא[ייןנכנס]נ

מתחלקתהדעתזהשלכחשבונוזהשלחשבונוסודיצאייןנכנסש"וזא
מתחלקתהדעתזהשלכחשבונוזהשלחשבונוסודיצאייןנכנסש"וזש

חלקיםששניומניןבלבאחדוחלקבפהאחדוחלקהכליותבשתישניםחלקיםבארבעד

חלקיםששניומניןבלבאחדוחלקבפהאחדוחלקהכליותבשתישניםחלקיםבארבעהמ

חלקיםששניומניןבלבאחדוחלקבפהאחדוחלקהכליותבשתישניםחלקיםבארבעה2פ

חלקיםששניומניןבלב'אוחלקבפה'אוחלקהכליות'בבשתים'חלקי'בדנ

חלקים'שבומניןבלבאחדוחלקבפה'אוחלקהכליותבתוך'בחלקים'לדא
חלקים'שבומניןבלב'אוחלקבפהאחדוחלקהכליותבתוך'בחלקים'לדש

בגוףטוחותשהןהכליותאלוחכמהבטוחותשתמישנאמרכליותבשתיחכמהשלד

בגוףטוחותשהןהכליותאלוחכמהבטוחותשתמי'שנכליותבשתישלחכמהמ

בגוףטוחותשהןהכליותאלוחכמהבטוחותשתמי'שנכליותבשתיחכמהשל2פ

בגוףטוחותשהןהכליותאלוחכמהבטוחותת<.>מי'שנבכליותחכמהשלנ

בגוףטוחנותשהןהכליותאלוחכמהבטוחותשתמי'שנאכליות'בבחכמהשלא
בגוףטוחנותשהןהכליותאלוחכמהבטוחותשתמי'שנאמכליותבשניחכמהשלש

חכמותידברפיבפהאחדוחלקתודיעניחכמהובסתוםשנאמרבלבאחדוחלקד

חכמותידברפי'שנבפהאחדוחלקתודיעניחכמהובסתום'שנבלבאחדוחלקמ

חכמותידברפי'שנאבפהאחדוחלקתודיעניחכמהובסתום'שנבלבאחדוחלק2פ

חכמותר<...>פיבפה'אוחלקתודיעניחכמהובסתום'שנבלב'אוחלקנ

'חכמוידברפי'שנאבפה'אוחלקתודיעניחכמהובסתום'שנאבלב'אוחלקא
חכמותידברפי'שנאבפה'אוחלקתודיעניחכמהובסתום'שנאבלב'אוחלקש

לשכרותשעורחכמיםנתנווכנגדןהאלוכליםבארבעההזוהדעתניתנהד

לשכרותשיעורחכמיםנתנווכנגדןהללוכליםבארבעההזאתהדעתניתנהמ

לשכרותשיעורחכמיםנתנווכנגדןהאלוכליםבארבעההזוהדעתניתנה2פ

לשכרותשעור'חכמינתנווכנגדןהאלוכלים'בדהדעתניתנהנ

לשכרותשיעורחכמיםנתנווכנגדןהאלוכלים'בדהזוהדעתנתנהתבונותלביוהגותא
לשכרותשיעור'חכמינתנווכנגדןהאלוכלים'בדהזוהדעתנתנהתבונותלביוהגותש

יצארביעיתשהואאחדכוסאדםשתהכוסותארבעהשהןחיייןרביעיתבארבעהד

יצארביעיתשהואאחדכוסאדםשתהכוסות'דשהןחיייןרביעיתבארבעהמ

יצארביעיתשהואאחדכוסאדםשתהכוסותארבעהשהןחיייןרביעיתבארבעת2פ

יצארביעיתשהוא'אכוסאדםשתהכוסות'דשהןחיייןרביעית'בדנ

יצא'רביעישהוא'אכוסאדםשתהכוסות'דשהןחיייןרביעיות'בדא
יצא'רביעישהוא'אכוסאדםשתהכוסות'דשהןחייין'רביעיו'בדש

כוסותשלשהשתהמדעתוחלקיםשנייצאוכוסותשניםשתהדעתומרביעיתהאדםד

כוסות'גשתהדעתומןחלקיםשנייצאוכוסותשנישתהדעתומרביעיתהאדםמ

כוסותשלשהשתהמדעתוחלקיםשנייצאוכוסותשתישתהדעתומרביעיתהאדם2פ

כוסות'גשתהמדעתו'חלקי'ביצאוכוסות'בשתהדעתומרביעיתהאדםנ

'גשתהמדעתוחלקים'ביצאוכוסותשנישתהדעתו'מרביעיא
'גשתהמדעתו'חלקי'ביצאו'כוסושנישתהדעתו'מרביעיש

כהוגןשלאלדברמתחילהואמידמטורףולבומדעתוחלקיםשלשהיצאוד

כהוגןשלאמדברמתחילהואמידמטורףולבודעתומןחלקיםשלשהיצאומ

כהוגןשלאמדברמתחילהואמידמטורףולבומדעתוחלקיםשלשהיצאו2פ

כהוגןשלאלדברמתחילהואמידעליומטורףולבומדעתו'חלקי'גיצאונ

כהוגןשלאלדברמתחילהואמידמטורףולבומדעתוחלקים'גיצאוא
כהוגןשלאלדברמתחילהואמידמטורףולבומדעתו'חלקי'גיצאוש

מבקשנפסקוהלשוןלבוונטרףהכליותכלנשתעממודעתוכליצארביעיתכוסשתהד

מבקשנפסקוהלשוןלבוונטרףהכליותכלנשתעממודעתוכליצארביעיכוסשתהמ

מבקשנפסקוהלשוןלבוונטרףהכליותכלנשתעממודעתוכליצארביעיתכוסשתה2פ

מבקשנפסקוהלשוןלבוונטרףהכליותכלנשתעממודעתוכליצא'דכוסשתהנ

מבקשנפסקוהלשוןלבוונטרףהכליותכלנשתעממודעתוכליצא'דכוסשתהא
מבקשנפסקוהלשוןלבוונטרףהכליותכלנשתעממודעתוכליצא'דכוסשתהש
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לעבודפסולייןרביעיתששתהכהןאמרולכךעגוםלשונואלאיכולואינולדברד

לעבודהפסולייןרביעיתששתהכהןאמרולכךעגוםלשונואלאיכולואינולדברמ

לעבודהפסולייןרביעיתששתהכהןאמרולכךעגוםלשונואלאיכולואינולדבר2פ

לעבודהפסוליין'רששתהכהןאמרולכךעגוםלשונואלאיכולואינולדברנ

לעבודהפסוליין'רביעיששתהכהןאמרולכךעלגיםלשוןאלאיכולואינולדברא
לעבודהפסוליין'רביעיששתהכהןאמרולכךעלגיםלשוןאלאיכולואינולדברש

הואהדאהייןמןיוצאטובשאיןללמדךמלדוןפסולייןרביעיתששתהישראלד

'ד'ה'ההייןמןיוצאטובשאיןללמדךמלדוןפסולייןרביעיתששתהישראלמ

היאהדאהייןמןיוצאטובשאיןללמדךמלידוןפסולייןרביעיתששתהישראל2פ

ד"הההייןמןיוצאטובשאיןללמדךלדוןפסולייןרביעיתששתה'ישנ

ד"הההייןמןיוצאטובשאיןללמדךלדוןפסולייןרביעיתששתהישראלא
ד"הההייןמןיוצאטובשאיןללמדךלדוןפסוליין'רביעיששתהישראלש

יזירושכרמייןדכתיבד

ייןתורהאסרהואםישתהלאשכרוחומץייןחומץיזירושכרמייןמ

ייןתורהאסרהואםישתהלאשכרוחומץייןחומץיזירושכרמייןדכתיב2פ

ייןתורהאסרהואםישתהלאשכרוחומץייןחומץיזירושכרמייןנ

ייןתורהאסרהואםישתהלאשכרוחומץייןחומץיזירושכרמייןא
ייןתורהאסרהואםישתהלאשכרוחומץייןחומץיזירושכרמייןש

אכילתאסרהוגםמהםישתכרלאשהואענביםמשרתאסרהלמהשכרותמפניוחומץד

מהםישתכרלאשהואענביםמשרתאסרהלמהשכרותמפניוחומץמ

אכילת[אסרה]וגםמהםישתכרלאשהואענביםמשרתאסרהלמהשכרותמפניוחומץ2פ

אכילתאסרהוגםמהםישתכרשהואענביםמשרתאסרהלמהשכרותמפניוחומץנ

אסרהוגםישתכרלאשהואענביםמשרתאסרלמהשכרותמפניוחומץא
אסרהוגםישתכרלאשהואענביםמשרתאסרלמהשכרותמפניוחומץש

שחייבמכאןכךלמהמהםישתכרשלאדבריםהגפןמןהיוצאכלד

שחייבמכאןכךלמהמ

שחייבמכאןכךלמהמהםישתכרשלאדבריםגפןמןיוצאכל2פ

שחייבמכאןכךלמהמהםישתכרשלאהגפןמןהיוצאכלנ

שחייבמכאןלמהמהםישתכרשלא'דבריהייןמגפןיצאאשרכלא
שחייבמכאןלמהמהםישתכרשלא'דבריהייןמגפןיצאאשרכלש

תורהשעשתהמכאןלדומההדומהומןלכיעורהדומהומןהכיעורמןעצמולהרחיקאדםד

התורהשעשתהמכאןלכיעורהדומהומןהכיעורמןעצמולהרחיקאדםמ

התורהשעשתהמכאןלדומההדומהומןלכיעורהדומהומןהכיעורמן[עצמו]להרחיקאדם2פ

תורהשעשתהמכאןלדומההדומהומןלכיעורהדומהומןהכיעורמןעצמולהרחיקאדםנ

תורהשעשתהמכאןלוהדומהומןהכיעורמןעצמולהרחיקאדםא
תורהשעשתהמכאןלוהדומהומןהכיעורמןעצמולהרחיקאדםש

כיצדלתורהסייגועשוהרבהתלמידיםוהעמידובדיןמתוניןהוותנינןתמןלדבריהסייגד

כיצדלתורהסייגועשוהרבהתלמידיםוהעמידובדיןמתוניןהוותנינןתמןלדבריהסייגמ

כיצדלתורהסייגועשוהרבהתלמידיםוהעמידובדיןמתוניןהוותנינןתמןלדבריהסייג2פ

כיצדלתורהסייגועשוהרבהתלמידיםוהעמידובדיןמתוניןהוותנינןתמןלדבריהסייגנ

כיצדלתורהסייגועשוהרבהתלמידיםוהעמידובדיןמתוניןהוותנינןתמןלדבריהסייגא
כיצדלתורהסייגועשוהרבה'תלמידיוהעמידובדיןמתוניןהוותנינןתמןלדבריהסייגש

אשהואלאומרהואהרילדבריהסייגתורהשעשתהכדרךלדבריוסיידאדםיעשהד

אשהואל'אומהואהרילדבריהסייגתורהשעשתהכדרךלדבריוסייגאדםיעשהמ

אשהואלאומרהואהרילדבריהסייגתורהשעשתהכדרךלדבריוסייגאדםיעשה2פ

אשהואל'אוהואהרילדבריהסייגתורהשעשתהכדרךלדבריוסייגאדםיעשהנ

אשהואל'אומהואהרילדבריהתורהשעשתהכדרךלדבריוסייגאדםיעשהא
אשהואל'אומהואהרילדבריהתורהשעשתהכדרךלדבריוסייגאדםיעשהש

בטליםדבריםעמהוידברוישקנהידבקנהיכוליקרבלאטומאתהבנדתד

בטליםדבריםעמהוידברוישקנהידבקנהיכולתקרבלאטומאתהבנדתמ

בטליםדבריםעמהוידברוינשקנהיחבקנהיכוליקרבלאטומאתה'טומבנדת2פ

בטלים'דבריוידברוישקנהיחבקנהיכוליקרבלאטומאתהבנדתנ

בטליםדבריםעמהוידברוישקנהיחבקנהיכולערותהלגלותתקרבלאטומאתהבנדתא
בטליםדבריםעמהוידברוישקנהיחבקנהיכולערותהלגלותתקרבלאטומאתהבנדתש

לאלומרתלמודהמטהעלבבגדיהעמותישןיכולתקרבלאלומרתלמודד

לאל"תהמטהעלבבגדיהעמותישןיכולתקרבלאל"תמ

לאלומרתלמודהמטהעלבבגדיהעמותישןיכוליקרבלאלומרתלמוד2פ

לאל"תהמטהעלבבגדיהעמותישןיכולתקרבלאל"תעמהנ

לאל"תהמטהעלבבגדיהעמותישןיכולתקרבלאל"תא
לאל"תהמטהעלבבגדיהעמותישןיכולתקרבלאל"תש
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לומרתלמודהכוסאתהימינהויטולעיניהאתותכחולפניהאתתרחץיכולתקרבד

ל"תכוסשאלתהימנהויטולעיניהאתותכחולפניהאתתרחוץיכולתקרבמ

למורתלמודכוסשאילתהימנהותיטולעיניהאתותכחולפניהאתתרחץיכולתקרב2פ

ל"תכוסשאלתהימנהותטולעיניהאתותכחולפניהאתתרחץיכולתקרבנ

ל"תכוסשאלתהימנהותטולעיניהותכחולפניהאתתרחץיכולתקרבא
ל"תכוסשאלתהימנהותטולעיניהותכחולפניהאתתרחץיכולתקרבש

בימיעצמההמנבלתכלאמרומכאןבנידויתהאדוהשהיאימיםכלבנדתההדוהד

בימיעצמההמנבלתכלאמרומכאןבנידויתהאדוהשהיאימיםכלבנדתהוהדוהמ

בימיעצמההמנבלתכלאמרומכאןבנדויתהאדוהשהיאימיםכלבנדתההדוה2פ

בימיעצמההמנבלתכלאמרומכאןבנדויתהאדוהשהיאימיםכלבנדתההדוהנ

בימיעצמההמנבלתכלאמרומכאןבנדותהתהאדוהשהיאהימיםכלבנדתהוהדוהא
בימיעצמההמנבלתכלאמרומכאןבנדותהתהאדוהשהיאהימיםכלבנדתהוהדוהש

נוחהחכמיםרוחאיןנדתהבימיעצמההמקשטתכלהימנהנוחהחכמיםרוחנדתהד

נוחהחכמיםרוחאיןנדתהבימיעצמההמקשטתכלהימנונוחהחכמיםרוחנדתהמ

נוחהחכמיםרוחאיןנדתהבימיעצמההמקשטתכלהימנהנוחהחכמיםרוחנדתה2פ

נוחה'חכמירוחאיןנדתהבימיעצמההמקשטתכל[ה](ו)הימננוחה'חכמירוחנדותהנ

הימנהנוחה'חכמירוחנדותהא
הימנהנוחהחכמיםרוחנדותהש

'וגובשרושארכלאלאישאישאומרהואהריהימנהד

תקרבולאבשרושארכלאלאישאיש'אומהואהריהימנומ

תקרבולאבשרושארכלאתאישאישאומרהואהריהימנה2פ

תקרבולאבשרושארכלאלאישאיש'אוהואהריהימנהנ

ערוהלגלותתקרבולאבשרושארכלאלאישאיש'אומהואהריא
ערוהלגלותתקרבולאבשרושארכלאלאישאיש'אומהואהריש

עםואפילואחותועםאפילובפונדקהנשיםכלעםאדםיתיחדאלאמרומכאןד

ועםאחותועם'אפיבפונדקהנשיםכלעםאדםיתיחדאלאמרומכאןמ

ועםאחותועםאפלובפונדקהנשיםכלעםאדםיתיחדלאאמרומכאן2פ

ועםאחותועם'אפיבפונדקהנשיםכלעם(כ)אדםיתיחדאלאמרומכאןנ

ועםאחותועם'ואפיבפונדקהנשיםכלעםאדםיתיחדלאאמרומכאןא
ועםאחותועם'ואפיבפונדקהנשיםכלעםאדםיתיחדלאאמרומכאןש

אשתועם'אפיאשהעםיספרלאהבריותטענתמפניחמותוועםבתוד

אשתועם'אפיבשוקאשהעםיספרלאהבריותטענתמפניחמותוועםבתומ

הבריותטענתמפניחמותוועםבתו2פ

אשתועם'ואפיבשוקאשהעםיספרלאהבריותטענתמפניחמותוועםבתונ

הבריותטענתמפניחמותוועםבתוא
הבריותטענתמפניחמותוועםבתוש

הבריותטענתמפניאחרתאשהעםלומרצריךואיןד

אשהאחראדםיהלךלאהבריותטענתמפניאחרתאשהעםלומרצריךואיןמ

2פ

הבריותטענתמפניאחרתאשהעם'לומצריךואיןנ

א
ש

כאןד

כאןהבריותטענתמפניאחרתאשהעםלומרצריךואיןאשתוהיא'אפיבשוקמ

כאן2פ

כאןנ

כאןא
כאןש

תקריבולאעבירהלדברהמביאלדברתקריבלא'אומהואולהלןתקריבולא'נאמד

תקרבולאעבירהלדברהמביאלדברתקרבלא'אומהואוהלןתקרבולא'נאממ

תקרבולאעברהלדברהמביאלדברתקרבלא['או]הואולהלןתקרבולאנאמר2פ

תקרבולאעבירהלדברהמביאלדברתקרבלא'אוהואולהלןתקרבולא'נאמנ

תקרבלאעבירהלידיהמביאלדברתקרבלא'אומהואולהלןתקרבולא'נאמא
תקרבלאעבירהלידיהמביאלדברתקרבלא'אומהואולהלןתקרבולא'נאמש

יביאךשמאהקלמחטאהרחקחכמיםאמרושכךלכיעורהדומהומןהכיעורמןהרחקד

יביאךשמאהקלמחטאהרחק'חכמ'אמשכךלכיעורהדומהומןהכיעורמןהרחקמ

יביאךשמאהקלמחטאהרחקחכמיםאמרושכךלוהדומהומןהכיעורמןהרחק2פ

יביאךשמאהקלמחטאהרחק'חכמיאמרושכךלכיעורהדומהומןהכיעורמןהרחקנ

יביאךשלאקלמחטאהרחקל"אזשכךלוהדומהומןהכיעורמןוהרחקא
יביאךשלאקלמחטאהרחקל"אזשכךלוהדומהומןהכיעורמןוהרחקש
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עלהנחשמהישךכנחשאחריתולחמורהשיביאךקלהלמצוהרץהויחמורלידד

לחמורהשיביאךקלהלמצוהרץהויחמורלידימ

לחמורהשיביאךקלהלמצוהרץהויחמורלידי2פ

לחמורהשיביאךקלהלמצוהרץהויחמורלידנ

לחמורהשתביאךקלהלמצוהרץהויחמורלידיא
לחמורהשתביאךקלהלמצוהרץהויחמורלידיש

עלכךבעבורךהאדמהארורה'שנאמבעבורוהאדמהנתקללהייןלשתותלחוהשהסיתידיד

מ

2פ

נ

א
ש

זהכנעןארורשנאמרמיינונחוייקץ'שנאעולםשלשלישונתקללייןידיד

מ

2פ

נ

א
ש

האדםאתהייןמפרישכךכנעןאבינקראוהואשלישובנושהיהחםהיהד

מ

2פ

נ

א
ש

כמהזרותיראועיניך'ד'ה'ה'ז'לעלוגורםשהייןלפיהמותלדרכיחייםמדרכיד

מ

2פ

נ

א
ש

ענביםמשרתוכלאומראומרהואוכןזראלבךיהיהלא'דתימד

ענביםמשרתוכל'אומהואבנזירוכןמ

ענביםמשרתוכלאומרהואבנזירוכן2פ

'ענבימשרתוכל'אוהואבנזירוכןנ

ענביםמשרתוכלאומרהואבנזירוכןא
ענביםמשרתוכלאומרהואבנזירוכןש

לדבריהסייג'תורעשתההייןמגפןיעשהאשרמכל'וגוישתהלאד

לדבריהסייגתורהעשתההייןמגפןיצאאשרמכלמ"וגוישתהלאמ

לדבריהסייגתורהעשתההייןמגפןיעשהאשרמכל'וגוישתהלא2פ

לדבריהסייגתורהעשתה'וגוהייןמגפןיצאאשרמכלישתהלאנ

לדבריהסייגתורהעשתההייןמגפןיצאאשרמכליאכללאלחיםא
לדבריהסייגתורהעשתההייןמגפןיצאאשרמכליאכללאש

ייןלשתותיבאשלאכדיהייןמגפןהנעשהדברמכלישתהולאיאכלשלאד

ייןלשתותיבאשלאכדיהייןמגפןהנעשהדברמכלישתהולאיאכלשלאמ

ייןלשתותיבאשלאכדיהייןמגפןהנעשהדברמכלישתהולאיאכלשלא2פ

ייןלשתותיבאשלאכדיהייןמגפןהנעשהדברמכלישתהולאיאכלשלאנ

לשתותיבאשלאכדיהגפןמןשנעשהדברמכלישתהולאיאכלשלאא
לשתותיבאשלאכדיהגפןמןשנעשהדברמכלישתהולאיאכלשלאש

יזירושכרמייןתקרבלאלכרמאסחורסחורלנזיראאמריןלךלך'אממתלאד

יזירושכרמייןתקרבלאלכרמאסחורסחורנזיראאמריןלךלךאמרהמתלאמ

יזירושכרמייןתקרבלאלכרמאסחורסחורנזיראאמריןלךלך'אממתלא2פ

יזירושכרמייןתקרבלאלכרמאסחורסחורנזיראאמריןלךלך'אממתלאנ

יזירושכרמייןתקרבלאלכרמאסחורסחורנזיראאמרילך'אממתלאא
יזירושכרמייןתקרבלאלכרמאסחורסחורנזיראאמרילךאמרמתלאש

שמצינולפישלםנזירהואהריהייןמןנזירהריניאלא'אמלא'אפיד

שמצינולפישלםנזירהואהריהייןמןנזירהריניאלא'אמלא'אפימ

שמצינולפישלםנזירהואהריהייןמןנזירהריניאלא'אמלאאפלו2פ

'שמצילפישלםנזירהואהריהייןמןנזירהריניאלא'אמלא'אפינ

שמצינולפישלםנזירהואהריהייןמןנזירהריניאלא'אמלא'אפיא
שמצינולפישלםנזירהואהריהייןמןנזירהריניאלא'אמלא'אפיש
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נזיריהאלאיכוללמתיםוליטמאשערוולגלחייןלשתותבנזיראסוריםדברים'גד

נזיריהאלאיכוללמתיםוליטמאשערוולגלחייןלשתותבנזיראסוריןדבריםשלשהמ

נזיריהאלאיכוללמתיםוליטמאשערוולגלחייןלשתותבנזיראסוריןדבריםשלשה2פ

נזיריהאלאיכול'למתיוליטמאשערוולגלחייןלשתותבנזיר'אסורי'דברי'גנ

נזיריהאלאיכוללמתיםוליטמאשערוולגלחייןלשתותלנזיר'אסורי'דברישלשהא
נזיריהאלאיכוללמתיםוליטמאשערוולגלחייןלשתותלנזיר'אסורי'דברישלשהש

נזירהוימשלשתןמאחד'אפייזירושכרמיין'ל'תמכלםשיזורעדד

מכאןנזירהוימשלשתןאחד[מ]'אפייזירושכרמייןל"תמכלןשיזירעדמ

מכאןנזירהוימשלשתןמאחדאפלויזירושכרמייןלומרתלמודמכולםשיזירעד2פ

נזירהוימשלשתן'מא'אפייזירושכרמייןל"תמכולםשיזורעדנ

נזירהוי'מג'מא'אפייזירושכרמייןל"תמכלםשיזירעדא
נזירהוי'מג'מא'אפייזירושכרמייןל"תמכלםשיזירעדש

זההריהטומאהמןהתגלחתמןהזגיםמןהחרצניםמןנזירהריניהאומראמרוד

זההריהטומאהמןהתגלחתמןהזגיםמןהחרצניםמןנזירהריני'האומאמרומ

זההריהטומאהמןהתגלחתמןהזגיםמןהחרצניםמןנזירהריניאמרו2פ

זההרי'הטומאמןהתגלחתמןהזגיםמןהחרצניםמןנזירהריני'האואמרונ

זההריהטומאהומןהתגלחתומןהזגיםומןמחרצניםנזירהריני'אמא
זההריהטומאהומןהתגלחתומןהזגיםומןמחרצניםנזירהריני'אמש

למהיזירושכרמיין'אומהגלילייוסי'רעליונזירדקדוקיוכלנזירד

למהיזירושכרמיין'אומהגלילייוסי'רעליונזירותדקדוקיוכלנזירמ

למהיזירושכרמייןאומרהגלילייוסי'רעליונזירותדקדוקיוכלנזיר2פ

למהיזירושכרמיין'אוהגלילייוסי'רעליונזירותדקדוקיוכלנזירנ

למהיזירושכרמיין'אומהגלילייוסי'רעליונזירותדקדוקיוכלשלםנזירא
למהיזירושכרמיין'אומהגלילייוסי'רעליונזירותדקדוקיוכלשלםנזירש

לפיכןלמהייןהואושכרשכרהואייןוהלאושכרייןהכתובכפלד

לפיכןלמהייןהואושכרשכרהואייןוהלאושכריין'הכתוכפלמ

לפיכןלמהייןהואושכרשכרהואייןוהלאושכרייןהכתובכפל2פ

לפיכןלמהייןהואושכרשכרהואייןוהלאושכריין'הכתוכפלנ

לפיכןלמהייןהואושכרשכרהואייןוהלאושכריין'הכתוכפלא
לפיכןלמהייןהואושכרשכרהואייןוהלאושכריין'הכתוכפלש

'וגודגנךמעשהיבחראשרבמקוםאלהיך'יילפניואכלת'אומשהואד

ויצהרךתירושךדגנךמעשריבחראשרבמקוםאלהיךי"ילפניואכלת'אומשהואמ

'וגוויצהרךתרושךדגנךמעשריבחראשרבמקוםאלהיךי"ילפניואכלתאומרשהוא2פ

'וגותירושךדגנךמעשריבחראשרבמקוםך"אליי"ילפניואכלת'אושהואנ

ותירושךדגנךמעשריבחראשרבמקוםאלהיך'הלפניואכלת'שנאא
ותירושךדגנךמעשריבחראשרבמקוםאלהיך'הלפניואכלת'שנאש

חוץהמיניםכלבשאריזירושכרמייןמקייםאניומהבמשמעהנזיראףיכולד

חוץהמיניןכלבשאריזירושכרמייןמקייםאניומהבמשמעהנזיראףיכולמ

חוץהמיניןכלבשאריזירושכרמייןמקייםאניומהבמשמעהנזיראףיכול2פ

חוץהמיניןכלבשאריזירושכרמייןמקייםאניומהבמשמעהנזיראףיכולנ

חוץהמיניןכלבשאריזירושכרמייןמקייםאניומהבמשמעאףהנזיריכולא
חוץהמיניןכלבשאריזירושכרמייןמקייםאניומהבמשמעאףהנזיריכולש

מעשראלהיך'יילפניואכלתמקייםאניומהמצוהבייןאףאומצוהמייןד

מעשראלהיךי"ילפניואכלתמקייםאניומהמצוהבייןאףאומצוהמייןמ

'וגואלהיךי"ילפניואכלתמקייםאניומהמצוהבייןאףאומצוהמיין2פ

'וגוך"אליי"ילפניואכלתמקייםאניומהמצוהבייןאףאומצוהמייןנ

אלהיך'הלפניואכלתמקייםאניומהמצוהבייןאףאומצוהמייןא
אלהיך'הלפניואכלתמקייםאניומהמצוהבייןאףאומצוהמייןש

יזירושכרמיין'ל'תהנזירמןחוץאדםכלבשאר'וגוד

יזירושכרמייןל"תהנזירמןחוץאדםכלבשארויצהרךתירושךדגנךמ

יזירושכרמייןלומרתלמודהנזירמןחוץאדםכלבשאר2פ

יזירושכרמייןל"תהנזירמןחוץאדםכלבשארנ

יזירושכרמייןל"תמנזירחוץאדםכלבשארא
יזירושכרמייןל"תמנזירחוץאדםכלבשארש

זהשכרמזוגזהיין'אוהכפראלעזר'ררשות'כיימצוהייןלעשותד

זהשכרמזוגזהיין'אומהקפראלעזר'ררשותכייןמצוהייןלעשותמ

זהשכרמזוגזהיין'אומהקפראלעזר'רהרשותכייןמצוהייןלעשות2פ

זהשכרמזוגזהיין'אוהקפר'אלעז'ררשותבייןמצוהייןלעשותנ

זהשכרמזוגזהיין'אומהקפר'אלעז'רהרשותבייןמצוהייןלעשותא
זהשכרמזוגזהיין'אומהקפראלעזר'ר'הרשוכייןמצוהייןלעשותש
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ייןונסכו'ל'תמזוגזהושכרחיזהייןאלאאינואוחיד

ייןונסכול"תמזוגזהושכרחיזהייןאלאאינואוחימ

ייןונסכולומרתלמודמזוגזהושכרחיזהייןאלאאינואוחי2פ

ייןונסכול"תמזוגזהושכרחיזהייןאלאאינואוחינ

ייןונסכול"תמזוגזהושכרחיזהייןאלאאינואוחיא
ייןונסכול"תמזוגזהושכרחיזהייןאלאאינואוחיש

מזוגמנסךאתהואיןמנסךאתהחישכרנסךהסך'ואוההיןרביעיתד

מזוגמנסךאתהואיןמנסךאתהחישכרנסךהסך'ואומההיןרביעיתמ

מזוגמנסךאתהואיןמנסךאתהחישכרנסךהסךואומרההיןרביעית2פ

מזוגמנסךאתהואיןמנסךאתהחישכרנסךהסך'ואוההיןרביעיתנ

מזוגמנסךאתהואימנסךאתהחישכרנסךהסך'ואומההיןרביעיתא
מזוגמנסךאתהואימנסך(ומוזג)אתהחישכרנסךהסךואומרההיןרביעיתש

שכרמזוגזהייןהראשוןבלשוןאלאהאחרוןבלשוןלומרעליךאיןהאד

שכרמזוגזהייןהראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשוןלומרעליךאיןהאמ

שכרמזוגזהייןהראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשוןאלאלומרעליךאיןהא2פ

שכרמזוגזהייןהראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשון'לומעליךאיןהאנ

ושכרמזוגזהייןהראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשון'לומעליךאיןהאא
ושכרמזוגזהייןהראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשון'לומעליךאיןהאש

פרישותאלאמקוםבכלנזירותאיןיזירחיזהד

פרישותאלאמקוםבכלנזירותאיןיזירחיזהמ

פרישותאלאמקוםבכלנזירותאיןיזירחיזה2פ

פרישותאלאמ"בכנזירותאיןיזירחיזהנ

מסחורתואנישומעיזיר)פרישותאלאמקוםבכלנזירותבואיןייןחיזהא
פרישותאלאמקוםבכלנזירותבואיןייןחיזהש

נזיריךענבי'ואומישראלבנימקדשיוינזרואומרהואוכןד

נזירךעינביואת'ואומישראלבנימקדשיוינזרו'אומהואוכןמ

תבצרנזירךענביואתואומר'וגוישראלבנימקדשיוינזרואומרהואוכן2פ

נזירךענביואת'ואו'ישבנימקדשיוינזרוא"וכהנ

נזירךענביואת'ואומישראלבנימקדשיוינזרוא"וכה(ומרפואתוא
נזירךענביואת'ואומישראלבנימקדשיוינזרוא"וכהש

בכלנזירותאיןהאהנזרהחמישיבחדשהאבכה'ואומלבשתוינזרו'ואוד

בכלנזירותאיןהאעשיתיכאשרהנזרהחמשיבחדשהאבכה'ואומלבשתוינזרו'ואוממ

בכלנזירותאיןהאהנזרהחמישיבחדשהאבכהואומרלבשתוינזרוואומר2פ

מ"בכנזירותאיןהאהנזרהחמישיבחדשהאבכה'ואולבשתוינזרו'ואונ

בכלנזירותאיןהאלבשתוינזרו'ואומא
בכלנזירותאיןהאלבשתוינזרו'ואומש

הואבשתייהישתהלא'לומ'תלמוומרפואתומסחורתואנישומעיזירפרישותאלאמקוםד

הואבשתיהישתהלאל"תומרפואתומסחורתואנישומעיזירפרישותאלאמקוםמ

הואבשתיהישתהלאלומרתלמודומרפואתומסחורתואנישומעיזירפרישותאלאמקום2פ

הואבשתייהישתהלאל"תומרפואתומסחורתואנישומעיזירפרישותאלאנ

הואבשתייהישתהלאל"תומרפואתומסחורתואנישומעיזירפרישותאלאמקוםא
הואבשתייהישתהלאל"תומרפואתומסחורתואנישומעיזירפרישותאלאמקוםש

בושעשהמגידישתהלאשכרוחומץייןחומץובסחורתוברפואתוומותראסורד

בושעשהמגידישתהלאשכרוחומץייןחומץוברפואתובסחורתוומותראסורמ

בושעשהמגידישתהלא[שכר](יין)וחומץייןחומץובסחורתוברפואתוומותראסור2פ

בושעשהמגידישתהלאשכרוחומץייןחומץורפואתובסחורתוומותראסורנ

בושעשהמגיד]ישתהלאשכרוחומץייןחומץובסחורתוברפואתוומותראסורא
מגידישתהלאשכרוחומץייןחומץובסחורתוברפואתוומותראסורש

שרהשאםמגיד'וגומשרתוכלמצוהכייןמצוהוחומץכייןחומץד

שרהשאםמגידישתהלאענביםמשרתוכלמצוהכייןמצוהוחומץכייןחומץמ

שרהשאםמגידישתהלאענביםמשרתוכלמצוהכייןמצוהוחומץכייןחומץ2פ

שרהשאםמגידישתהלאענביםמשרתוכלמצוהכייןמצוהוחומץכייןחומץנ

שרהשאםמגיד[ענביםמשרתוכלמצוהכייןמצוהוחומץכייןחומץא
שרקשאםש

היוצאאםמהשבתורה'איסורילכלדןאתהמכאןטעםבנותןשהםבמיםענביםד

היוצאאםמהשבתורהאיסוריןלכלדןאתהמכאןטעםבנותןשהןבמיםענביםמ

היוצאאםמהשבתורהאיסוריןלכללמדאתמכאןטעםבנותןשהםבמיםענבים2פ

היוצאאםמהשבתורהאיסוריןלכלדןאתהמכאןטעםבנותןשהןבמיםענביםנ

היוצאאםומהשבתורהאיסוריןלכללמדאתמכאןטעםבנותןשהםבמיםהענביםא
היוצאאםומהשבתורהאיסוריןלכללמדאתמכאןטעםבנותןשהםבמיםהענביםש
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אחרהיתרלווישהנאהאיסוראיסורןואיןעולם'איסואיסורןשאיןהגפןמןד

אחרהתרלווישהנאהאיסוראיסורןואיןעולםאיסוראיסורןשאיןהגפןמןמ

אחרהיתרבווישהנאהאיסוראיסורןואיןעולםאיסוראיסורןשאיןהגפןמן2פ

אחרהתרלווישהנאה'איסואיסורןואיןעולם'איסואיסורןשאיןהגפןמןנ

אחרהיתרבווישהנאהאיסוראיסורוואיןעולםאיסוראיסורושאיןהגפןמןא
אחרהיתרבווישהנאהאיסוראיסורוואיןעולםאיסוראיסורושאיןהגפןמןש

הנאהאיסורואיסורןעולםאיסורשאיסורןשבתורהיסוריןשארכעיקרטעםבועשהאיסורד

הנאהאיסורואיסורןעולםאיסורשאיסורןשבתורהאיסוריןשאיןכעקרטעםבועשהאיסורמ

הנאהאיסורואיסורןעולםאיסורשאיסורןשבתורהאיסוריןשארכעיקרטעםבועשהאיסור2פ

הנאה'איסוואיסורןעולם'איסושאיסורןשבתורהאיסוריןשארכעיקרטעםבועשהאסורנ

הנאהאיסורןואיסורןעולםאיסורשאיסורןשבתורהאיסוריןשארכעיקרטעםבועשהאיסורא
הנאהאיסורואיסורןעולםאיסורשאיסורןשבתורהאיסוריןשארכעיקרטעםבועשהאיסורש

לחיםכמשמעןוענביםכעיקרטעםבושנעשהדיןאינואיסורןלאחרהיתרלהםואיןד

לחיםכמשמעןוענביםכעקרטעםבושנעשהדיןאינואיסורןלאחרהיתרלהםואיןמ

לחיםכמשמעןוענביםכעיקרטעםבושנעשהדיןאינואיסורןלאחרהיתרלהםואין2פ

לחיםכמשמען'וענביכעיקרטעםבושנעשהדיןאינואיסורןלאחרהיתרלהםואיןנ

לחיםכמשמעןוהענביםכעיקרטעםבושנעשהדיןאינואיסורלאחרהיתרלהםואיןא
לחיםכמשמעןוהענביםכעיקרטעםבושנעשהדיןאינואיסורלאחרהיתרלהםואיןש

דןאתהומיכןעצמובפניזהעללחייביאכללאויבשיםבוסראתלהביאד

דןאתהומכאןעצמובפנילחייביאכללאויבשיםהבוסראתלהביאמ

דןאתומכאןעצמובפניזהעללהביאיאכללאויבשיםהבוסראתלהביא2פ

דןאתהמכאןעצמובפניזהעללחייביאכללאויבשיםבוסראתלהביאנ

דןאתהומכאןעצמובפניזהעללהביאיאכללאויבשיםהבוסראתלהביאא
דןאתהומכאןעצמובפניזהעללהביאיאכללאויבשיםהבוסראתלהביאש

עלחייבשומותשניוהםאחדמיןשהואכאןומהשבנזיר'איסורילכלד

עלוחייבשמותשניוהםאחדמיןשהואכאןומהשבנזיראיסוריןלכלמ

עלוחייבשמותשניוהם[אחד]מיןשהואכאןומהשבנזיראיסוריןלכל2פ

עלוחייבשמות'בוהם'אמיןשהואכאןומהשבנזיראיסוריןלכלנ

עלוחייבשמות'בוהםאחדמיןשהואכאןומההנזירשבתורתאיסוריןלכלא
עלוחייבשמות'בוהם'אמיןשהואכאןומההנזירשבתורתאיסוריןלכלש

והםאחדמיןשהםכלאףעצמובפניזהועלעצמובפניזהד

והםאחדמיןשהןכלאףעצמובפניזהועלעצמובפניזהמ

והםאחדמיןשהםכלאף(ל)עצמובפניזהועלעצמובפניזה2פ

והם'אמיןשהםכלאףעצמובפניזהועלעצמובפניזהנ

והםאחדמיןשהםכלאףעצמובפניזהא
והםאחדמיןשהםכלאףעצמובפניזהש

חדשייןלהביאעצמובפניזהועלעצמובפניזהעלחייבשמותשניד

חדשייןלהביאעצמובפניזהועלעצמובפניזהעלחייבשמותשתימ

חדשייןלהביאעצמובפניזהועלעצמובפניזהעלחייבשמותשני2פ

חדשייןלהביאעצמובפניזהועלעצמובפניזהעלחייבשמות'בנ

חדשייןלהביאעצמובפניזהועלעצמובפניזהעלחייבשמות'בא
חדשייןלהביאעצמובפניזהועלעצמובפניזהעלחייבשמות'בש

הכתובבא'וגומכלנזרוימיכלשתיםחייבשהואוענביםד

'הכתובאהייןמגפןיצאאשרמכלנזרוימיכלשתיםחייבשהואוענביםמ

הכתובבאהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרוימיכלשתיםחייבשהואוענבים2פ

'הכתובאהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרוימיכלשתיםחייבשהואוענביםנ

'הכתובאהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרוימיכלשתיםחייבשהואוענביםא
'הכתובאהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרוימיכלשתיםחייבשהואוענביםש

איסוריןלכלדןאתהמכאןהארבעיםאתלוקהשהואמכולםכזיתאכלשאםללמדךד

איסוריןלכלדןאתהמכאןהארבעיםאתלוקהשהואמכלםכזיתאכלשאםללמדךמ

איסוריןלכלדןאתהמכאןהארבעיםאתלוקהשהואמכולםכזיתאכלשאםללמדך2פ

איסוריןלכלדןאתהמכאן'המאתלוקהשהואמכולםכזיתאכל<...>ללמדךנ

איסוריןלכלדןאתהומכאן'הארבעיאתלוקהשהואמכלםכזיתאכלשאםללמדךא
איסוריןלכלדןאתהומכאן'הארבעיאתלוקהשהואמכלםכזיתאכלשאםללמדךש

הנאהאיסורואין'עולאיסוראיסורושאיןהגפןמןהיוצאאםמהשבתורהד

הנאהאיסוראיסורוואיןעולםאיסוראיסורושאיןהגפןמןהיוצאאםמהשבתורהמ

הנאהאיסוראיסורוואיןעולםאיסוראיסורושאיןהגפןמןהיוצאאםמהשבתורה2פ

הנאהאיסוראיסורוואיןעולםאיסוראיסורושאיןהגפןמןהיוצאאםמהשבתורהנ

הנאהאיסור[ו]איסורואיןעולםאיסוראיסורושאיןהגפןמןהיוצאאםמהשבתורהא
הנאה(ו)איסוראיסורוואיןעולםאיסוראיסורושאיןהגפןמןהיוצאאםמהשבתורהש
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איסוריןשארלכזיתזהעםזה'מצטרפיהןהריאיסורולאחרהיתרלווישד

איסוריןשארלכזיתזהעםזהמצטרפיםהםהריאיסורלאחרהיתרלווישמ

איסוריןשארלכזיתזהעםזהמצטרפיןהןהריאיסורולאחרהיתרלוויש2פ

איסוריןשארלכזיתזהעםזהמצטרפיןזההריאיסורולאחרהיתרלווישנ

איסוריןשארלכזיתזהעםזהמצטרפותהןהריאיסוראחרהיתרלווישא
'איסורישארלכזיתזהעםזה'מצטרפוהןהריאיסוראחרהיתרלווישש

הואדיןאיסוראחרהיתרלהםואיןהנאהאיסורואיסורןעולםאיסורשאיסורן'שבתורד

הואדיןאיסוראחרהיתרלהןואיןהנאהאיסורואיסורןעולםאיסורשאיסורןשבתורהמ

הואדיןאיסוראחרהיתרלהםואיןהנאהאיסורואיסורןעולםאיסורשאיסורןשבתורה2פ

הואדיןאיסורלאחרהתרלהםואיןהנאה'איסוואיסורןעולםאיסורשאיסורןשבתורהנ

הואדיןאיסוראחרהיתרלהםואיןהנאהאיסורואיסורןעולםאיסורשאיסורןשבתורהא
הואדיןאיסוראחרהתרלהםואיןהנאהאיסורואיסורןעולםאיסורשאיסורןשבתורהש

העליןאףאנישומעהייןמגפןיעשהאשרמכללכזיתזהעםזהשיצטרפוד

העליםאףאנישומעהייןמגפןיעשהאשרמכללכזיתזהעםזהשיצטרפומ

העליןאףאנישומעהייןמגפןיעשהאשרמכללכזיתזהעםזהשיצטרפו2פ

העליןאףאנישומעהייןמגפןיעשהאשרמכללכזיתזהעםזהשיצטרפונ

העליןאףאנישומעהייןמגפןיעשהאשרמכללכזיתשיצטרפוא
העליןאףאנישומעהייןמגפןיעשהאשרמכללכזיתשיצטרפוש

אףפריופסולתפרימפורשפרטמהזגועדמחרצניםלומרתלמודבמשמעוהלולביןד

אףפריופסולתפרימפורשפרטמהזגועדמחרצניםל"תבמשמעוהלולביםמ

אףפריופסולתפרימפורשפרטמהזגועדמחרצניםלומרתלמודבמשמעוהלולבין2פ

אףפריופסולתפרי'מפופרטמהזגועדמחרצניםל"תבמשמעוהלולביןנ

אףפריופסולתפרי'מפופרטמהזגועדמחרצניםל"תבמשמעוהלולביןא
אףפריופסולתפרי'מפופרטמהזגועדמחרצניםל"תבמשמעוהלולביןש

ופסולתפרישאינןהלולביןואתהעליןאת'להוציפריופסולתפריאלאליאיןד

ופסולתפרישאינןהלולביןואתהעליםאתלהוציאפריופסולתפריאלאליאיןמ

ופסולתפרישאינןהלולביןואתהעליןאתלהביאפריופסולתפריאלאליאין2פ

ופסולתפרישאינןהלולביןואתהעליןאתלהוציאפריופסולתפריליאיןנ

ופסולתפרישאיןוהלולביןהעליןלהביאפריופסולתפרי[אלא]ליאיןא
ופסולתפרישאיןוהלולביןהעליןלהביאפריופסולתפריליאיןש

אלועזריהבןאלעזר'ר'דבריאחדזגועדשניםחרצנימםמיעוטמחרצניםפריד

אלועזריהבןאלעזר'רדבריאחדזגועדשניםחרצניםמיעוטמחרצניםפרימ

אלועזריהבןאלעזר'רדבריאחדזגועדשניםחרצניםמיעוטמחרצניםפרי2פ

אלוע"ב'אלעז'רדברי'אזגועדשניםחרצניםמיעוטמחרצניםפרינ

אלועזריהבןאלעזר'רדבריאחדזגועדשניםחרצניםמיעוטמחרצניםפריא
אלועזריהבן'אלעז'רדברי'אזגועדשניםחרצניםמיעוטמחרצניםפריש

כמההפנימיםאלווהזגיןהחיצוניםאלוהחרצניםהזגיםהןואלוהחרצניםהןד

ה"כמהפנימיםאלווהזגיןהחיצוניםאלוהחרצניםהזגיםהןואלוהחרצניםהןמ

כמההפנימייםאלווהזגיםהחיצוניםאלוהחרצניםהזגיםהןואלוהחרצניםהן2פ

א"כמדהפנימייםאלו'והזגי'החיצוניאלו'החרצניהזגיםהןואלוהחרצניםהןנ

א"כדהפנימייםהןאלווהזגיםהחיצוניםהןאלוהחרצניםהזגיםהןואלוהחרצניםהןא
א"כדהפנימייםהןאלווהזגיםהחיצוניםהןאלוהחרצניםהזגיםהןואלוהחרצניםהןש

אומריוסי'וריהודה'רדבריורמונאדדהבאזגאומתרגמינןורמוןזהבפעמוןדתימאד

'אומיוסי'ריהודה'רדבריורמונאדדהבאזגאומתרגמינןורמוןזהבפעמןמ"דתימ

אומריוסי'ריהודה'רדבריורמונאדדהבאזגאומתרגמינןורמוןזהבפעמןדתימר2פ

'אויוסי'וריהודה'רדבריורמונאדדהבאזגא'ומתרגמיורימוןזהבפעמוןנ

'אומיוסי'וריהודה'רדדהבאזגא'ומתרגמיורמוןזהבפעמןא
'אומיוסי'וריהודה'רדדהבאזגא'ומתרגמיורמוןזהבפעמןש

אכילהאיןיאכללאענבלוהפנימיזוגהחיצוןבהמהשלכזוגתטעהשלאד

אכילהאיןיאכללאענבלוהפנימי(דדהבא)זוגהחיצוןשלבהמהבזוגתטעהשלאמ

אכילהאיןיאכללאענבלוהפנימיזוגהחיצוןבהמהשלבזוגתטעהשלא2פ

אכילהאיןיאכללאענבלוהפנימיזוגהחיצוןבהמהשלבזוגתטעהשלאנ

אכילהאיןיאכללאענבלוהפנימיזוגהחיצוןבהמהשלבזוגתטעהשלאא
אכילהאיןיאכללאענבלוהפנימיזוגהחיצוןבהמהשלבזוגתטעהשלאש

'וגומתערנזרונדרימיכלבכזיתנזירלאיסורמכאןמכזיתפחותד

'וגומיעברלאתערנזרונדרימיכלבכזיתנזירלאיסורימכאןמכזיתפחותמ

'וגותערנזרונדרימיכלבכזיתנזירלאיסורימכאןמכזיתפחות2פ

'וגותערנזרונדרימיכלבכזיתנזירלאיסורימכאןבכזיתאלאנ

עליעבורלאתערנזרונדרימיכלבכזיתנזירותלאיסורמכאןמכזיתפחותא
עליעבורלאתערנזרונדרימיכלבכזיתנזירותלאיסורמכאןמכזיתפחותש
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מתארושהגילוחלפיראשויגלחשלאלנזירהואברוךהקדושצוהלמהד

מתארשהגילוחלפיראשויגלחשלאלנזיר'ה'ב'הקצוהלמהמ

מתארשהגילוחלפיראשויגלחשלאלנזירתערה"הקבצוהלמה2פ

מתארושהגלוחלפיראשושיגלחלנזירה"הבצוהלמהנ

מתארשהגלוחלפיראשויגלחשלאלנזירתערה"הקבצוהלמהראשוא
מתארשהגלוחלפיראשויגלחשלאלנזירתערה"הקבצוהלמהראשוש

צערלשוןהואשערוגידולשמלותיוויחלףויגלחביוסףשאמרוכשםומיפהוד

צערלשוןהואשערוגידולשמלותיוויחלףויגלחביוסף'שאמכשםומיפהוהאדםאתמ

צערלשוןהואשערוגידולשמלותיוויחלףויגלחביוסף'שאמכשםומיפהו2פ

צערלשוןהואשערוגידולשמלותיוויחלףויגלחביוסף'שאמכשםומיפהונ

צערהואשערוגדולשמלותיוויחלףויגלחביוסףש"כמומיפהוא
צערהואשערל[ו]וגדשמלותיוויחלףויגלחביוסףש"כמומיפהוש

הייןמןעצמואסרהנזירהשאחרהואברוךהקדושאמרלכךואבלד

הייןמןעצמואסרהנזירשזהאחר'ה'ב'הק'אמלכךואבלמ

הייןמןעצמואסרהנזירשזהאחרה"הקבאמרלכךואבל2פ

הייןמןעצמוסר[א](ע)הנזירשזהאחרה"אהבלכךואבלנ

הייןמןעצמואסרהנזירשזהאחרה"הקב'אמלכךואבלא
הייןמןעצמואסרהנזירשזהאחרה"הקבאמרלכךואבלש

הרעיצריהאשלאכדיויצטערשיתנבלשערויגדלהזמהמןעצמולהרחיקכדיד

הרעיצריהאשלאכדיויצטערשיתנבלשערויגדלהזמהמןעצמולהרחיקכדימ

הרעיצריהאשלאכדיויצטערשיתנבלשערויגדלהזמהמןעצמולהרחיקכדי2פ

הרעיצריהאשלאכדיויצטערשיתנבלשערויגדלהזמהמןעצמולהרחיקכדינ

הרעיצריהאשלאכדיויצטערויתנבלשעריגדלהזמהמןעצמולהרחיקכדיא
הרעיצריהאשלאכדיויצטערויתנבלשעריגדלהזמהמןעצמולהרחיקכדיש

שלאכקדשעליואסרויהיהקדוש'ליייזיראשרהימיםמלאתעדעליוקופץד

שלאכקדשעליואסרויהיהקדושי"לייזיראשרהימיםמלאתעדעליוקופץמ

שלאכקודשעליואסרויהיהקדושי"לייזיראשרהימיםמלאתעדעליוקופץ2פ

שלאכקדשעליואסרויהיהקדושי"לייזיראשר'הימימלאתעדעליוקופץנ

שלאנקדשעליואסרויהיהקדוש'להיזיראשרהימיםמלאתעדעליוקופץא
שלאנקדשעליואסרויהיהקדוש'להיזיראשרהימיםמלאתעדעליוקופץש

שמיםלשםהקדישושהואלפיבויגעד

שמיםלשםשהקדישולפיבו(עליו)יגעמ

שמיםלשוםהקדישושהואלפיבויגע2פ

שמיםלשםהקדישושהואלפיבויגענ

שערקדושזויהיהקדושכישמיםלשוםהקדישושהואלפיבויגעא
שערקדושזויהיהקדושכישמיםלשוםהקדישושהואלפיבויגעש

יעבורלאתערבנדרותלויהנזירותוולאבנזירותותלויהנדרונזרונדרימיכלד

יעברלאתערבנדרותלויהנזירותוולאבנזירותותלוינזרונדרימיכלמ

יעבורלאתערבנדרותלויהנזירותוולאבנזירותותלויהנדרונזרונדרימיכל2פ

יעבורלאתערבנדרותלויהנזירותוולאבנזירותותלויהנזרונדרימיכלנ

יעבורלאתערבנדרונזירותוולאבנזירותותלויה[נדרו]נזרונדרימיכלא
יעבורלאתערבנדרונזירותוולאבנזירותותלויהנזרונדרימיכלש

לאלומרתלמודמניןשהואכלוסיפסףמירטתלשתעראלאליאיןד

לאל"תמניןשהואכלוספסףמרטתלשתעראלאליאיןמ

תערלומרתלמודמניןשהוכלוסיפסףמירטתלשתעראלאליאין2פ

לאל"תמניןשהואכלושפשףמירטתלשתעראלאליאיןנ

לא]תערל"תמניןוספסףומירטתלשבתעראלאליאיןא
תערל"תמניןוספסףומירטתלשבתעראלאליאיןש

לומר'תלמומהדברכללרבותשהופנוומאחרהמעביריםכללרבותראשועליעבורד

ל"תמהדברכללרבותשסופנוומאחרהמעביריםכללרבותראשועליעבורמ

2פ

ל"מתדברכללרבותשסופנןומאחרהמעביריםכללרבותראשועליעבורנ

ל"מתדברכללרבותשסופוומאחרהמעביריןכללרבותראשועליעבורא
ש

דניןשאיןאיפשראיממצורעללמדבתערשהיאלתגלחתלמדנושלאלפיתערד

דניןשאיןאיפשראיממצורעללמדבתערשהואהאחרונהלתגלחתלמדנושלאלפיתערמ

דניןשאיןאפשראיממצורעללמדבתערשהיאלתגלחתלמדנושלאלפי2פ

דניןשאיןא"אממצורעללמדבתערשהיאלתגלחתלמדנושלאלפיתערנ

דניןשאיןא"אממצורעללמדבתערשהיאלתגלחתלמדנושלאלפי[תערא
דניןשאיןא"שאממצורעללמדבתערשהיאלתגלחתלמדנושלאלפיש
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לאתער'אומהואהריצריךאינו'אומ'רעליולהחמירמחמורקלד

לאתעראומרהואהריצריךאינו'אומ'רעליולהחמירוחומרקלמ

לאתעראומרהואהריצריךאינואומר'רעליולהחמירוחומרקל2פ

לאתער'אוהואהרי'צריאינו'או'רעליולהחמירמחמורקלנ

לאתער'אומהואהריצריךאינו'אומיהודה'רעליולהחמירו"קא
לאתער'אומהואהריצריךאינו'אומיהודה'רעליולהחמירו"קש

בתעראלאתגלחתתהאלאמלאתאחראמרההתורהמלאתעדיעבורד

בתעראלאתגלחתתהאלאמלאתאחראמרההתורהמלאתעדראשועליעבורמ

בתעראלאתגלחתתהאלאמלאתאחראמרההתורהמלאתעדיעבור2פ

בתעראלאהתגלחתתהאלאמלאתאחראמרההתורהמלאתעדיעבורנ

בתעראלאתגלחתתהאלאמלאתאחראמרההתורהמלאתעדיעבורא
בתעראלאתגלחתתהאלאמלאתאחראמרההתורהמלאתעדיעבורש

ולאזוגלאסותרשאינוללמדךתערנאמרלמהכןאםאחרדברד

ולאזוגלאבוסותרשאינוללמדךתערנאמרלמהכןאםא"דמ

ולאזוגלאסותרשאינוללמדךתערנאמרלמהכןאםאחרדבר2פ

ולאזוגלאסותרשאינוללמדךתער'נאמלמהכ"אא"דנ

ולאזוגלאמותרשאינוללמדךתער'נאמלמהכ"אא"דא
ולאזוגלאמותרשאינוללמדךתערנאמרלמהכ"אא"דש

שאםאומראתהמנין'ליייזיראשרהימיםמלאתעדבלבדתעראלאמספריםד

שאם'אומאתהמניןי"לייזיראשרהימיםמלאתעדבלבדתעראלאמספריםמ

שאםאומראתהמניןי"לייזיראשרהימיםמלאתעדבלבדתעראלאמספרים2פ

שאם'אואתהמניןי"לייזיראשרהימיםמלאתעדבלבדתעראלאמספריםנ

שאם'אומאתהמניןהימיםמלאתעדבלבדתעראלאמספריםא
שאם'אומאתהמניןהימיםמלאתעדבלבדתעראלאמספריםש

שלשיםיוםגילחואםואחדואחדשלשיםיוםמגלחסתםנזירהריניאמרד

שלשיםיוםגלחואםואחדשלשיםיוםמגלח()סתםנזירהריני'אממ

שלשיםיוםגילחואםואחדשלשיםיוםמגלחסתםנזירהריניאמר2פ

'ליוםגילחואםואחד'ליוםמגלחסתםנזירהריני'אמנ

'ליוםגלחואםא"ליוםמגלחסתםנזירהריני'אמא
'ליוםגלחואםא"ליוםמגלחסתםנזירהריני'אמש

נזירותוימימלאולאועדיין'ליייזיראשרהימיםמלאתעדלומרתלמודיצאד

נזירותוימימלאוועדייןי"לייזיראשרהימיםמלאתעדל"תיצאמ

נזירותוימימלאולאועדיןי"לייזיראשרהימיםמלאתעדלומרתלמודיצא2פ

נזירותוימימלאווהריי"לייזיראשרהימיםמלאתעדל"תיצאנ

נזירותוימימלאו]לאועדיין'להיזיראשרהימיםמלאתעדל"תיצאא
נזירותוימימלאולאועדיין'להיזיראשרהימיםמלאתעדל"תיצאש

ד

ל"תיצא'לביוםגלחואםואחד'לנזירהריני'אמ'אפיאומ

2פ

ל"תיצא'לביוםגילחואםא"לנזירהריני'אמ'אפיאונ

ל"תיצא'לביוםגלחואםיוםלאנזירהריני'אמ'אפיאוא
ש

זויהיהקדושד

נזירותוימימלאולאועדיןי"לייזיראשרהימיםמלאתעדמ

זויהיהקדוש2פ

זויהיהקדושנזירותוימימלאולאועדייןי"לייזיראשרהימיםמלאתעדנ

זויהיהקדושנזירותוימימלאולא[ועדיןי"לייזיראשר'הימימלאתעדא
זויהיהקדושש

אחריםגילחוהואסורששערוכמצותוהמגלחאלאליאיןיהיהקדוששערקדושתד

אחריםגלחוהואסורששערוכמצורעהמגלחאלאליאיןיהיהקדשמ

אחריםגלחוהואסורששערוכמצותוהמגלחאלאליאיןיהיהקדוששערקדושת2פ

אחריםגילחוהואסורששערוכמצותוהמגלחאלאליאיןיהיהקדוששערקדושתנ

אחרים('אמ)[הו]גילחואיסורששערוכמצותוהמגלחאלאליאיןיהיהקדוששערקדושתא
אחרים'אמגילוחואיסורששערוכמצותוהמגלחאלאליאיןיהיהקדוששערקדושתש

אמרפדאברמקוםמכליהיהקדושלומרתלמודמניןכמצותוושלאזמנוקודםד

'אמפדאברמקוםמכליהיהקדושל"תמניןכמצוותוושלאזמנוקודםמ

'אמפדאברמקוםמכליהיהקדושלומרתלמודמניןבמצותוושלאזמנוקודם2פ

'אמפראברמ"מיהיהקדושל"תמניןבמצותוושלאזמנוקודםנ

'אמקפראברמ"מיהיהקדושל"תמניןכמצותוושלאזמנוקודםא
'אמקפראברמ"מיהיהקדושל"תמניןכמצותוושלאזמנוקודםש
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'ר'ל'בגימטריהיהיהיהקדוששנאמריוםשלשיםנזירותסתםד

'רתלתיןהאהאיודהאיודיהיהקדוש'שניום'לנזירותסתםמ

'רתלתיןהאא"הד"יוא"הד"יויהיהקדוש'שנאיוםשלשיםנזירותסתם2פ

ש"רתלתיןא"הד"יוא"הד"יויהיהקדוש'שניום'לנזירותסתםנ

ן"רשבשלשים'בגימיהיהקדוש'שנאיום'לנזירותסתםא
ן"רשבשלשים'בגימיהיהקדוש'שנאיום'לנזירותסתםש

נדרבפרשה'שכתופעםועשריםתשעהכנגדיונתן'רבשםנחמןברשמואלד

נדרבפרשהשכתבפעםט"ככנגדיונתן'רבשםנחמןברשמואלמ

נדרבפרשהשכתובפעםותשעהעשריםכנגדיונתן'רבשםנחמןברשמואל2פ

נדר'בפר'שכתו'פעט"ככנגדיונתןר"בשנחמןברנ

'בפ'שכתו'פעמיט"ככנגד'אמיונתןר"בשא
'בפ'שכתו'פעמיט"ככנגד'אמיונתןר"בשש

לחידושואחדבוןבריוסה'ר'אמרתלתיןאינווהאלהזיריזירנזרונזירד

לקידושואחדבון'בריוסה'ר'אמתלתיןאינוןוהאלהזירנזירנזרונזירמ

לחידושואחדבון'בריוסהר"אמתלתיןאינוןוהאלהזיריזירנזרונזיר2פ

לחידושואחדברבוןיוסאר"אתלתיןאינוןוהאלהזיריזירנזרונזירנ

לחדושו'אבון'בריוסיר"אתלתיןאינוןוהאלהזיריזירנזרונזירא
לחידושו'אבון'בריוסיר"אתלתיןאינוןוהאלהזיריזירנזרונזירש

שלשיםיוםגילחאםפדאדברדעתיהעלהמניןמןעולהואינויצאד

'ליוםגלחאםפדאדברדעתיהעלהמניןמןעולהואינויצאמ

שלשיםיוםגילחאםפדאדברדעתיהעלהמניןמןלועולהואינויצא2פ

'ליוםגילחאםפראדברדעתיהעלהמניןמןעולהואינויצאנ

'ליוםגלחאםק"דבד"עהמניןמןעולהואינויצאא
שלשיםיוםגלחאםק"דבד"עהמניןמןעולהואינויצאש

נשמענהדבעיאיתיצאשלשיםיוםגילחאםשמואל'דרדעתיהעליצאלאד

נשמענהדבעיאיתיצא'ליוםגלחאםשמואל'דרדעתיהעליצאלאמ

נשמענהדבעיאיתיצאשלשיםיוםגלחאםשמואל'דרדעתיהעליצאלא2פ

נשמענהדבעיאיתיצא'ליוםגילחאםש"דרדעתיהעליצאא[ל](יצ)נ

נשמענהדבעיאיתיצא'ליוםגלחאםש"דרד"ועיצאלאא
נשמענהדבעיאיתיצאשלשיםיוםגלחאםש"דרד"ועיצאלאש

דבעיואיתיוםשלשיםשערגידולהואכמהראשושערפרעגדלהדהמןד

דבעיואיתיום'לשערגידולהואכמהראשושערפרעגדלהדאמןמ

הדאמן2פ

הדאמןנ

הכאמןא
הכאמןש

אםמעתהיוםשלשיםמלאיםימיםהםוכמההימיםמלאתעדהדהמןנשמענהד

אםמעתהיום'למלאיםימיםהםוכמההימיםמלאתעדהדאמןנשמענהמ

אםמעתהיוםשלשיםמלאיםימיםהםוכמההימיםמלאתעד2פ

אםמעתהיום'למלאים'ימי(ה)הםוכמה'הימימלאתעדנ

אםמעתהיום'למלאיםהימיםהםוכמההימיםמלאתעדא
אםמעתהיום'למלאיםהימיםהםוכמההימיםמלאתעדש

בריצחק'ראמריצאלאשלשיםיוםגילחד

בריצחק'ר'אמיצאלא'ליוםגלחמ

בריצחקר"אמיצאלאשלשיםיוםגלח2פ

בריצחקר"א('ליום גילחאםמעתה)יצאלא'ליוםגילחנ

בריצחקר"איצאלא'ליוםגלחא
בריצחקר"איצאלאשלשיםיוםגלחש

'איפרעגדלשהואלךלומרפרעגדלכתיבהימםהימיםאלעזרד

איןפרעגדלשהואלךלומרפרעגדל'כתהימםהימיםאלעזרמ

איןפרעגדלשהואלךלומרפרעגדלכתיבהימיםהימיםלעזר2פ

איןפרעגדלשהואלך'לומפרעדל??'כתיהימםהימיםלעזרנ

איןפרעגדלשהואלך'לומפרעגדל'כתיהימםהימיםמלאתעדאבאא
איןפרעגדלשהואלך'לומפרעגדל'כתיהימםהימיםמלאתעדאבאש

שערלומרתלמודמניןפרעלושאיןמיפרעלושישמיאלאליד

שערל"תמניןשערלושאיןמיפרעלושישמיאלאלימ

שערמניןפרעלושאיןמיפרעלושישמיאלאלי2פ

שערל"תמניןפרעלושאיןמיפרעלושישמיאלאלינ

שערמניןפרעלושאיןמיפרעלושישמיאלאליא
שערמניןפרעלושאין[מי]פרעלושישמיאלאליש
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אשרהימיםמלאתעדאלאלגלחאסורשהואליאיןמשהואראשוד

אשרהימיםמלאתעדאלאלגלחאסורשהואליאיןשהואמהראשומ

אשרהימיםמלאתעדאלאלגלחאסורשהואאלאאיןמשהואראשו2פ

אשרהימיםמלאתעדאלאלגלחאסורשהואליאיןמשהוראשונ

אשרהימיםמלאתעדאלאלגלחאסורשהואאלאליאיןמשהואראשוא
אשרהימיםמלאתעדאלאלגלחאסורשהואאלאליאיןמשהואראשוש

ייןהנזירישתהואחרלומרתלמודקרבןהבאתעדבתגלחתאסורשהואמניןיזירד

ייןהנזירישתהואחרל"תקרבןהבאתעדבתגלחתאסורשהואמניןיזירמ

ייןהנזירישתהואחרלומרתלמודקרבןהבאתעדבתגלחתאסורשהואמניןיזיר2פ

ייןהנזירישתהואחרל"תקרבןהבאתעדבתגלחתאסורשהואמניןיזירנ

ייןהנזירישתהואחרל"תקרבןהבאתעדבתגלחתאסורשהואמניןיזירא
ייןהנזירישתהואחרל"תקרבןהבאתעדבתגלחתאסורשהואמניןיזירש

נזירכאןנאמרשוהגזירהממנולדוןלהקישמופנהאלאייןשותההנזירוכיד

נזירכאןנאמרשוהגזירהממנולהןלהקישמופנהאלאייןשותההנזירוכימ

נזירכאןנאמרשוהגזרהממנהלדוןלהקישמופנהאלאייןשותההנזירוכי2פ

נזירכאן'נאמש"גממנולדוןלהקישמופנהאלאייןשותההנזירוכינ

יזירכאן'נאמש"גממנהולדוןלהקישמופנהאלאייןשותההנזירוכיא
יזירכאןנאמרש"גממנהולדוןלהקישמופנהאלאייןשותההנזירוכיש

עדלשתותאסורלהלןמהנזירלהלןונאמרנזרונדרימיכלד

עדייןלשתותאסורלהלןמהנזירלהלןונאמרנזרונדרימיכלמ

עדלשתותאסורלהלןמהנזירלהלןונאמרנזרונדרימיכל2פ

עדלשתותאסורנזירלהלןמהנזירלהלן'ונאמנזרונדרימיכלנ

עדלשתותאסורלהלןמהנזירלהלן'ונאמנזרונדרימיכלא
עדלשתותאסורלהלןמהנזירלהלן'ונאמנזרונדרימיכלש

לייהזירוימיכלקרבןהבאתעדלגלחאסורכאןאףקרבןהבאתד

י"ליהזירוימיכלקרבןהבאתעדלגלחאסורכאןאףקרבןהבאתמ

י"ליהזירו(נזרו)ימיכלקרבןהבאתעדלגלחאסורכאןאףקרבןהבאת2פ

י"ליהזירוימיכלקרבןהבאתעדלגלחאסורכאןאףקרבןהבאתנ

'לההזירוימיכלקרבןהבאתעדלגלחאסורכאןאףקרבןהבאתא
'לההזירוימיכלקרבןהבאתעדלגלחאסורכאןאףקרבןהבאתש

מקדישיןמלמטהעצמואתשמקדשמישכלוראהבא'וגומד

מקדישיםמלמטהעצמואתשמקדשמישכלוראהבאיבאלאמתנפשעלמ

מקדישיןמלמטהעצמואתשמקדשמישכלוראהבא'וגומתנפשעל2פ

מקדשיןמלמטהעצמואתשמקדשמישכלוראהבוא'וגומתנפשעלנ

'מקדשימלמטהעצמושמקדשמישכלוראהבאיבאלאמתנפשעלא
מקדשיןמלמטהעצמושמקדשמישכלוראהבאיבאלאמתנפשעלש

יגלחשלאבעצמוצערונוהגהייןמןעצמואתשמזירלפיזהמלמעלהאותוד

יגלחשלאבעצמוצערונוהגהייןמןעצמואתשמזירלפיזהמלמעלהאותומ

יגלחשלאבעצמוצערונוהגהייןמןעצמואתשמזירלפיזהמלמעלהאותו2פ

יגלחשלאבעצמוצערונוהגהייןמןעצמואתשמזירלפיזהמלמעלהאותונ

יגלחשלאבעצמוצערונוהגהייןמןעצמושמזירלפיזה'מלמעאותוא
יגלחשלאבעצמוצערונוהגהייןמןעצמושמזירלפיזה'מלמעאותוש

גדולככהןלפניחשובהואהרי'הקבה'אמהעבירהמןעצמולשמורכדיראשוד

גדולככהןלפניחשובהואהרי'ה'ב'הק'אמהעבירהמןעצמולשמורכדיראשומ

גדולככהןלפניחשובהואהריה"הקב'אמהעבירהמןעצמולשמרכדי2פ

ג"ככלפניחשובזההריה"אהבהעבירהמןעצמולשמורכדיראשונ

גדולככהןלפניחשובהואהריה"הקב'אמהעבירהמןעצמולשמורכדיראשוא
גדולככהןלפניחשובהואהריה"הקב'אמהעבירהמןעצמולשמורכדיראשוש

מההמתיםלכללטמאאסורנזיראףהמתיםלכלליטמאאסורכהןמהד

מההמתיםלכללטמאאסורנזיראףהמתיםלכלליטמאאסורגדולכהןמהמ

מהלמתיםלהטמאאסורנזיראףלמתיםלהטמאאסורכהןמה2פ

המתיםלכלליטמאאסורנזיראףהמתיםלכלליטמאאסורכהןמהנ

מהלמתיםלהטמאאסורנזיראףלמתיםלהטמאאסורכהןמהא
מהלמתיםלהטמאאסורנזיראףלמתיםלהטמאאסורכהןמהש

כי'אומהואבנזיראףעליואלהיומשחתשמןנזרכי'כתיגדולבכהןד

כי'אומהואבנזיראףעליואלהיומשחתשמןנזרכי'כתגדולבכהןמ

כיאומרהואבנזיראףעליואלהיומשחתשמןנזרכיכתיבגדולבכהן2פ

אלהיומשחתשמןנזרכי'כתיג"בכנ

'כתיג"בכא
'כתיגדולבכהןש
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אףקדשיםבקדשלהקדישאהרןויבדל'כתיבכהןמהראשועלאלהיונזרד

אףקדשיםקדשלהקדישואהרןויבדל'כתגדולבכהןמהראשועלאלהיונזרמ

אףבקדשלהקדישואהרןויבדלכתיבגדולבכהןמהראשועלאלהיונזר2פ

אף'הקדשיבקדשלהקדישואהרןויבדל'כתיבכהןמהראשועלנ

אף'קדשיקדשלהקדישואהרןויבדלא
אףקדשיםקדשלהקדישואהרןויבדלש

המצותכמהוראהבא'לייהואקדושנזרוימיכל'שנקדושנקראנזירד

המצותכמהוראהבאי"ליהואקדושנזרוימיכל'שנקדושנקראנזירמ

המצותכמהוראהבאי"ליהואקדושנזרוימיכל'שנקדושנקראנזיר2פ

המצותכמהוראהבאי"ליהואקדושנזרוימיכל'שנקדושנקראנזירנ

המצותכמהוראהבוא'לההואקדושהזירוימיכל'שנאקדושנקראנזירא
המצותכמהוראהבוא'לההואקדושהזירוימיכל'שנאקדושנקראנזירש

ולפיראשוחופףאינושהואלאדםהואניוולשערגידולוהלאישראלאתמעטרותד

ולפיראשוחופףאינושהואלאדםהואניוולשערגידולוהלאישראלאתמעטרותמ

ולפיראשוחופףאינושהואלאדםהואמנוולשערגידולוהלאישראלאתמעטרות2פ

אינושהואלאדםהואניוולשערגידולוהלא'ישאתמעטרותנ

ולפיראשוחופףאינושהואלאדםהואמנוולשערגדולוהואישראלאתמעטרותא
ולפיראשוחופףאינושהואלאדםהואמנוולשערגדולוהואישראלאתמעטרותש

אלהיונזרכי'ד'ה'הלראשועטרההכתובקראושמיםלשםמגדלושהואד

אלהיונזרכי'ד'ה'הלראשועטרה'הכתוקראושמיםלשםמגדלושהואמ

אלהיונזרכידכתיבהיאהדאלראשועטרההכתובקראושמיםלשםמגדלושהוא2פ

נ

אלהיונזרכיד"ההלראשועטרה'הכתוקראושמיםלשםשמגדלוא
אלהיונזרכיד"ההלראשועטרה'הכתוקראושמיםלשםשמגדלוש

וליטמאולגלחלשתותאסורימיושכלונזיר'וגוהזירוימיכלראשועלד

ולטמאולגלחייןלשתותאסורימיושכלונזירי"ליהזירוימיכלראשועלמ

וליטמאולגלחלשתות[אסור]ימיושכלונזיר'וגוהזירוימיכלראשועל2פ

נ

ולטמאולגלחלשתותאסורימיושכלונזירנזרוימיכלראשועלא
ולטמאולגלחלשתותאסורימיושכלונזירנזרוימיכלראשועלש

שלוקחמניןהשתיהעלהארבעיםאתסופגלמתיםונטמאייןושתהגילחואםלמתיםד

שלוקהמניןהשתיהעלהארבעיםאתסופגלמתיםונטמאייןושתהגלחואםלמתיםמ

שלוקהמניןהשתיהעלהארבעיםאתסופגלמתיםונטמאייןושתהגלחואםלמתים2פ

נ

שלוקהמניןהשתייהעל'המאתסופגלמתיםונטמאייןושתהגלחשאםלמתיםא
שלוקהמניןהשתייהכל'המאתסופגלמתיםונטמאייןושתהגלחשאםלמתיםש

לעשות'וגונזרוימיכלדכתיבד

לעשות'וגומהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרוימיכל'דכתמ

לעשות'וגוהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרוימיכלדכתיב2פ

נ

לעשותזגועדמחרצניםהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרונדרימיכל'דכתיא
לעשותזגועדמחרצניםהייןמגפןיעשהאשרמכלנזרונדרימיכל'דכתיש

נזרונדרימיכל'דכתימנייןלגלחמלאתשלפניכימיםמלאתאחרשלימיםד

נזרונדרימיכל'דכתמניןלגלחמלאתשלאחרכימיםמלאתשלאחרימיםמ

נזרונדרימיכלמניןלגלחמלאתשלפניכימים'מלאשלאחרימים2פ

נ

נזרונדרימיכל'שנאמניןלגלחמלאתשלפניכימיםמלאתשלאחרימיםא
נזרונדרימיכל'שנאמניןלגלחמלאתשלפניכימיםמלאתשלאחרימיםש

דכתיבמניןהטומאהעלמלאתשלפניכימיםמלאתאחרשלימיםלרבות'וגוד

'דכתמניןהטומאהעלמלאתשלפניכימיםמלאתשלאחרימיםלרבות'וגומתערמ

דכתיבמניןהטומאהעלמלאתשלפניכימיםמלאתשלאחרימיםלרבות'וגותער2פ

נ

דכתיבמניןהטומאהעל]מלאתשלפניכימיםמלאתשלאחרימיםלרבותתערא
מלאתשלפניכימיםמלאתשלאחרימיםלרבותתערש

שלשהמלאתשלפניכימיםמלאתאחרשלימיםלעשות'וגו'לייהזירוימיכלד

שלשהמלאתשלפניכימיםמלאתשלאחרימיםלעשות'וגומי"ליהזירוימיכלמ

שלשהמלאתשלפניכימיםמלאתשלאחרימיםלעשות'וגוי"ליהזירוימיכל2פ

נ

'ג[מלאתשלפניכימיםמלאתאחרשלימיםלעשות'וגו'לההזירוימיכלא
'גש
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יא, י

הזירוימיכלדכתיבמניןהטומאההגפןמןוהיוצאוהתגלחתהטומאהבנזיראסוריםמיניןד

הזירוימיכל'דכתהטומאההגפןמןוהיוצאוהתגלחתהטומאהבנזיראסוריןמיניןמ

הזירוימיכלדכתיבמניןהטומאההגפןמןוהיוצאוהתגלחתהטומאהבנזיראסוריןמינים2פ

נ

הזירוימיכל'שנאמניןהטומאההגפןמןוהיוצאותגלחתהטומאהבנזיר'אסורימיניןא
הזירוימיכל'שנאמניןהטומאההגפןמןוהיוצאותגלחתהטומאהבנזיר'אסורימיניןש

תערנזרוימיכל'דכתימניןהתגלחת'וגומתנפשעל'לייד

תערנזרוימיכל'דכתהתגלחתיבאלאמתנפשעלי"לימ

תערנזרוימיכלדכתיבמניןהתגלחת'וגומתנפשעלי"לי2פ

נ

תערנזרו(הזירו)ימיכל'דכתימניןהתגלחתיבואלאמתנפשעל'להא
תערנזרוימיכל'דכתימניןהתגלחתיבאלאמתנפשעל'להש

אשרמכלדכתיבהגפןמןהיוצאראשועליעברלאד

אשרמכלנזרוימיכל'דכתהגפןמןהיוצאראשועליעבורלאמ

אשרמכלדכתיבהגפןמןהיוצאראשועליעברלא2פ

נ

אשרמכל'דכתימניןהגפןמןהיוצאראשועליעבורלאא
אשרמכל'דכתימניןהגפןמןהיוצאראשועליעבורלאש

שהטומאההגפןמןמביוצאובתגלחתבטומאהחומרנזרוימיכל'וגומגפןיעשהד

הגפןמןמביוצאובתגלחתבטומאהחומר'וגומהייןמגפןיעשהמ

שהטומאההגפןמןמביוצאובתגלחתבטומאהחומרנזרוימיכל'וגוהייןמגפןיעשה2פ

נ

שטומאההגפןמןמביוצאובתגלחתבטומאהחומרנזרוימיכלהייןמגפןיצאא
שטומאהמןמביוצאובתגלחתבטומאהחומרנזרוימיכלהייןמגפןיצאש

שלאותגלחתמבטומאההגפןמןביוצאחומרסותראינוהגפןמןוהיוצאסותריםוהתגלחתד

שלאובתגלחתמבטומאההגפןמןביוצאחומרסותראינומ

שלאותגלחתמבטומאההגפןמןביוצאחומרסותראינוהגפןמןוהיוצאסותריםוהתגלחת2פ

נ

שלאובתגלחתמבטומאההגפןמןביוצאחומרסותראינוהגפןמןוהיוצאסותריןוהתגלחתא
שלאובתגלחתמבטומאההגפןמןביוצאחומרסותראינוהגפןמןוהיוצאמותריןוהתגלחתש

מראשודנפקאמצורעכגוןמצוהבתגלחתוהותרהגפןמןהיוצאכללהותרד

מראשודנפקאמצורעכגוןמצוהבתגלחתוהותרהגפןמןהיוצאבכללכללהותרמ

מראשודנפקאמצורעכגוןמצוהבתגלחתוהותרהגפןמןהיוצאבכללהותר2פ

נ

מראשודנפקמצורעכגוןמצוהבתגלחתוהותרהגפןמןהיוצאבכללהותרא
מראשודנפקמצורעכגון(ליטמא)מצוהבתגלחתוהותרהגפןמןהיוצאבכללהותרש

מתגלחתבטומאהחומרליטמאמצוהבמתוהותרשמגלח'מצורנזירלהביאדמיתרבמצורע'האמוד

מבתגלחתבטומאהחומרליטמאמצוהבמתותר[ה](מ)ושמגלחנזירלהביאדמותרבמצורעהאמורמ

מתגלחתבטומאהחומרליטמאבמצוהוהותרשמגלחמצורענזירלהביאדמייתרבמצורעהאמור2פ

נ

מתגלחתבטומאהחומרליטמאמצוהבתגלחתוהותרשמגלחומצורענזירלהביאדמייתרבמצורעהאמורא
מתגלחתבטומאהחומרליטמאמצוהבתגלחתוהותרשמגלחומצורענזירלהביאדמייתרבמצורעהאמורש

יום'לאלאאינהותגלחתקרבןעליהוחייביןהכלאתסותרתשהטומאהד

יום'לאלאסותרתאינהותגלחתקרבןעליהוחייביןהכלאתסותרתשהטומאהמ

[יום]שלשיםאינהותגלחת'ותגלחקרבןעליהוחייביןהכלאתסותרתשהטומאה2פ

נ

יום'לאלאאינוותגלחתקרבןעליהוחייביןהכלסותרשהטומאהא
יום'לאלאאינוותגלחתקרבןעליה'וחייביהכלסותרשהטומאהש

במשמעבהמהנפשותאנישומעיבאלאמתנפשעלקרבןעליהחייביןואיןד

במשמעבהמהנפשותאנישומעיבאלאמתנפשעלקרבןעליהחייביןואיןמ

במשמעבהמהנפשותאנישומעיבאלאמתנפשעלקרבןעליהחייביןואין2פ

נ

במשמעבהמהנפשותאנישומעיבואלאמתנפשעלקרבןעליהחייביןואיןא
במשמעבהמהנפשותאנישומעיבואלאמתנפשעלקרבןעליה'חייביואיןש

אדםבנפשותמדברעניןבמהולאמולאביו'ל'תבהמהנפשמכה'שנאכעניןד

אדםבנפשותמדברעניןבמהולאמולאביול"תבהמהנפשמכה'שנכעניןמ

אדםבנפשותמדברעניןבמהולאמולאביולומרתלמודבהמהנפשמכה'שנאכענין2פ

נ

אדםבנפשותמדברעניןבמהולאמולאביול"תבהמהנפשמכה'שנאכעניןא
אדם'בנפשומדברעניןבמהולאמולאביול"תבהמהנפשמכה'שנאכעניןש



73

במדבר רבה פרשה י

יא, י

הכתבובביאההמטמאותבנפשותיבאלאאומרהואהריצריךאיןאומרישמעאל'רד

'הכתובביאההמטמאותבנפשותיבאלא'אומהואהריצריךאין'אומישמעאל'רמ

הכתובבביאההמטמאותבנפשותיבאלאאומרהואהריצריךאיןאומרישמעאל'ר2פ

נ

'הכתובביאה'המטמאו'בנפשו'אומהואהריצריךאין'אומישמעאל'רא
'הכתובביאה'המטמאו'בנפשואומרהואהריצריךאין'אומישמעאל'רש

בכהןכוללשהואלפי'נאמלמהלאביואדםנפשותהןואלומדברד

בכהןכוללשהואלפי'נאמלמהלאביואדםנפשותאלוהןואלומדברמ

בכהןכוללשהואלפינאמרלמהלאביואדםנפשותאלוהןואלומדבר2פ

נ

בכהןכוללשהואלפי'אומהואלמהלאביואדםנפשותאלוהןואלומדברא
בכהןכוללשהואלפי'אומהואלמהלאביואדם'נפשואלוהןואלומדברש

'וגולשארואםכי'לקרוביוהתירווחזרבעמיויטמאלאלנפשהדיוטד

'וגומאליוהקרובלשארואםכילקרוביםוהתירווחזרבעמיויטמאלאלנפשהדיוטמ

'וגואליוהקרובלשארואםכילקרוביםוהתירווחזרבעמיויטמאלאלנפשהדיוט2פ

נ

אליוהקרובלשארואםכילקרוביםוהתירוחזרבעמיויטמאלאלנפשהדיוטא
אליוהקרובלשארואםכי'לקרוביוהתירןחזרבעמיויטמאלאלנפשהדיוטש

מטמאשאינו'לומלאביו'ל'תלקרוביםליטמאמותריהאכןנזיראףיכולד

מטמאשאינולומרלאביול"תלקרוביםליטמאמותריהאכןנזיראףיכולמ

מיטמאשאינולומרלאביולומרתלמודלקרוביםליטמאמותריהאכןבנזיראףיכול2פ

נ

לאביול"תלקרוביםליטמאמותריהאכןנזיראףיכולא
לאביול"ת'לקרוביליטמאמותריהאכןנזיראףיכולש

'אומ'רבמותםלהםיטמאאףבנזיר'אומשהואלפי'נאמלמהולאמולקרוביםד

'אומ'רבמותםלהםיטמאלאבנזיר'אומשהואלפי'נאמלמהולאמולקרוביםמ

אומר'רבמותםלהםיטמאלאבנזיראומרשהואלפי'נאלמהולאמולקרובים2פ

נ

'אומ'רבמותםלהםיטמאלאבנזיר'אומשהואלפי'נאמלמהולאמוא
'אומ'רבמותםלהםיטמאלאבנזיר'אומשהואלפי'נאמלמהולאמוש

גדולבכהןבנזיראלאליואיןובזיבתןבנגעןהואמטמאאבלמטמאאיןבמותםד

גדולבכהןבנזיראלאליואיןובזיבתןבנגעןהואמיטמאאבלמיטמאאיןבמותםמ

גדולבכהןבנזיראלאליואיןובזיבתןבנגעןהואמיטמאאבלמיטמאאיןבמותם2פ

נ

ג"בכבנזיראלאליואיןובזיבתןבניגועןהואמטמאאבלמטמאאינובמותםא
ג"בכבנזיראלאליואיןובזיבתןבניגועןהואמטמאאבלמטמאאינובמותםש

ומההואוחומרקלשכברצריךהייתישלאגדולבכהןאמו'ל'תמניןד

ומההואוחומרקלשכברצריךהייתישלאגדולבכהןאמול"תמניןמ

ומההואוחומרקלשכברצריךהייתישלאגדולבכהןאמולומרתלמודמנין2פ

נ

ומההואו"קשדברצריךהייתישלאג"בכאמול"תמניןא
ומההואו"קשדברצריךהייתישלאג"בכאמול"תמניןש

שאיןמקוםלאחיומטמאגדולכהןאיןמאביולאביומטמאהדיוטשכהןבמקוםאםד

שאיןמקוםלאביומיטמאגדולכהןאיןמאביולאחיומיטמאהדיוטשכהןבמקוםאםמ

שאיןמקוםלאחיומיטמאגדולכהןאיןמאביולאחיומיטמאהדיוטשכהןבמקוםאם2פ

נ

שאיןמקוםלאחיומטמאג"כאיןמאביולאחיומטמאהדיוטשכהןבמקוםא
שאיןמקוםלאחיומטמאג"כאיןמאביולאחיומטמאהדיוטשכהןבמקוםש

לאמומטמאגדולכהןיהאשלאהואדיןמאמולאחיומטמאהדיוטכהןד

לאמומיטמאגדולכהןיהאשלאהואדיןמאמולאחיומיטמאהדיוטכהןמ

לאמומיטמאגדולכהןיהאשלאהואדיןמאמולאחיומיטמאהדיוטכהן2פ

נ

לאמומטמאג"כיהאשלאהואדיןמאמולאחיומטמא[גדול](הדיוט)כהןא
לאמומטמאג"כיהאשלאהואדיןמאמולאחיומטמאהדיוטכהןש

לדוןלהקישמופנהגדולבכהןלאמו'ל'תמההדיןמןזכיתאםד

לדוןלהקישמופנהגדולבכהןלאמול"תמההדיןמןזכיתאםמ

לדוןלהקישהואמופנהגדולבכהןלאמולומרתלמודמההדיןמןזכיתאם2פ

נ

לדוןלהקישהואמופנהג"בכלאמול"מתהדיןמןזכיתאםא
לדוןלהקישהואמופנהג"בכלאמול"מתהדיןמןזכיתאםש
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יא, י

בנזירהאמוראמומהאמובנזירונאמראמוגדולבכהן'נאשוהגזירהממנוד

בנזירהאמוראמומהאמובנזירונאמראמוגדולבכהן'נאמשוהגזירהממנומ

בנזירהאמוראמומהאמובנזירונאמראמוגדולבכהןנאמרשוהגזירהממנה2פ

נ

בנזירהאמוראמומהאמובנזירונאמראמוג"בכ'נאמש"גממנהא
בנזירהאמוראמומהאמובנזיר'ונאאמוג"בכ'נאמש"גממנהש

'נאמלמהלאחיוובזיבתןבנגעןמטמאגדולבכהן'האמואמואףובזיבתןבנגען'מטמד

נאמרלמהלאחיוובזיבתןבנגעןמיטמאגדולבכהןהאמוראמואףובזיבתןבנגעןמיטמאמ

נאמרלמהלאחיוובזיבתןבנגעןמיטמאגדולבכהןהאמוראמואףובזיבתןבנוגעןמיטמא2פ

נ

ל"מתלאחיוובזיבתןבניגועןמטמאג"בכהאמוראמואףובזיבתןבניגועןמטמאא
ל"מתלאחיוובזיבתןבניגועןמטמאג"בכ'האמואמואףובזיבתןבניגועןמטמאש

הריתלמודמהלאחותומצוהלמתהואמטמאאבלמטמאאינולאחיוד

הריל"תמהולאחותומצוהלמתהואמיטמאאבלמיטמאאינולאחיומ

הרילומרתלמודמהלאחותומצוהלמתהואמטמאאבלמיטמאאינולאחיו2פ

נ

הריל"מתלאחותומצוהלמתהואמטמאאבלמטמאדאינוהואלאחיוא
הריל"מתלאחותומצוהלמתהואמטמאאבלמטמאדאינוהואלאחיוש

יכולמתלושמתושמעבנואתולמולפסחואתלשחוטהולךשהיהד

יכולמתלושמתושמעבנואתולמולפסחואתלשחוטהולךשהיהמ

יכולמתלושמתושמעבנואתולמולפסחואתלשחוטהולךשהיה2פ

נ

יכולמתלושמתושמעבנואתולמוללשחוטפסחואתהולךשהיהא
יכולמתלושמתושמעבנואתולמוללשחוטופסחואתהולךשהיהש

לאחותולומרתלמודמצוהלמתיטמאלאיכולבמותםלהםיטמאלאאמרתיטמאד

לאחותול"תמצוהלמתיטמאלאיכולבמותםלהםיטמאלאאמרתיטמאמ

לאחותולומרתלמודמצוהלמתיטמאלאיכולבמותםלהםיטמאלאאמרתיטמא2פ

נ

ולאחותול"תמצוהלמתיטמאלאיכולבמותםלהםיטמאלאאמרתליטמאא
ולאחותול"תמצוהלמתיטמאלאיכולבמותםלהםיטמאלאאמרתליטמאש

מתלטמאלהתירולאחיונאמרמצוהלמתהואמטמאאבלמטמאאינולאחותוד

למתליטמאלהתירולאחיונאמרמצוהלמתהואמיטמאאבלמיטמאאינולאחותומ

למתליטמאלהתירולאחיונאמרמצוהלמתהואמיטמאאבללאחותומיטמאאינו2פ

נ

למתוליטמאלהתירלאחיו'נאממצוהלמתהואמטמאאבלמטמאאינולאחותוא
למתוליטמאלהתירלאחיו'אממצוהלמתהואמטמאאבלמטמאאינולאחותוש

במקוםאפילולטמאלהתירוולאחותוונאמרלהםיטמאלאלאואיסוראלאשאינומצוהד

במקום'אפיליטמאלהתירוולאחותוונאמרלהםיטמאלאלאולאיסוראלאשאינומצוהמ

במקוםאפלוליטמאלהתירוולאחותוונאמריטמאלאלאואיסוראלאשאינומצוה2פ

נ

במקום'אפיליטמאלהתירולאחותו'ונאמיטמאלאלאואיסוראלאשאינומצוהא
במקום'אפיליטמאלהתירולאחותו'ונאיטמאלאלאואיסוראלאשאינומצוהש

עקיבא'רניזורין'שהקטנינאמרלאולבתולבנואבלהןכריתותדחייביומילהפסחד

עקיבא'רניזוריןשהקטניםנאמרלאולבתולבנואבלהןכריתותדחייביומילהפסחמ

עקיבא'רנזורין'שהקטנינאמרלאולבתולבנואבלהןכריתותדחייביומילהפסח2פ

נ

'עקי'רגזוריםשהקטנים'נאמלאולבתולבנואבלהןכריתותדחייביומילהפסחא
'עקי'רוגזורים'שהקטני'נאמלאולבתולבנואבלהן'כריתודחייביומילהפסחש

מטמאאבלמטמאאינולאביולאביוהקרוביםאלומתהרחוקיםאלונפשאומרד

מיטמאאבלמיטמאאינולאביוולאמולאביוהקרוביםאלומתהרחוקיםאלונפשאומרמ

מיטמאאבלמיטמאאינוולאמולאביוהקרוביםאלומתהרחוקיםאלונפשאומר2פ

נ

מטמאאבלמטמאאינוולאמולאביוהקרוביםאלומתהרחוקיםאלונפש'אומא
מטמאאבלמטמאאינוולאמולאביו'הקרוביאלומת'הרחוקיאלונפש'אומש

לאמונאמרלמהלאביונאמרואםמצוהלמתהואד

לאמונאמרלמהלאביונאמרואםמצוהלמתהואמ

למהלאמונאמרואםלאמונאמרלמהלאביונאמרואםמצוהלמת2פ

נ

למהלאמו'נאמאםוכןלאמו'נאמלמהלאביו'נאואםמצוהלמתהואא
למהלאמו'נאמאםוכןלאמו'נאמלמהלאביו'נאמואםמצוהלמתהואש
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יטמאלאלכךאומרהייתיאמונאמרולאאביונאמראםד

יטמאלאלכך'אומהייתילאמונאמרולאלאביונאמרואםמ

יטמהלאלכךאומרהייתיאמונאמרולאאביונאמראםלאביונאמר2פ

נ

יטמאלאלכך'אומהייתיאמוולאאביונאמראםאלאלאביו'נאמא
יטמאלאלכך'אומהייתיאמוולאאביו'נאאםאלאלאביו'נאמש

רחמנאכתבואיהלהליטמאילידתיהדודאיאמואבלהואבעלמאדחזקהמשוםלוד

רחמנאכתבואילהליטמאילידתיהדודאיאמואבלהוא'בעלמדחזקאמשוםלומ

רחמנאכתבואילהליטמאילדתיהדודאיאמואבלהואבעלמאדחזקהמשוםלו2פ

נ

רחמנאכתביואילהליטמאה[י]לדת[י]דודאיאמואבלהוא'בעלמדחזקהמשוםלוא
רחמנא'כתואילהליטמאלדתהדודאיאמואבלהוא'בעלמדחזקהמשוםלוש

אביואבלבתרהזרעהאזילדלאהואלאמואומרהייתיאמוד

אביואבלבתרהזרעיהאזילדלאלהיטמאדלאהואלאמואומרהייתיאמומ

אביואבלבתרהזרעיהאזילדלאלהיטמאדלאהואלאמואומרהייתיאמו2פ

נ

אביואבלבתרהזרעיהאזילדלאלהיטמאדלאהואלאמו'אומהייתיאמוא
אביואבלבתרהזרעיהאזילדלאלהיטמאדלאהואלאמו'אומהייתיאמוש

לאחיולאביונאמרלכךליהליטמאאימאאבותםלביתלמשפחותםהכתובשאמרכיוןד

לאחיולאביונאמרלכךה[י]לליטמאאימאאבותםלביתלמשפחותם'הכתו'שאמכיוןמ

לאחיולאביונאמרלכךליהליטמאאימאאבותםלביתלמשפחותםהכתובשאמרכיון2פ

נ

[ל"מת]ולאחיולאביו'נאמלכךלויטמא'אימאבותםלביתלמשפחותם'הכתו'שאמכיוןא
ולאחיולאביו'נאמלכךלויטמאאימאאבותםלביתלמשפחותם'הכתו'שאמכיוןש

למתהואמטמאאבלמטמאאינולאחיוונזירגדולכהןהיהלאשאםד

למתהואמיטמאאבלמיטמאאינולאחיוונזירגדולכהןאחיוהיהשאםמ

למתהואמיטמאאבלמיטמאאינולאחיוונזירגדולכהןהיהשאם2פ

נ

למתהואמטמאאבלמטמאאינולאחיוונזירג"כהיהשאםא
למתהואמטמאאבלמטמאאינולאחיוונזירג"כהיהשאםש

מטמאאינולאחותובנואתולמולפסחולשחוטהולךהיהשאםולאחותומצוהד

מיטמאאינולאחותובנואתולמולפסחואתלשחוטהולךהיהשאםולאחותומצוהמ

מיטמאאינולאחותובנואתולמולפסחואתלשחוטהולךהיהשאםולאחותומצוה2פ

נ

מטמאאינוולאחותובנוולמולפסחואתלשחוטהולךהיהשאםולאחותומצוהא
מטמאאינוולאחותובנואתולמולפסחואתלשחוטהולךהיהשאםולאחותומצוהש

ובשורהבהספדהואעומדאבלבמותםלהםיטמאלאמצוהלמתהואמטמאאבלד

ובשורהבהספדהואעומדאבלבמותםלהםיטמאלאמצוהלמתהואמיטמאאבלמ

ובשורהבמספדהואעומדאבלבמותםלהםיטמאלאמצוהלמתהואמיטמאאבל2פ

נ

ושורהבהספדהואעומדאבלבמותםלהםיטמאלאמצוהלמתהואמטמאאבלא
ושורהבהספדהואעומדאבלבמותםלהםיטמאלאמצוהלמתהואמטמאאבלש

אלהיונזרכיובזיבתםבנגעםהואמטמאאבלמטמאאינובמותםאומר'רד

אלהיונזרכיובזיבתםבנגעםהואמיטמאאבלמיטמאאינובמותם'אומ'רמ

אלהיונזרכיובזיבתםבנגעםהואמיטמאאבלמיטמאאינובמותםאומר'ר2פ

נ

אלהיונזרכיובזיבתםבנגיעםהואמטמאאבלמטמאאינובמותםבמותם'אומ'רא
אלהיונזרכיובזיבתםבנגיעםהואמטמאאבלמטמאאינובמותם'אומ'רש

לפינאמרלמה'לייהואקדושנזרוימיכלגרםמהלהגידראשועלד

לפי'נאמלמהי"ליהואקדושנזרוימיכלגרםמהלהגידראשועלמ

לפינאמרלמהי"ליהואקדושנזרוימיכלגרםמהלהגידראשועל2פ

נ

לפי'נאמלמה'לההואקדושנזרוימיכלגרםמהלהגידראשועלא
לפי'נאמלמה'לההואקדושנזרוימיכלגרםמהלהגידראשועלש

נזירלנזירותופסקלושישמיאלאליאיןהימיםמלאתעדאומרשהואד

נזירלנזירותופסקשישמיאלאליאיןמלאתעד'אומשהואמ

נזירלנזירותופסקלושישמיאלאליאיןהימיםמלאתעדאומרשהוא2פ

נ

נזירלנזירותפסקלושישמהאלאליאיןהימיםמלאתעד'אומשהואא
נזירלנזירותפסקלושישמהאלאליאיןהימיםמלאתעד'אומשהואש
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זו'לייהואקדושעולםנזירלהביאנזרוימיכללומרתלמודמניןעולםד

זוי"ליהואקדושעולםנזירלהביאנזרוימיכלל"תמניןעולםמ

י"ליהואקדושעולםנזירלהביאנזרוימיכללומרתלמודמניןעולם2פ

נ

'לההואקדושעולםנזירלהביאנזרוימיכלל"תמניןעולםא
'לההואקדושעולםנזירלהביאנזרוימיכלל"תמניןעולםש

הספקאתלהוציאהטומאהעליובמחוורתעליומתימותוכיהגוףקדושתד

הספקאתלהוציאהטומאהעליובמחוורתעליומתימותוכיהגוףקדושתמ

הספקאתלהוציאהטומאהעליובמחוורתעליומתימתוכיהגוףקדושת2פ

נ

הספקאתלהוציאהטומאהעליהכמחוורתפתאוםבפתעעליומתימותוכיהגוףקדושתא
הספקאתלהוציאהטומאהעליהכמחוורתפתאוםבפתעעליומתימותוכיהגוףקדושתש

העולםבסוףאחדמכירהשאיןכלהתהוםטומאתזואיהתהוםטומאתזוד

העולםבסוףאחדמכירהשאיןכלהתהוםטומאתהיאזואיהתהוםטומאתזומ

העולםבסוףאחדמכירהשאיןכלהתהוםטומאתהיאזואיהתהוםטומאתזו2פ

נ

העולםבסוףאחדמכירהשאיןכלהתהום'טומאהיאזואיתהום'טומאזוא
העולםבסוףאחדמכירהשאיןכלהתהום'טומאהיאזואיתהוםטומאתזוש

בצרורותאובתבןטמוןהיההתהוםטומאתזואיןהעולםבסוףאחדמכירההיהד

בצרורותאובתבןטמוןהיההתהוםטומאתזואיןהעולםבסוףאחדמכירההיהמ

בצרורותאובתבןטמוןהיההתהוםטומאתהיאזוהעולםבסוףאחדמכירההיה2פ

נ

בצרורותאובתבןטמוןהיההתהוםטומאתאינההעולםבסוף'אמכירההיהא
בצרורותאובתבןטמוןהיההתהוםטומאתאינההעולםבסוף'אמכירההיהש

אמרוולאהתהוםטומאתזואיןהסלעיםובנקיקיבאפלהבמיםהתהוםטומאתזוהריד

אמרוולאהתהוםטומאתזואיןהסלעיםבנקיקיבאפלהבמיםהתהוםטומאתזוהרימ

התהוםטומאתזואיןהסלעיםובנקיקיבאפלהבמיםהתהוםטומאתזההרי2פ

נ

אמרוולאהתהום'טומאזואיןהסלעיםובנקיקיבאפלהבמיםהתהום'טומאזההריא
אמרוולאהתהום'טומאזואין'הסלעיובנקיקיבאפלהבמיםהתהום'טומאזההריש

וכןשוגגזהבפתעאומריונתן'רפתאוםבפתעבלבדלמתאלאהתהוםטומאתד

וכןשוגגזהבפתע'אומיונתן'רפתאוםבפתעבלבדלמתאלאהתהוםטומאתמ

וכןשוגגזובפתעאומריונתן'רפתאםבפתעבלבדלמתאלא2פ

נ

א"וכהשוגגזובפתע'אומנתן'רפתאוםבפתעבלבדלמתאלאהתהוםטומאתא
א"וכהשוגגזובפתע'אומנתן'רפתאוםבפתעבלבדלמתאלאהתהוםטומאתש

ויאמראומרהואוכןאונסזהפתאוםהדפואיבהבלאבפתעאומרהואד

ויאמר'אומהואוכןאונסזופתאוםהדפואיבהבלאבפתעאם'אומהואמ

ויאמר'אומהואוכןאונסזהפתאוםהדפואיבהבלאבפתעאםאומרהוא2פ

נ

ויאמרא"וכהאונסזהפתאוםהדפואיבהבלאבפתעואםא
ויאמרא"וכהאונסזהפתאוםהדפואיבהבלאבפתעואםש

ופתאיםאומרהואוכןמזידזהפתאוםאמריורבנין'וגומשהאלפתאום'ייד

ופתאים'אומהואוכןמזידזהפתאום'אמורבנין'וגוממשהאלפתאוםי"ימ

ופתאיםאומרהואוכןמזידזהפתאוםאמריןורבנין'וגומשהאלפתאםי"י2פ

נ

ופתאיםא"וכהמזידזהפתאוםאמריורבניןמשהאלפתאום'הא
ופתאיםא"וכהמזידזהפתאוםאמריורבניןמשהאלפתאום'הש

מאחרוכידברלכליאמיןפתידכתיבשוגגזהפתאוםאחרדברונענשועברוד

מאחרוכןדברלכליאמיןפתי'דכתישוגגזהפתאוםא"דונענשועברומ

מאחרוכידברלכליאמיןפתידכתיבשוגגזהפתאוםאחרדברונענשועברו2פ

נ

מאחרוכידברלכליאמיןפתי'דכתישוגגזהפתאוםא"דונענשועברוא
מאחרוכידברלכליאמיןפתי'דכתישוגגזהפתאוםא"דונענשועברוש

אתלהביאבפתעלכתובהכתובצרךלמהושוגגואונסמזידממנולהוציאבפתאוםשישד

אתלהביאבפתעלכתוב'הכתוצרךלמהושוגגואונסמזידממנולהוציאבפתאוםשישמ

להביאבפתעלכתוב'הכתוצרךלמהושוגגואונסמזידממנולהוציאבפתאוםשיש2פ

נ

אתלהביאבפתע'לכתו'הכתוצריךלמהושוגגואונסמזידממנולהוציאשבפתאוםא
אתלהביאבפתע'לכתו'הכתוצריךלמהושוגגואונסמזידממנולהוציאשבפתאוםש
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יג, י

דנטמאהיכאטומאתועלקרבןמביאכיאומרהייתיפתענכתבלאאלוהשוגגד

דניטמאהיכאטומאתועלקרבןמביאכי'אומהייתיפתע'נכתלאאלוהשוגגמ

דניטמאהיכאטומאתועלקרבןמביאכיאומרהייתיפתענכתבלאאלוהשוגג2פ

נ

דנטמאהיכאטומאתועלקרבןהמביאכי'אומהייתיפתענכתבאילוליהשוגגא
דנטמאהיכאטומאתועלקרבןהמביאכי'אומהייתיפתענכתבאילוליהשוגגש

רחמנאכתבלאאימאומזידאונסאבלכולההתורהאכלדהוהמידבשוגגד

רחמנאכתבלכךלאאימאומזידאונסאבלכלההתורהאכלדהוהמידבשוגגמ

רחמנאכתבלא'אימומזידאונסאבלכולההתורהאכלדהוהמידיבשוגג2פ

נ

רחמנאכתבלא'אימומזידאונסאבלכלההתורהאכלדהוהמידיבשוגגא
רחמנא'כתלא'אימומזידאונסאבלכלההתורהאכלדהוהמידיבשוגגש

עלקרבןחייבהכיואפילוהואומזידדאונספתאוםעללגלותהואדשוגגפתעד

עלקרבןחייבהכי'ואפיהואומזידדאונספתאוםעללגלותהואדשוגגפתעמ

עלקרבןחיבהכיואפלוהואומזידדאונספתאוםעללגלותהואדשוגגפתע2פ

נ

עלקרבןחייבה"ואפהואומזידדאונספתאוםעללגלותהואבשוגגבפתעא
עלקרבןחייבה"ואפהואומזידדאונספתאוםעללגלותהואבשוגגבפתעש

שערבהעברתחייבהואהריונטמאטהורשהיהבמינזרוראשוטמאטומאתוד

שערבהעברתחייבהואהריוניטמאטהורשהיהבמינזרוראשוטמאטומאתומ

שערבהעברתחייבהואהריומטמאטהורשהיהבמינזרוראשוטמאטומאתו2פ

נ

שערבהעברתחייבהואהרי[?ונטמ]טמא[נ](ב)וטהורשהיהבמינזרראשוטמאטומאתוא
שערבהעברתחייבהואהריומטמאטהורשהיהבמינזרוראשוטמאטומאתוש

כלמגלחואיןמגלחהואראשוראשווגלחבקברשנזורולפטורקרבן'ובהבאד

כלמגלחואיןמגלחהואראשוראשווגלחבקברשניזוראתוליפטורקרבןובהבאתמ

כלמגלחואיןמגלחהואראשוראשווגלחבקברשניזוראתולפטורקרבןובהבאת2פ

נ

כלמגלחואיןמגלחהואראשוראשוגלחבקברשניזוראתולפטורקרבןובהבאתא
כלמגלחואיןמגלחהואראשוראשווגלחבקברשניזוראתולפטורקרבןובהבאתש

אובשביעיהזייתוביוםאומראתהבשביעיהזייתוביוםטהרתוביוםשערוד

אובשביעיהזייתו'אומאתהבשביעיהזייתוביוםטהרתוביוםשערומ

אובשביעיהזייתוביוםאומראתהבשביעיהזייתוביוםטהרתוביוםשערו2פ

נ

או'הזביוםהזייתוביום'אומאתה'הזביוםהזייתוביוםטהורתוביוםשערוא
או'הזביוםהזייתוביום'אומאתה'הזביוםהזייתוביוםטהורתוביוםשערוש

יגלחהשביעיביום'ל'תבשמיניד

מניןטהרהתגלחתטומאהתגלחתאלאליאיןיגלחנוהשביעיביוםל"תבשמינימ

יגלחנוהשביעיביוםלומרתלמודבשמיני2פ

נ

יגלחנו'הזביוםל"ת'בחא
יגלחנו'הזביוםל"ת'בחש

הזייתוביוםטהרתוביום'לומ'תלמוהזהשלא'אעפבשביעיאיד

הזייתוביוםטהרתוביוםל"תהזהשלא'פ'ע'אבשביעיאימ

הזייתוביוםטהרתוביוםלומרתלמודהזהשלאפיעלאףהשביעיביוםאי2פ

נ

הזייתוביוםטהרתוביוםל"תהזהשלאפ"אע'הזביוםאיא
הזייתוביוםטהרתוביוםל"תהזהשלאפ"אע'הזביוםאיש

יגלחנו'ל'תמניןועשיריתשיעישמינישביעיאלאליאיןהשביעיביוםד

יגלחנול"תמניןעשיריתשיעישמינישביעיאלאליאיןהשביעיביוםמ

יגלחנולאלומרתלמודמניןועשיריתשיעישמינישביעיליאיןהשביעיביום2פ

נ

יגלחנולאל"תמנין'י'ט'ח'זאלאליאין'הזביוםא
יגלחנולאל"תמנין'י'ט'ח'זאלאליאין"'הזביוםש

תגלחתאלאליאיןיגלחנו'ל'תמניןבלילהביוםאלאליאיןד

טומאהתגלחתאלאליאיןיגלחנול"תמניןבלילהביוםאלאליאיןמ

טומאהתגלחתאלאליאיןיגלחנולומרתלמודמניןבלילהביוםאלאליאין2פ

נ

'טומאתגלחתאלאליאיןא
טומאתתגלחתאלאליאיןש
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יד, י- יג , י

מזההיהכיצדהטומאהד

מזההיהכיצדהטומאהתגלחתאמרומכאןיגלחנול"תמניןטהרהתגלחתמ

מזההיהכיצדהטומאהתגלחתאמרומכאןיגלחנולומרתלמודמניןטהרה'תגלח2פ

נ

מזההיהכיצד'טומאתגלחתאמרומכאןיגלחנולאל"תמניןטהרהתגלחתא
מזההיהכיצדטומאהתגלחתאמרומכאןיגלחנולאל"תמניןטהרהתגלחתש

בוקרבנותיומביאבשמיניגילחואםבשמיניקרבנותיוומביאבשביעיומגלחובשביעיבשלישיד

בוקרבנותיומביאבשמיניגלחואםבשמיניקרבנותיוומביאבשביעיומגלחובשביעיבשלישימ

בוקרבנותיומביאבשמיניבשביעיגלחואםבשמיניקרבנותיוומביאבשביעיומגלחובשביעיבשלישי2פ

נ

בוקרבנותיומביא'בח'בז[גילח]ואם'בחקרבנותיוומביא'בזמגלח'ובז'בגא
בוקרבנותיומביא'בח'בזגלחואם'בחקרבנותיוומביא'בזמגלח'ובז'בגש

אתלהוציאאלאאינואוהשביעיאתלהוציאהשביעיוביוםעקיבא'רדבריביוםד

אתלהוציאאלאאינואוהשביעיאתלהוציאהשמיניוביוםעקיבא'רדבריביוםמ

אתלהוציאאלאאינואוהשביעיאתלהוציאהשמיניוביוםעקיבא'רדבריביום2פ

נ

אתלהוציאאלאאינואו'הזאתלהוציא'החוביום'עקי'רדבריביוםא
אתלהוציאאלאאינואו'הזאתלהוציא'החוביום'עקי'רדבריביוםש

'האמושמינימה'וגווהלאההשמיניומיוםשמינילהלןונאמרשמניכאן'נאמהתשיעיד

האמורשמינימהוהלאההשמיניומיוםשמינילהלןונאמרשמיניכאןנאמרהתשיעימ

האמורשמינימהירצהוהלאההשמיניומיוםשמינילהלןונאמרשמיניכאןנאמרהתשיעי2פ

נ

האמור'חמהירצהוהלאה'החומיום'חלהלן'ונאמ'חכאן'נאמ'הטא
האמור'חמהירצהוהלאה'החומיום'חלהלן'ונאמ'חכאן'נא'הטש

בוהכשרכאןהאמורשמיניאףוהלאהומשמינישמיניבוהכשרכאןד

בוהכשרכאןהאמורשמיניאףוהלאהומשמינישמיניבוהכשירלהלןמ

בומכשיר]כאןהאמורשמיניאףוהלאההשמיניומיוםשמיניבוהכשירכאן2פ

נ

בוהכשירכאןהאמור'חאףוהלאה'החומיום'חבוהכשיר[להלן](כאן)א
בוהכשירכאןהאמור'חאףוהלאה'החומיום'חבוהכשירכאןש

הרבהיכולתורים'אמאלווהלאהומשמינישמיניד

הרבהיכולתורים(אמראלו)אמראלווהלאהומשמינישמינימ

הרבהיכולתורים'אמאלווהלאההשמיניומיום[שמיני2פ

נ

הרבהיכולתורים'אמאלותוריםשתייביאוהלאה'החומיום'חא
הרבהיכולתורים'אמאלותוריםשתייביאוהלאה'החומיום'חש

ובניתוריםיביאיוכלשתיםאלאאמרתילאתוריםשתייביא'ל'תד

ובניתוריםיביאיכולשתיםאלאאמרתילאתוריםשתייביאל"תמ

ובני'תורישתייביאיכולשתיםאלאאמרתילאתוריםשתילומרתלמוד2פ

נ

ובניתורים'ביביאיכול'באלאאמרתילאתוריםשתיל"תא
ובניתוריםשתייביאיכול'באלאאמרתילאתוריםשתיל"תש

מזואחתפרידהיביאיכוליונהבנישניאו'ל'תיונהד

מזואחתפרידהיביאיכוליונהבנישניאואמריונהמ

מזואחתפרידהיכוליונהבנישניאור"אמיונה2פ

נ

מזו'אפרידהיכוליונהבנישניאותוריםשתירחמנא'אמיונהא
מזו'אפרידהיכוליונהבנישניאותוריםשתירחמנא'אמיונהש

איןאמרומיכאןיונהבנישניאותוריםשתי'ל'תמזואחתופרידהד

איןאמרומכאןיונהבנישניאותוריםשתי'אממזואחתופרידהמ

איןאמרומכאןיונהבנישניאותוריםשתיאמרמזואחתופרידה2פ

נ

איןאמרומכאןיונהבני'באו'תורישתי'רחמ'אממזו'אופרידהא
איןאמרומכאןיונהבני'באותורים'ברחמנא'אממזו'אופרידהש

פתחאלאהכהןאלאתוריןכנגדיונהבניולאיונהבניכנגדתוריןמביאיןד

פתחאלהכהןאלתוריםכנגדיונהבניולאיונהבניכנגדתוריםמביאיןמ

פתחאלהכהןאלתוריםכנגדיונהבניולאיונהבניכנגדתוריםמביאין2פ

נ

פתחאלהכהןאלתוריםכנגדיונהבניולאיונהבניכנגדתוריםמביאיןא
פתחאלהכהןאלתוריםכנגדיונהבניולאיונהבניכנגדתוריםמביאיןש
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ועשהמועדאהלפתחאלשיביאםעדהבאתםבטיפולחייבשהואמלמדמועדאהלד

ועשהמועדאהלפתחאלשיביאםעדהבאתםבטיפולחייבשהואמלמדמועדאהלמ

ועשהמועדאהלפתחאלשיביאםעדהבאתםבטיפולחייבשהואמלמדמועדאהל2פ

נ

ועשהמועדאהלפתחאלשיביאםעדהבאתםבטיפולחייבשהואמלמדמועדאהלא
ועשהמועדאהלפתחאלשיביאםעדהבאתםבטיפולחייבשהואמלמדמועדאהלש

ליאיןבעשייתןלעולהואחדלחטאתאחדהכהןשיפרישםלעולהואחדלחטאתאחדהכהןד

ליאיןבעשייתןלעולהואחדלחטאתאחדהכהןמ

ליאיןבעשייתןלעולהואחדלחטאתאחדהכהןשיפרישםלעולהואחדלחטאתאחדהכהן2פ

נ

ליאיןבעשייתןלעולה'וא'לחטא'אהכהןא
ליאיןבעשייתןלעולה'ואלחטאת'אהכהןש

בנישניאותוריםשתיולקחתביולדת'נאממניןבבעללכהןהפרשהאלאד

בנישניאותוריםשתיולקחהביולדת'נאממניןבבעליםהפרשהבכהןהפרשהאלאמ

בנישניאותוריםשתיולקחהביולדת'נאממניןבבעלבכהןהפרשהאלא2פ

נ

בני'באותורים'בולקחהביולדת'נאממניןבבעלבכהןהפרשהאלאא
בני'באותורים'בולקחהביולדת'נאממניןבבעלבכהןהפרשהאלאש

בכהןהפרשהלמדיןנמצאנולקיחתןבשעתמפרישיןשהבעליםהרילחטאתואחדלעולהאחדיונהד

בכהןהפרשהלמדיןנמצינולקיחתןבשעתמפרישיןשהבעליםהרילחטאתואחדלעולהאחדיונהמ

בכהןהפרשהלמדיםנמצינולקיחתןבשעתמפרישיןשהבעליםהרילחטאתואחדלעולהאחדיונה2פ

נ

בכהןהפרשהלמדיןומצינולקיחתןבשעתמפרישיןשהבעליםהרילחטאת'ואלעולה'איונהא
בכהןהפרשהלמדיןומצינולקיחתןבשעתמפרישיןשהבעליםהרילחטאת'ואלעולה'איונהש

מפרישיןשהבעליםבזמןלהפרישןצריךשהכהןבזמןסתומהקןכאןלמדיםנמצינובבעליםוהפרשהד

מביאיןשהבעליםבזמןלהפרישןצריךשהכהןבזמןסתומהקןלמדיןנמצינובבעליםוהפרשהמ

כןכאןלמדיםנמצינובבעליםוהפרשה2פ

נ

מביאין'שהבעליבזמןלהפרישן'צרישהבעליםבזמןסתומה]ן[ק](א)כלמדיןומצינובבעלים'והפרשא
כןכאןלמדיןומצינובבעליםוהפרשהש

זואימפרישיןשהבעליםבזמןמפורשהקןכאןלמדיןונמצינוסתומהאותהד

זואיאותהמפרישיןשהבעליםבזמןמפורשהקןלמדיןונמצינוסתומהאותהמ

זואיאותהמפרישיןשהבעליםבזמןמפורשה2פ

נ

זואיאותה'מפרישישהבעליםבזמןמפורשהכן[קןלמדיןונמצינוסתומהאותהא
זואיאותהמפרישיןשהבעליםבזמןמפרשהש

דבריהמתיםטומאתמשוםהנפשעלחטאמאשרעליווכפרלחטאתזוואילעולהד

דבריהמתיםטומאתמשוםהנפשעלחטאמאשרעליווכפרלחטאתזוואילעולהמ

דבריהמתיםטומאתמשוםהנפשעלחטאמאשרעליווכפרלחטאתזוואילעולה2פ

נ

דבריהמתיםטומאתמשוםהנפשעלחטאמאשרעליווכפרלחטאתזוואילעולהא
דבריהמתיםטומאתמשוםהנפשעלחטאמאשרעליווכפרלחטאתזוואילעולהש

והלאהייןמןעצמושציערנפשועלחטאמאשר'אומאלעזר'רישמעאל'רד

והלאהייןמןעצמושצערנפשועלחטאמאשר'אומאלעזר'רישמעאל'רמ

והלאהייןמןעצמושציערנפשועלחטאמאשראומראלעזר'רישמעאל'ר2פ

נ

והלאהייןמןעצמושציערהנפשעלחטאמאשר'אומ'אלעז'רישמעאל'רא
והלאהייןמןעצמושציערהנפשעלחטאמאשראומראלעזר'רישמעאל'רש

וחומרקלכפרהצריךהייןמןנפשוהמצערומהוחומרקלדבריםד

וחומרקלכפרהצריךהייןמןעצמוהמצעראםומהוחומרקלדבריםמ

וחומרקלכפרהצריךהייןמןנפשוהמצעראםומהוחומרקלדברים2פ

נ

ו"קכפרהצריךהייןמןעצמושציערמיאםומהו"ק'דבריא
ו"קכפרהצריךהייןמןעצמושציערמיאםומהוחומרקלדבריםש

והזירההואביוםראשואתוקדשדברכלעלנפשוהמצערד

והזירקרבנותיוהבאתביוםההואביוםראשואתוקדשדברכלעלנפשולמצערמ

והזירההואביוםראשואתוקדשדברכלעלעצמולמצער2פ

נ

והזירההואביוםראשואתוקדש'הדברימכללמצערא
והזירההואביוםראשואתוקדשהדבריםמכללמצערש
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'בריוסי'רדברישגילחמיוםלמנותשמתחיל'למדינמצינונזרוימיאת'לייד

'בריוסי'רדברישגלחמיוםלמנותשמתחיללמדיםנמצינונזרוימיאתי"לימ

'בריוסי'רדברישגילחמיוםלמנותשמתחיללמדיםנמצינונזרוימיאתי"לי2פ

נ

י"בריוסי'רדברישגלחמיוםלמנותשמתחיללמדיןומצינונזרוימיאת'להא
י"בריוסי'רדברישגלחמיוםלמנותשמתחיללמדיןומצינונזרוימיאת'להש

ההואביוםראשואתוקדשהנפשעלחטאמאשרעליווכפר'או'ריהודהד

ההואביוםראשואתוקדשהנפשעלחטאמאשרעליווכפר'אומ'ריהודהמ

ההואביוםראשואתוקדשהנפשעלחטאמאשרעליווכפראומר'ריהודה2פ

נ

ההואביוםראשואתוקדשהנפשעלחטאמאשרעליווכפר'אומ'רא
ההואביוםראשואתוקדשהנפשעלחטאמאשרעליווכפר'אומ'רש

נזרוימיאת'לייוהזירקרבנותיוהבאתביוםד

והזירשהזירנזירותוימיוישליםיחזורנזרוימיאתי"ליוהזירקרבנותיוהבאתביוםמ

והזירשהזירנזירותוימיוישליםיחזורנזרוימיאתי"ליוהזירקרבנותיוהבאתביום2פ

נ

והזירשהזירנזירותוימיוישליםויחזורנזרוימיאת'להוהזירקרבנותיוהבאתביוםא
והזירשהזירנזירותוימיוישליםויחזורנזרוימיאת'להוהזירקרבנותיוהבאתביוםש

אףיכולמזהחוץהכפרהאתמעכביןשבתורהאשמותכלד

אףיכולמזהחוץהכפרהאתמעכביןשבתורהאשמותכלנזרוימיאתי"לימ

אףיכולמזהחוץהכפרהאתמעכביןשבתורהאשמותכלנזרוימיאתי"לי2פ

נ

אףיכולמזהחוץהכפרהאתמעכביןשבתורהאשמותכלנזרוימיאת'להא
אףיכולמזהחוץהכפרהאתמעכביןשבתורהאשמותכלנזרוימיאת'להש

ישמעאל'רמשםהזירהביאשלא'אעפיוהביאוהזיר'ל'תמעכבזהד

ישמעאל'רמשםהזירהביאשלא'פ'ע'אוהביאוהזירל"תמעכבזהמ

ישמעאל'רבשםהזירהביא(הזיר)שלאי"אעפוהביאוהזירלומרתלמודמעכבזה2פ

נ

ישמעאלר"בשהביאהזירשלאפ"אעוהביאוהזירל"תמעכבזהא
ישמעאלר"בשהביאהזירשלאפ"אעוהביאוהזירל"תמעכבזהש

והזירלאשםשנתובןכבשוהביאאימתי'לייוהזיר'שנמעכבזהאףאמרוד

והזירלאשםשנתובןכבשוהביאאמתיי"ליוהזיר'שנמעכבזהאף'אממ

והזירלאשםשנתובןכבשוהביאאימתיי"ליוהזיר'שנמעכבזהאףאמרו2פ

נ

והזירלאשםשנתובןכבשכשיביאאימתי'להוהזיר'שנאמעכבזהאףאמרוא
והזירלאשםשנתובןכבשכשיביאאימתי'להוהזיר'שנאמעכבזהאףאמרוש

כימיםנזירותואחרשלבימיםלמתיםליטמאאסורשהואמניןנזרוימיאת'לייד

כימיםנזירותושלאחרבימיםלמתיםליטמאאסורשהואמניןנזרוימיאתי"לימ

כימיםנזירותושלאחרבימיםלמתיםליטמאאסורשהואמניןנזרוימיאתי"לי2פ

נ

כימיםנזירותושלאחרבימיםלמתיםליטמאאסורשהואמניןנזרוימיאת'להא
כימיםנזירותושלאחרבימיםלמתיםליטמאאסורשהואמניןנזרוימיאת'להש

שותה'נזיוכיייןהנזירישתהואחר'ל'תקרבןהבאתעדנזירותושבתוךד

שותהנזירוכיייןהנזירישתהואחרל"תקרבןהבאתעדנזירותושבתוךמ

שותהנזירוכיייןהנזירישתהואחרלומרתלמודקרבןהבאתעדנזירותושבתוך2פ

נ

שותהנזירוכיייןהנזירישתהואחרל"תקרבןהבאתעדנזירותושבתוךא
שותהנזירוכיייןהנזירישתהואחרל"תקרבןהבאתעדנזירותושבתוךש

נזירלהלן'ונאנזירכאן'נאשוהגזירהממנולדוןלהקישמופנהאלאייןד

נזירלהלןונאמרנזירכאןנאמרגזירהממנולדוןלהקישמופהאלאייןמ

נזירלהלןונאמרנזירכאןנאמרשוהגזירהממנולדוןלהקישמופנהאלאיין2פ

נ

נזירלהלן'ונאמנזיר[כאן]'נאמש"גממנוולדוןלהקישמופנהאלאייןא
נזירלהלןונאמרנזירכאןנאמר(כ)ש"גממנוולדוןלהקישמופהאלאייןש

נזירותשבתוךכימיםנזירותאחרשלימיםבועשהלהלןהאמורנזירמהד

נזירותשבתוךכימיםנזירותשלאחרימיםבועשהלהלןהאמורנזירמהמ

הנזירותשבתוךכימים(ש)נזירשלאחרימיםבועשהלהלןהאמורנזירמה2פ

נ

הנזירותשבתוךכימיםהנזירותשלאחרימיםבועשהלהלןהאמורנזירמהא
הנזירותשבתוךכימיםהנזירותשלאחרימיםבועשהלהלןהאמורנזירמהש
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נזירותאחרשלימיםבונעשהכאןהאמורנזיראףקרבןהבאתעדד

נזירותשלאחרימיםבונעשהכאןהאמורנזיראףקרבןהבאתעדמ

נזירותשלאחרימיםבונעשהכאןהאמורנזיראףקרבןהבאתעד2פ

נ

'וכוקרבןהבאתעדא
'וכוקרבןהבאתעדש

ולאלעצמושנתובןאילולאכבשוהביאקרבןהבאתעדנזירותשבתוךכימיםד

ולאלעצמושנתובןאילולאכבשוהביאקרבןהבאתעדנזירותשבתוךכימיםמ

ולאלעצמושנתובןאילולאכבשוהביאקרבןהבאתעדהנזירותשבתוךכימים2פ

נ

ולאלעצמושנתובןאילולאכבשוהביאא
ולאלעצמושנתובןאילולאכבשוהביאש

מצינולאשמעון'ר'אקנסזההרילאשםעולםלשנישנהבןד

בכלמצינולאשמעון'ר'אמקנסזההרילאשםעולםלשנישנהבןמ

מצינולאשמעוןר"אמקונסזההרילאשםעולםלשנישנהבן2פ

נ

מצינולאזההרילאשםעולםלשנישנהבןא
מצינולאזההרילאשםעולםלשנישנהבןש

והימיםיפלוהראשוניםוהימיםאחריו'כתשכןבלבדזהאלא'לבטשיבאאשםד

והימיםיפלוהראשוניםוהימיםאחריו'כתושכןבלבדזהאלאלבטלשיבאאשםהתורהמ

והימיםיפלוהראשוניםוהימיםאחריוכתובשכןבלבדזהאלאלבטלשיבאאשם2פ

נ

יפלו'הראשוניוהימיםאחריו'כתושכןבלבדזהאלאלבטלשיביאאשםא
יפלוהראשוניםוהימיםאחריו'כתושכןבלבדזהאלאלבטלשיביאאשםש

'קנזירהריני'אמאםמניןסותרואחרוניםראשוניםלושישמייפלוהראשוניםד

מאהנזירהריני'אמאםמניןסותרואחרוניםראשוניםלושישמייפלוהראשוניםמ

מאהנזירהריניאמראםמניןסותרואחרוניםראשוניםלושישמייפלוהראשונים2פ

נ

'קנזירהריני'אמאםמניןסותרואחרוניםראשוניםלושישימיםא
'קנזירהריני'אמאםמניןסותרואחרוניםראשוניםלושישימיםש

'ל'תהכלאתסותרשהואמניןאחדיוםחסרמאהסוףוניטמאיוםד

ל"תהכלאתסותרשהואמניןאחדיוםחסרמאהסוףונטמאיוםמ

לומרתלמודהכלאתסותרשהואמניןאחדיוםחסרמאהסוףוניטמאיום2פ

נ

ל"תהכלאתסותרשהואמניןאחתחסריום'קסוףונטמאיוםא
ל"תהכלאתסותרשהואמניןאחתחסר'קסוףונטמאיוםש

לוישוזהסותראחרוניםלושישמייפלו'הראשוניוהימיםד

ואחרוניםראשוניםלוישוזהסותראחרוניםלושישמייפלוהראשוניםוהימיםמ

ראשוניםלוישוזהסותראחרוניםלושישמייפלוהראשוניםוהימים2פ

נ

'ראשונילואיןוזהסותר'ואחרוני'ראשונילושישמייפלוהראשוניםוהימיםא
ראשוניםלואיןוזהסותר'ואחרוני'ראשונילושישמייפלוהראשוניםוהימיםש

ד

שישמייפלוהראשוניםוהימיםל"תהכלאתסותרמאהביוםנטמא'אפיאומ

2פ

נ

הכלסותרתהטומאהנזרוטמאכיא
הכלסותרתהטומאהנזרוטמאכיש

אתסותרמאהבתחלתניטמאאפילואואחרוניםד

אתסותרמאהבתחלתנטמא'אפיאואחרוניםלואיןוזהסותראחרוניםלומ

אתסותרמאהבתחלתניטמאאפלואו2פ

נ

אתסותרמאהבתחלתנטמא'אפיאוא
אתסותרמאהבתחלתנטמא'אפיאוש

לואיןוזהראשוניםלושישמייפלו'הראשוניוהימים'ל'תהכלד

לואיןוזהסותרראשוניםלושישמייפלוהראשוניםוהימיםל"תהכלמ

לואיןוזהסותרראשוניםלושישמייפלוהראשוניםוהימיםלומרתלמודהכל2פ

נ

לואיןוזהסותרראשוניםלושישמייפלו'הראשוניוהימיםל"תהכלא
לואיןוזהסותרראשוניםלושישמייפלו'הראשוניוהימיםל"תהכלש
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אלאהכלאתסותרתהתגלחתואיןהכלאתסותרתהטומאהנזרוטמאכיראשוניםד

אלאהכלאתסותרתהתגלחתואיןהכלאתסותרתהטומאהנזרוטמאכיראשוניםמ

אלאהכלאתסותרתהתגלחתואיןהכלאתסותרתהטומאהנזרוטמאכיראשונים2פ

נ

אלאהכלסותרהתגלחתואיןהכלסותרהטומאהנזרוטמאכיראשוניםא
אלאהכלסותרהתגלחתואיןהכלסותרהטומאהנזרוטמאכיראשוניםש

סותרהייןואיןסותרתהטומאהפרעגדלדבעינןיוםשלשיםד

סותרהייןואיןסותרתהטומאהפרעגדלדבעינןיום'למ

סותרהייןואיןסותרתהטומאהפרעגדלדבעינןיוםשלשים2פ

נ

ואיןהכלסותרתהטומאהסותרהייןואיןסותרתהטומאהפרעגדל'דבעייום'לא
ואיןהכלסותרתהטומאהסותרתהייןואיןסותרת'הטומאפרעגדל'דבעייום'לש

יכולעולםנזירואחדימיםנזיראחדתורתהנזירתורתוזאתד

יכולעולםנזירואחדימיםנזיראחדתורתהנזירתורתוזאתמ

יכולעולםנזירואחדימיםנזיראחדתורתהנזירתורתוזאת2פ

נ

יכולעולםנזיר'ואימיםנזיר'אתורתהנזירתורתוזאתהכלסותרתהתגלחתא
יכולעולםנזיר'ואימיםנזיר'אתורתהנזירתורתוזאתהכלסותרתהתגלחתש

נזירביןמהאמרושכןואת'ל'תשמשוןנזירותמרבהשאתד

נזירביןמה'אמשכןזאתל"תשמשוןנזירותהנזירמרבהשאתמ

נזירביןמהאמרושכןזאתלומרתלמודשמשוןנזירותהנזירמרבהשאת2פ

נ

נזירביןמהאמרושכןזאתל"תשמשוןנזירותהנזיראתמרבהשאתא
נזירביןמהאמרושכןזאתל"תשמשוןנזירותהנזיראתמרבהשאתש

ואםבהמות'גמביאבתערמיקלשערוהכבידעולםנזירשמשוןלנזירעולםד

ואםבהמותשלשומביאבתערמיקלאיןשערוהכבידעולםנזירשמשוןלנזירעולםמ

ואםבהמותשלשומביאמיקלשערוהכבידעולםנזירשמשוןלנזירעולם2פ

נ

ואםבהמות'גומביאבתערמקלשערוהכבידעולםנזירשמשוןלנזירותעולםא
ואםבהמות'גוהביאבתערמקלשערוהכבידעולםנזירשמשוןלנזירותעולםש

איןנטמאואםבתערמיקלאיןשערוהכבידשמשוןנזירטומאהקרבןמביאנטמאד

איןניטמאואםבתערמיקלאיןשערוהכבידשמשוןנזירטומאהקרבןמביאניטמאמ

טומאהקרבןמביאניטמא2פ

נ

איןנטמאואםבתערמיקלאיןשערוהכבידשמשוןנזיר]טומאהקרבןמביאנטמאא
טומאהקרבןמביאנטמאש

ארבעיםמקץויהישנאמרהיהעולםנזיראבשלוםאומר'רטומאהקרבןמביאד

ארבעיםמקץויהי'שנהיהעולםנזיראבשלום'אומ'רטומאהקרבןמביאמ

'ארבעימקץויהי'שנאהיהעולםנזיראבשלוםאומר'ר2פ

נ

(יום)'ממקץויהי'שנאהיהעולםנזיראבשלום'אומ'ר[טומאהקרבןמביאא
יום'ממקץויהי'שנאהיהעולםנזיראבשלום'אומ'רש

בחברון'ליינדרתיאשרנדריאתואשלםאלכהאביואלאבשלוםויאמרשנהד

'וגומאביואלאבשלוםויאמרשנהמ

'וגוי"לינדרתיאשרנדריאתואשלםאלכהאביואלאבשלוםויאמרשנה2פ

נ

בחברון'להנדרתיאשרנדריאתואשלםנאאלכההמלךאלאבשלום'ויאמ[שנה]א
בחברון'להנדרתיאשרנדריאתואשלםנאאלכההמלךאלאבשלוםויאמרש

ועבדתיירושלם'ייישיבניהשבאםלאמרבארםבגשורבשבתיעבדךנדרנדרכיד

'וגומעבדךנדרנדרכימ

ועבדתיירושלםי"יישיבניאםלאמרבאדםבגשורבשבתיעבדךנדרנדרכי2פ

נ

ועבדתיירושלם'הישיבניהשבאםלאמרארםבגשורבשבתיעבדךנדרנדרכיא
ועבדתיירושלם'הישיבניהשבאםלאמרארםבגשורבשבתיעבדךנדרנדרכיש

לקץיהושע'רמשוםאומרנהוראי'רשנהארבעיםמקץמהו'ייאתד

מקץיהושע'רמשום'אומנהוראי'רשנהארבעיםמקץויהימהומ

לקץיהושע'רמשוםאומרנהוראי'רשנהארבעיםמקץמהוי"יאת2פ

נ

לקץ'אומנהוראי'רשנה'ממקץמהו'האתא
לקץ'אומנהוראי'רשנה'ממקץמהו'האתש
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יז, י

לשמואלעשרשנתהיאמלךלהםששאלושנהואותהמלךלהםשאלושנהארבעיםד

לשמואלעשרשנתהיאמלךלהםששאלושנהואותהמלךלהםששאלושנה'ממ

לשמואלעשרשנתהיא[מלךלהםששאלושנהואותה]מלךלהםששאלושנהארבעים2פ

נ

לשמואלעשיריתשנההיאמלךלהםששאלושנה'מא
לשמואלעשיריתשנההיהמלךלהםששאלושנה'מש

לימיםימיםמקץויהישנאמר'רדבריחדשעשרלשניםאחדאבשלוםומגלחהרמתיד

לימיםימיםמקץוהיה'שנ'רדבריחדשב"ליאחדאבשלוםומגלחהרמתימ

לימיםימיםמקץויהי'שנא'רדבריחדשעשרלשניםאחדאבשלוםומגלחהרמתי2פ

נ

ימיםמקץויהי'שנא'רדברי[חדש]ב"ליאחדאבשלוםומגלחהרמתיא
ימיםמקץויהי'שנא'רדבריחדשב"ליאחדאבשלוםומגלחהרמתיש

תהיהימיםלהלןונאמרימיםכאן'נאמ'וגויגלחאשרד

תהיהימיםלהלןונאמרימיםכאןנאמריגלחאשרמ

תהיה[ימים]להלןונאמרימיםכאןונאמר'וגווגלחועליוכבדכייגלח(כי)2פ

נ

תהיהימיםלהלן'ונאמימיםכאן'נאמוגלחועליוכבדכייגלחאשרא
תהיהימיםלהלן'ונאמימיםכאן'נאמוגלחועליוכבדכייגלחאשרש

חדשעשרשניםכאןאףחדשעשרשניםלהלןמהגאולתוד

חדשעשרשניםכאןאףחדשב"ילהלןמהגאולתומ

חדשעשרשניםכאןאף[חדש]עשרשניםלהלןמהגאולתו2פ

נ

'אומ'אלעז'רחדשב"יכאןאףחדשב"ילהלןמהגאולתוא
'אומ'אלעז'רחדשב"יכאןאףחדשב"ילהלןמהגאולתוש

ד

מ

2פ

נ

מלך'שנאמשוםהמלכיםכדרךמנווליראהשלאיוםו"לטיוםו"מטהואמגלחא
מלך'שנאמשוםהמלכיםכדרךמנווליראהשלאיוםו"לטיוםו"מטהואמגלחש

כדרךיוםלשלשיםאחדמגלחאומרנהוראי'רד

כדרךיום'ללאחדמגלח'אומנהוראי'רמ

כדרךיוםלשלשיםאחדמגלחאומרנהוראי'ר2פ

נ

כדרךיום'לל'אמגלח'אומנהוראי'רלמלךאיתקשוכהןעיניךתחזינהביופיוא
כדרךיום'לל'אמגלח'אומנהוראי'רלמלךאיתקשוכהןעיניךתחזינהביופיוש

שבתלערבשבתמערבאומריוסי'רישלחולאופרעשנאמרמגלחיםשהכהניםד

שבתלערבשבתמערבמגלח'אומיוסי'רישלחולאופרע'שנמגלחיןשהכהניםמ

שבתלערבשבתמעברמגלח'אומיוסי'רישלחולאופרע'שנמגלחיןשהכהנים2פ

נ

ש"לעש"מעמגלח'אומיוסי'רישלחולאופרע'שנא[מגלחין]שהכהניםא
ש"לעש"מעמגלח'אומיוסי'רישלחולאופרע'שנא'שהכהניש

אוטהרהלקרבןתורתזאתשבתלערבשבתמערבמגלחיםמלכיםבבנימצינושכןד

אוטהרהלקרבןקרבןזאתשבתלערבשבתמערבמגלחיםמלכיםבבנימצינושכןמ

אוטהרהלקרבןתורתזאתשבתלערבשבתמערבמגלחיןמלכיםבבנימצינושכן2פ

נ

אוטהרהלקרבןתורתזאתש"לעש"מעמגלחיןמלכיםבבנימצינושכןא
אוטהרהלקרבןתורתזאתש"לעש"מעמגלחיןמלכיםבבנימצינושכןש

שישבמיאלאאמרתילאנזרוימימלאתביוםלומרתלמודטומאהלקרבןאףד

שישבמיאלאאמרתילאנזרוימימלאתביוםל"תטומאהלקרבןאףמ

שישבמיאלאאמרתילאנזרוימימלאתביוםלומרתלמודטומאהלקרבןאף2פ

נ

שישבמיאלאאמרתילאנזרוימימלאתביוםל"תטומאהלקרבןאףא
שישבמיאלאאמרתילאנזרוימימלאתביוםל"תטומאהלקרבןאףש

עצמואתיביאהואאותויביאבלילהולאיביאביוםמלאתביוםלנזירותופסקד

עצמואתיביאהואאותויביאבלילהולאיביאביוםמלאתביוםלנזירותופסקמ

עצמואתיביאאותויביאבלילהולאיביאביוםמלאתביוםלנזירותופסק2פ

נ

עצמואתיביאאותויביאבלילהולאביוםמלאתביוםלנזירותופסקא
עצמואתיביאאותויביאבלילהולאביוםמלאתביוםלנזירותופסקש
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והשיאובתורהדורשישמעאל'רשהיהאתיםמשלשהאחתזואותומביאיןאחריםואיןד

והשיאובתורהדורשישמעאל'רשהיהאתיםמשלשהאחתזואותומביאיםאחריםואיןמ

והשיאובתורהדורשישמעאל'רשהיהאתיםמשלשהאחתזואותומביאיןאחריםואין2פ

נ

והשיאובתורהדורשישמעאל'רשהיהאתים'מג'אוזהאותו'מביאי'אחריואיןא
והשיאובתורהדורשישמעאל'רשהיהאתים'מג'אוזהאותו'מביאי'אחריואיןש

בוכיוצאעצמןאתמשיאיםהםוהלאאותםמשיאיםאחריםוכיאשמהעוןאותםד

בוכיוצאעצמןמשיאיןהםוהלאאותםמשיאיןאחריםוכיאשמהעוןאותםמ

בוכיוצאעצמןאתמשיאיןהםוהלאאותםמשיאיןאחריםוכיאשמהעוןאותם2פ

נ

בוכיוצאעצמןאתמשיאיןהםוהלאאותםמשיאין'אחריוכיאשמהעוןאותםא
בוכיוצאעצמןאתמשיאיןהםוהלאאותםמשיאיןאחריםוכיאשמהעוןאותםש

עצמואתקברהואוהלאאותוקברואחריםוכיבגאיאותוויקבראומראתהד

עצמואתקברהואוהלאאותוקברואחריםוכיבגיאאותוויקבור'אומאתהמ

עצמואתקברהואוהלאאותוקברואחריםוכיבגיאאותוויקבראומראתה2פ

נ

עצמואתקברהואוהלאאותוקברואחריםוכיבגאיאותוויקבורא
עצמואתקברהואוהלאאותוקברו'אחריוכיבגאיאותוויקבורש

אותומביאיםאחריםואיןעצמואתיביאהואאותויביאאומראתהכאןאףד

אותומביאיןאחריםואיןעצמואתיביאהואאותויביא'אומאתהכאןאףמ

אותומביאיןאחריםואיןעצמואתיביאהואאותויביאאומראתהכאןאף2פ

נ

אותומביאיןאחריםואיןעצמואתמביאהואאותויביא'אומאתהכאןאףא
אותומביאין'אחריואיןעצמואתיביאהואאותויביא'אומאתהכאןאףש

בןלשםמוקדשתשבהמהמגיד'לייקרבנואתוהקריבמועדאוהלפתחאלד

בןלשםמקודשתשבהמהמגידי"ליקרבנואתוהקריבמועדאהלפתחאלמ

בןלשםמוקדשתשבהמהמגידי"ליקרבנואתוהקריבמועדאהלפתחאל2פ

נ

בןלשםמקודשתשבהמהמגיד'להקרבנואתוהקריבמועדאהלפתחאלא
בןלשםמקודשתשבהמהמגיד'להקרבנואתוהקריב(והביא)מועדאהלפתחאלש

מוםבעלאתלהוציאתמיםלשניםשנהבןולאלעצמושנהבןשנתוד

מוםבעלאתלהוציאתמיםלשניםשנתובןולאלעצמושנתומ

מוםבעללהוציאתמיםעולםלשנישנהבןולאלעצמושנהבןשנתו2פ

נ

מוםבעלאתלהוציאתמיםעולםלשנישנהבןולאלעצמושנהבןשנתוא
מוםבעלאתלהוציאתמיםעולםלשנישנהבןולאלעצמושנהבןשנתוש

עולהלשםהקדשושיהאלעולהאחדלשםהקדששיהאאחדלשניםולאאחדד

עולהלשםהקדשושיהאלעולהאחדלשםהקדששיהאאחדשניםולאאחדמ

עולהלשםהקדשושיהאלעולהאחדלשםהקדששיהאאחדשניםולאאחד2פ

נ

עולהלשםהקדשו(ק)שיהאלעולה'אלשםהקדששיהא'בולא'אא
עולהלשםהקדשושיהאלעולה'אלשםהקדששיהא'בולא'אש

מגלחיןאיןאחתאמרתשתיםיכולוכבשהאחתלומרתלמודשתיםיכולוכבשהד

מגלחיןאיןאחתאמרת(ל"תשתיםיכולוכבשה)אחתל"תשתיםיכולוכבשהמ

מגלחיןאיןאחתאמרתשתיםיכולוכבשה2פ

נ

מגלחיןאיןאחתאמרתשניםיכולוכבשהא
'מגלחיאיןאחתאמרתשניםיכולוכבשהש

תמימהלשניםשנהבתולאלעצמהשנהבתשנתהבתכאחתנזירותשתיד

תמימהלשניםשנהבתולאלעצמהשנהבתשנתהבתכאחתנזירותשתימ

תמימהעולםלשנישנהבתולאלעצמהשנהבתשנתהבתכאחתנזירותשתי2פ

נ

תמימהעולםלשנישנהבתולאלעצמהשנהבתשנתהבתכאחת'נזירושתיא
תמימהעולםלשנישנהבתולאלעצמהשנהבתשנתהבתכאחת'נזירושתיש

אחדלומרתלמודשניםיכולואילחטאתלשםהקדישהשיהאלחטאתמוםבעלתלהוציאד

אחדל"תשניםיכולואילחטאתלשםהקדשהשיהאלחטאתמותבעלתלהוציאמ

אחדלומרתלמודשניםיכולואילחטאתלשםהקדשהשיהאלחטאתמוםבעלתלהוציא2פ

נ

אחתל"ת'ביכולואילחטאתלשםהקדשהשיהאלחטאתמוםבעלתלהוציאא
אחתל"תשניםיכולואילחטאתלשםהקדשהשיהאלחטאתמוםבעלתלהוציאש
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הקדששיהאלשלמיםמוםבעללהוציאתמיםאחדזבחעלהואמגלחאחדאמרתד

הקדששיהאלשלמיםמוםבעללהוציאתמיםאחדזבחעלהואמגלחאחדאמרתמ

הקדששיהאלשלמיםמוםבעללהוציאתמיםאחדזבחעלהואמגלחאחדאמרת2פ

נ

הקדששיהאלשלמיםמוםבעללהוציאתמים'אזבחעלמגלחהוא'אאמרתא
הקדששיהא'לשלמימוםבעללהוציאתמים'אזבחעלמגלחהוא'אאמרתש

אןבסלשיביאמצוהמצותשלבהמות'בגשיטעןבנזירלימדשלמיםלשםד

איןבסלשיביאמצוהמצותוכלבהמותבשלששיטעןבנזירלימדשלמיםלשםמ

איןבסלשיביאמצוהמצותסלבהמותבשלששיטעוןבנזירלימדשלמיםלשם2פ

נ

איןבסלשיביאמצוהמצותסלבהמות'בגשטעוןבנזירלמדשלמים(שמים)לשםא
איןבסלשיביאמצוהמצותסלבהמות'בגשטעוןבנזירלמדשלמיםלשםש

כללמצותוסלוסל'ל'תהכליםשארמרבהאתמניןסלאלאליד

כללמצותוסלוסלל"תהכליםשארמרבהאתמניןסלאלאלימ

כללמצותוסללומרתלמודהכליםשארמרבהאתמניןסלאלאלי2פ

נ

כללמצותוסלל"תכליםשארמרבהאתמניןסלאלאליא
כללמצותוסלל"תכליםשארמרבהאתמניןסלאלאליש

כתודהמיניןטעוןשאיןמלמדשבפרטמהאלאבכללאיןפרטמצותחלותד

בתורהמיניןארבעתטעוןשאיןמלמדשבפרטמהאלאבכללאיןפרטמצותחלותמ

בתודהמיניןטעוןשאיןמלמדשבפרטמהאלאבכללאיןפרטחלות2פ

נ

בתורהמיניןטעוןשאיןמלמדשבפרטמהאלאבכללאיןפרטחלותא
בתורה'מיניטעוןשאיןמלמדשבפרטמהאלאבכללאיןפרטחלותש

יכול'ברקיקימצות'לומ'צרילמה'משוחימצותורקיקיבשמןבלולותחלותמצותד

יכולברקיקיםמצותלומרצרךלמהבשמןמשוחיםמצותורקיקיבשמןבלולותחלותמצותמ

יכולברקיקיםמצותלומרצריךלמהבשמןמשוחיםמצותורקיקיבשמןבלולותחלותמצות2פ

נ

יכול'ברקיקימצות'לומהוצרךלמהבשמן'משוחימצותורקיקיבשמןבלולותחלותמצותא
יכול'ברקיקימצות'לומהוצרךלמהבשמן'משוחימצותורקיקיבשמןבלולותחלותמצותש

ולמשיחהלבלילהשווולאשוולמצהמצות'תלבלילהולרקיקיםמשיחהלחלותליתןד

ולמשיחהלבלילהשווולאשוולמצהמצותל"תבלילהולרקיקהמשיחהלחלותיתןמ

'ולמשיחלבלילהשווולאשוולמצהמצותלומרתלמודולרקיקיםמשיחהלחלותיתן2פ

נ

ולמשוחהלבלולהולאשוולמצהמצותל"תולרקיקיםמשיחהלחלותיתןא
ולמשוחהלבלולהולאשוולמצהמצותל"ת'ולהקיקימשיחהלחלותיתןש

כיצדשמןקיוםכדיבשמן'לומ'תל'המושחיכדרךיכולבשמן'משוחימצותורקיקיד

כאישמןקיוםכדיבשמן'אמהמשוחיםכדרךיכולבשמןמשוחיםמצותורקיקימ

כיצדשמןקיוםכדיבשמןר"אמהמושחיםכדרךיכולבשמןמשוחיםמצותורקיקי2פ

נ

כיצדשמןקיוםכדיבשמןר"אהמושחיםכדרךיכולבשמןמשוחיםמצותורקיקיא
כיצדשמןקיוםכדיבשמןר"א'המושחיכדרךיכולבשמן'משוחימצותורקיקיש

זועלואחתזועלאחתונותןאצבעוטובלעושההואד

כיכמיןזועלואחתזועלאחתונותןאצבעוטובלעושההואצדמ

כיכמיןזועלואחתזועלאחתונותןאצבעוטובלעושההוא2פ

נ

כיכמיןזועל'ואזועל'אונותןאצבעוטובלעושההואא
כיכמיןזועל'ואזועל'אונותןאצבעוטובלעושההואש

מנחהשמביאבמצורעאמורשהואכדרךולאשםלחטאתאףאוולשלמיםלעולהונסכיהםומנחתםד

מנחהשמביאבמצורעאמורשהואכדרךולאשםלחטאתאףאוולשלמיםלעולהונסכיהםומנחתםמ

מנחהשמביאבמצורעאמורשהואכדרךולאשםלחטאתאףאוולשלמיםלעולהונסכיהםומנחתם2פ

נ

מנחהשמביאבמצורע'אומשהואכדרךואשםלחטאתאףאוולשלמיםלעולהונסכיהםומנחתםא
מנחהשמביאבמצורע'אומשהואכדרךואשםלחטאתאףאוולשלמיםלעולהונסכיהםומנחתםש

בתאחתוכבשה'תמימיכבשיםשנייקחהשמיניוביום'שנועולתוואשמוחטאתועלד

בתאחתוכבשהתמימיםכבשיםשנייקחהשמיניוביום'שנועולתוואשמוחטאתועלמ

בתאחתוכבשהתמימיםכבשיםשנייקחהשמיניוביום'שנועולתוואשמוחטאתועל2פ

נ

בתאחתוכבשהתמימיםכבשיםשנייקח'החוביום'שנאועולתוואשמוחטאתועלא
בתאחתוכבשהתמימיםכבשיםשנייקח'החוביום'שנאועולתוואשמוחטאתועלש
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ומיןמיןלכלעשרוןעשרונים'גמביאהיה'וגושנתהד

ומיןמיןלכלעשרוןעשרוניםשלשהמביאהיה'וגומשנתהמ

ומיןמיןלכלעשרוןעשרוניםשלשהמביאהיה'וגוסלתעשרוניםושלשהתמימהשנתה2פ

נ

ומיןמיןלכלעשרון'עשרונישלשהמביאהיהשנתהא
ומיןמיןלכלעשרון'עשרוני'גמביאהיהשנתהש

הכהןועשה'וגו'שלמיזבחיעשההאילואת'ל'תכןבנזיראףיכולד

הכהןועשה'וגומהשלמיםזבחיעשההאילואתל"תכןבנזיראףיכולמ

הכהןועשה'וגושלמיםזבחיעשההאילואתלומרתלמודכןבנזיראףיכול2פ

נ

הכהןועשהשלמיםזבחיעשההאילואתל"תכןבנזיראףיכולא
הכהןועשהשלמיםזבחיעשההאילואתל"תכןבנזיראףיכולש

הכללמןויצאונסכיהםומנחתםבכללהיהאילוהלאנסכוואתמנחתואתד

הכללמןמוצאויצאונסכיהםומנחתםבכללהיהאילוהלאנסכו(מ)ואתמנחתואתמ

הכללמןמוציאויצאונסכיהםומנחתםבכללהיהאילוהלאנסכוואתמנחתואת2פ

נ

הכללמןמוציאויצאונסכיהםומנחתםבכללהיהאילוהלאנסכוואתמנחתואתא
הכללמןמוציאויצאונסכיהםומנחתםבכללהיהאילוהלאנסכוואתמנחתואתש

נסכיםטעוןובנדבהבנדרבאשהואמיוחדשלמיםשהואהאילמההכללעלולימדד

נסכיםטעוןובנדבהבנדרבאשהואמיוחדשלמיםשהואהאילמההכללעלולימדמ

נסכיםטעון]ובנדבהבנדרבאשהואמיוחדשלמיםשהואהאילמההכללעלולימד2פ

נ

נסכיםטעוןובנדבהבנדרהואשבאמיוחדשלמיםשהואהאילמההכללעלולימדא
נסכיםטעוןובנדבהבנדרהואשבאמיוחדשלמיםשהואהאילמההכללעלולימדש

נסכיםשיטענוובנדבהבנדר'הבאיכלאףד

וכנדבהכנדרבאיןשאיןואשםחטאתיצאונסכיםטעוניםובנדבהבנדרהבאיםכלאףמ

[ובנדבהבנדרהבאיםכלאף2פ

נ

'נסכיטעוןובנדבהבנדרהבאיםכלאףא
נסכיםטעוןובנדבהבנדרהבאיםכלאףש

שהחטאתמלמדעולתוואתחטאתואתועשה'יילפניהכהןוהקריבד

שהחטאתמלמדעולתוואתחטאתואתועשהי"ילפניהכהןוהקריבנסכיםיטענושלאמ

שחטאתמלמדעולתוואתחטאתואתועשהי"ילפניהכהןוהקריבנסכיםיטענושלא2פ

נ

שחטאתמלמדעולתוואתחטאתואתועשה'הלפניהכהןוהקריבא
שחטאתמלמדעולתוואתחטאתואתועשה'הלפניהכהןוהקריבש

לשלמיםקודמתשהעולהמגידשלמיםזבחיעשההאילואתמקוםבכלעולהקודםקרבד

לשלמיםקודמתשהעולהמגידהשלמיםזבחיעשההאילואתמקוםבכלעולה(ה)קודםקרבמ

לשלמיםקודמתשהעולהמגידשלמיםזבחיעשההאילואתמקוםבכלעולהקודםקרב2פ

נ

לשלמיםקודמתשהעולהמגידשלמיםזבחיעשההאילואתמקוםבכלעולהקודםקרבא
לשלמיםקודמתשהעולהמגידשלמיםזבחיעשההאילואתמקוםבכלעולהקודםקרבש

ועשההזבחבדםאלאקדושהלחםשאיןהאיללזביחתהלחםשיקדיםהמצותסלעלד

ועשההזבחבדםאלאקדושהלחםשאיןהאיללזביחתהלחםשיקדיםהמצותסלעלמ

ועשההזבחבדםאלאקדושהלחםשאיןהאיללזביחתהלחםשיקדוםהמצותסלעל2פ

נ

ועשההזבחבדםאלאקדושהלחםשאיןהאיללזביחתהלחםשיקדוםהמצותסלעלא
ועשההזבחבדםאלאקדושהלחםשאיןהאיללזביחתהלחםשיקדוםהמצותסלעלש

יאשיה'רמועדאהלפתחהנזירוגלחשאמרנולענין'וגומנחתאתהכהןד

יאשה'רמועדאהלפתחהנזירוגלחשאמרנולעניןנסכוואתמנחתואתהכהןמ

יאשיה'רמועדאהלפתחהנזירוגלחשאמרנולענין'וגומנחתאתהכהן2פ

נ

יאשיה'רמועדאהלפתחהנזירוגלחשאמרנולעניןמנחתואתהכהןא
יאשיה'רמועדאהלפתחהנזירוגלחשאמרנולעניןמנחתואתהכהןש

כךאםאמרתכמשמעומועדאהלפתחאלאאינואומדבר'הכתובשלמים'אומד

כךאםאמרתכמשמעומועדאהלפתחאלאאינואומדבר'הכתובשלמים'אוממ

כךאםאמרתכמשמעומועדאהלפתחאלאאינואומדברהכתובבשלמים'או2פ

נ

כךאםאמרתכמשמעומועדאהלפתחאלאאינואומדברהכתובבשלמים'אמא
כךאםאמרתכמשמעומועדאהלפתחאלאאינואומדברהכתוב'בשלמי'אמש
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יגלחשלאבזיוןלדברוחומרקל'וגומזבחיעלבמעלותתעלהלאתורהאמרהד

יגלחשלאבזיוןלדברוחומרקל'וגוממזבחיעלבמעלותתעלהלאתורהאמרהמ

יגלחשלאבזיוןלדברוחומרקל'וגומזבחיעל'במעלותעלהלאתורהאמרה2פ

נ

יגלחשלאביזיוןלדבריו"קמזבחיעלבמעלותתעלהולאתורהאמרהא
יגלחשלאבזיוןלדבריו"קמזבחיעלבמעלותתעלהולאתורהאמרהש

פתחושחטובהןשנאמרמדברהכתובבשלמיםמועדאהלפתחלומרתלמודמההאד

פתחושחטו'שנמדברהכתובבשלמיםאהלפתחל"תמההאמ

פתחושחטובהן'שנאמדברהכתובבשלמיםמועדאהלפתחלומרתלמודמההא2פ

נ

פתחושחטובהם'שנאמדבר'הכתו'בשלמימועדאהלפתחל"מתהאא
פתחושחטובהם'שנאמדבר'הכתו'בשלמימועדאהלפתחל"מתהאש

ראששעראתולקחאומרהואהריצריךאינואומריצחק'רמועדאוהלד

ראששעראתולקח'אומהואהריצריךאינו'אומיצחק'רמועדאהלמ

ראששעראתולקחאומרהואהריצריךאינואומר'רמועדאהל2פ

נ

ראששעראתולקח'אומהואהריצריךאינו'אומ'רמועדאהלא
ראששעראתולקח'אומהואהריצריךאינו'אומ'רמועדאהלש

במיולאונתינהלקיחהשמחוסרבמי'וגותחתאשרהאשעלונתןנזרוד

במיולאונתינהלקיחהשמחוסרבמיהשלמיםזבחתחתאשרהאשעלונתןנזרומ

במיולאונתינהלקיחהשמחוסרבמיהשלמיםזבחתחתאשרהאשעלונתןנזרו2פ

נ

במיולאונתינהלקיחהשמחוסרבמיהשלמיםזבחתחתאשרהאשעלונתןנזרוא
במיולאונתינהלקיחהשמחוסרבמי'השלמיזבחתחתאשרהאשעלונתןנזרוש

ליאין'מגלחהיהשםמבשלשהיהמקוםהוי'ונתינהבאהלקיחהשמחוסרד

אלאליאיןמגלחהיהשםמבשלשהיהמקוםהויונתינההבאהלקיחהשמחוסרמ

ליאיןמגלחהיהשםמבשלשהיהמקוםהויונתינההבאהלקיחהשמחוסר2פ

נ

אלאליאיןמגלחהיהשםמבשלשהיהמקוםהויונתינההבאהלקיחהשמחוסרא
אלאליאיןמגלחהיהשםמבשלשהיהמקוםהויונתינההבאהלקיחהשמחוסרש

מגלחביןמהבמדינהאףוגלחגלחאמרתבמדינהאףומניןבמקדשאלאשמגלחד

מגלחביןמהבמדינהאףוגלחגלח'אמבנתינהאףומניןבמקדשאלאשמגלחמ

מגלחביןמהבמדינהאףוגלחגלחר"אמבמדינהאףומניןבמקדשאלאשמגלח2פ

נ

מגלחביןמהבמדינהאףוגלחגלחר"אבמדינהאףומניןבמקדששמגלחא
מגלחביןמהבמדינהאףוגלחגלחר"אבמדינהאףומניןבמקדששמגלחש

תחתהשעראתמשלחהיהמועדאוהלפתחהמגלחבמדינהלמגלחמועדאהלפתחד

תחתהשעראתמשלחהיהמועדאהלפתחהמגלחבמדינהלמגלחמועדאהלפתחמ

תחתהשעראתמשלחהיהמועדאהלפתחהמגלחבמדינהלמגלחמועדאהלפתח2פ

נ

תחתהשעראתמשלחהיהמועדאהלפתחהמגלחבמדינהלמגלחמועדאהלפתחא
תחתהשעראתמשלחהיהמועדאהלפתחהמגלחבמדינהלמגלחמועדאהלפתחש

מועדאהלפתחהנזירוגלחהדודתחתמשלחוהיהלאבמדינהוהמגלחהדודד

מועדאהלפתחהנזירוגלח'שנהדודתחתמשלחוהיהלאבמדינהוהמגלחהדודמ

מועדאהלפתחהנזירוגלחהדודתחתמשלחוהיהלאבמדינהוהמגלחהדוד2פ

נ

מועדאהלפתחהנזירוגלחהדודתחתמשלחוהיהלאבמדינהוהמגלחהדודא
מועדאהלפתחהנזירוגלחהדודתחתמשלחוהיהלאבמדינהוהמגלחהדודש

מגלחהיהלאפתוחפתחשםאיןאםאליעזר'רמשום'אומחנןאבאד

מגלחהיהלאפתוחפתחשםאיןאםאליעזר'רמשום'אומחנןאבאמ

מגלחהיהלאפתוחפתחשםאיןאםאליעזר'רמשוםאומרחנןאבא2פ

נ

מגלחהיהלאפתוחפתחשםאיןאם'אליעז'רמשום'אומחניןאבאא
מגלחהיהלאפתוחפתחשםאיןאםאליעזר'רמשום'אומחניןאבאש

אשרהאשעלונתן'שנשלמיםשלהדודתחתומשלחנזרוראששערונוטלד

אשרהאשעלונתן'שנשלשלמיםהדודתחתומשלחנזרוראששערונוטלמ

אשרהאשעלונתן'שנשלמיםשלהדודתחתומשלחנזרוראששערונוטל2פ

נ

אשרהאשעלונתן'שנאשלמיםשלהדודתחתומשלחנזרוראששערונוטלא
אשרהאשונתן'שנא'שלמישלהדודתחתומשלחנזרוראששערונוטלש
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תחתהשלמיםתחתאלאליאין'השלמיתחתיויהאמזבחוזבחתחתד

תחתהשלמיםתחתאלאליאיןהשלמיםתחתיויהאמזבחוהשלמיםזבחתחתמ

תחתהשלמיםתחתאלאליאיןהשלמיםתחתיויהאמזבחוזבחהשלמיםזבחתחת2פ

נ

תחתהשלמיםתחתאלאליאיןהשלמיםתחתיויהיהמזבחוזבחהשלמיםזבחתחתא
תחת'השלמיתחתאלאליאין'השלמיתחתיויהיהמזבחוזבחהשלמיםזבחתחתש

שמגלחבזמןאלאששורפוליאיןמקוםמכלזבח'ל'תמניןחטאתד

שמגלחבזמןאלאששורפוליאיןמקוםמכלזבחל"תמניןחטאתמ

שמגלחבזמןאלאששורפוליאיןמקוםמכלזבחלומרתלמודמניןחטאת2פ

נ

שמגלחבזמןששורפואלאליאיןמ"מזבחל"תמניןחטאתא
שמגלחבזמןששורפואלאליאיןמ"מזבחל"תמניןחטאתש

הזרועאתהכהןולקחמקוםמכלהאשעלונתן'לומ'תלממניןבמדינהבמקדשד

הזרועאתהכהןולקחמקוםמכלהאשעלונתןל"תמניןבמדינהבמקדשמ

הזרועאתהכהןולקח]מקוםמכלהאשעלונתןלומרתלמודמניןבמדינהבמקדש2פ

נ

הזרועאתהכהןולקחמ"מהאשעלל"תמניןבמדינהבמקדשא
הזרועאתהכהןולקחמ"מהאשעלל"תמניןבמדינהבמקדשש

חיהיכולהזרועאתהכהןולקח'א'דשלימהאלאבשלהאיןבשלהד

חיהיכולבשלההזרועאתהכהןולקחא"דשלימהאלאבשלהאיןבשלהמ

חיהיכולהזרועאתהכהןולקח[אחרדברשלמהאלאבשלהאיןבשלה2פ

נ

חיהיכולהזרועאתולקחא"דשלימהאלאבשלהאיןבשלהא
חיהיכולהזרועאתולקחא"דשלימהאלאבשלהאיןבשלהש

שנתבשלמלמדהאילמן'ל'תעצמהבפנייכולבשלהאיבשלה'ל'תד

שנתבשלמלמדהאילמןל"תעצמהבפנייכולבשלהאיבשלהל"תמ

שנתבשלמלמדהאילמןלומרתלמודעצמהבפנייכולבשלהאיבשלהלומרתלמוד2פ

נ

שנתבשלמלמדהאילמןל"תעצמהבפנייכולבשלהאיבשלהל"תא
שנתבשלמלמדהאילמןל"תעצמהבפנייכולבשלהאיבשלהל"תש

הקודשלאכשערהמניחשהואעדחותכהעושההואכיצדהאילעםד

הקדשלאכשערהבהמניחשהואעדחותכהעושההואצדכאיהאילעםמ

הקדשלאכשערהבהמניחשהואעדחותכהעושההואכיצדהאילעם2פ

נ

הקדשלאכשערהבהמניחשהואעדחותכהעושההואכיצדהאילעםא
הקדשלאכשערהבהמניחשהואעדחותכהעושההואכיצדהאילעםש

לויבןיהושע'רהקודשמןבולעהחולולאהחולמןבולעד

לויבןיהושע'וריסא'רהקדשמןבולעהחולולאהחולמןבולעמ

לויבןיושוע'ריסא'רההקדשמןבולעחולולאהחולמןבולע2פ

נ

ל"בשריבאחא'רההקדשמןבולעחולולאהחולמןבולעא
ל"בשריבאסא'רההקדשמןבולעחולולאהחולמןבולעש

יהושע'ורחייא'רממאהאחדטעמיםנותניכלאמרקפראברבשםד

בןיהושע'ורחייא'רממאהאחדטעמיםנותניכלקפראברבשםמ

יהושע'רחייא'רממאהאחדטעמיםנותניכלקפראברבשם2פ

נ

ל"בשריבחייא'ר'מק'א'טעמינותניכל'אמק"בבשםא
ל"בשריבחייא'ר'מקאחד'טעמינותניכל'אמק"בבשםש

נזירמאיללמדיםושניםמששיםאחדטעמיםנותניכל'אמקפראברבשםד

נזירמאיללמדיםושניהםמששיםאחדטעמיםנותניכלקפראברבשםלוימ

נזירמאיללמדיןושניהםמששיםאחדטעמיםנותניכלקפראברבשם2פ

נ

נזירמאיללמדיןושניהם'מס'א'טעמינותניכל'אמק"בבשםא
נזירמאיללמדיןושניהם'מס'א'טעמינותניכל'אמק"בבשםש

אחד'דאמומאןלאילממאהאחדהזרועאתעושהאתממאהאחד'דאממאןד

אחד'דאמומאןלאילממאהאחדהזרועאתעושהאתממאהאחד'דאממאןמ

אחד'דאמומאןלאילממאהאחדהזרועאתעושהאתממאהאחד'דאממאן2פ

נ

'אד"ומלאיל'מק'אהזרועאתעושהאתממאה'אד"מא
'אד"ומלאיל'מק'אהזרועאתעושהאתממאהאחדד"מש
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אתמוציאאתממאהאחד'דאממאןמששיםאחדהזרועאתעושהאתמששיםד

אתמוציאאתממאהאחד'דאממאןמששיםאחדהזרועאתעושהאתמששיםמ

אתמוציאאתממאהאחד'דאממאןמששיםאחדהזרועאתעושהאתמששים2פ

נ

אתמוציאאתממאה'אד"מ'מס'אהזרועאתעושהאת'מסא
אתמוציאאת'מק'אד"מ'מס'אהזרועאתעושהאת'מסש

הזרועמןהעצמותמוציאאתאיןמששיםאחד'דאממאןהזרועמןהעצמותד

הזרועמןהעצמותמוציאאתאיןמששיםאחד'דאממאןהזרועמןהעצמותמ

הזרועמןהעצמותאתמוציאאתאיןמששיםאחד'דאממאןהזרועמןהעצמות2פ

נ

הזרועמןהעצמותאתמוציאאתהאין'מס'אד"מהזרועמןהעצמותא
הזרועמןהעצמותאתמוציאאתהאין'מס'אד"מהזרועמןהעצמותש

כללית?האילמןהוצאכךהזרועמןהעצמותאתמוציאשאתוכשםד

כלליתהאילמןהוצאכךהזרועמןהעצמותאתמוציאשאתוכשםמ

יכלליתהאילמןהוצאכךהזרועמןהעצמותאתמוציאשאתוכשם2פ

נ

יכולליתהאילאתהוציאכךא
יכולליתהאילאתהוציא(הוא)כךש

שלטנופתאבלהחוליןאתלהעלותהתרומהעםמצטרפתתרומהשלטנופתאיןדתניד

שלחוליםטרופתאבלהחוליםאתלהעלותהתרומהעםמצטרפתשלתרומהטרופתאיןדתנימ

שלטנופתאבלהחוליןאתלהעלותהתרומהעםמצטרפתתרומהשלטנופתאיןדתני2פ

נ

שלטינופתאבלהחוליןאתלהעלותהתרומהעםמצטרפתתרומהשלטינופתאיןדתניאא
שלטינופתאבלהחוליןאתלהעלותהתרומהעםמצטרפתתרומהשלטינופתאיןדתניאש

נפרצהשאםהסלמןאחתמצהוחלת'התרומאתלהעלותהחוליןעםמצטרפתחוליןד

נפרסהשאםהסלמןאחתמצהוחלתהתרומהאתלהעלותהחוליםעםמצטרפתמ

נפרצהשאםהסלמןאחתמצהוחלתהתרומהאתלהעלותהחוליןעםמצטרפתחולין2פ

נ

נפרצהשאםהסלמןאחתמצהוחלתהתרומהאתלהעלותהחוליןעםמצטרפתחוליןא
נפרצהשאםהסלמןאחתמצהוחלתהתרומהאתלהעלותהחוליןעםמצטרפתחוליןש

כפיעלונתןפסולחסרהאוד

כפיעלונתןפסולהחסרהאונפרסהשאםאחתמצהורקיקפסולהחסרהאומ

כפיעלונתןפסולחסראונפרץשאםאחתמצהורקיקפסולהחסרהאו2פ

נ

כפיעלונתןפסולחסראונפרץשאםאחתמצהורקיקפסולהחסרהאוא
כפיעלונתןפסולחסראונפרץשאםאחתמצהורקיקפסולהחסרהאוש

אותםוהניףנזרואתהתגלחואחרקרבנוהבאתואיןנזרואתהתגלחואחרהנזירד

אותםוהניףנזרואתהתגלחואחרקרבנותהבאתואיןנזרואתהתגלחואחרהנזירמ

אותםוהניףנזרואתהתגלחואחרקרבנותהבאתואיןנזרואתהתגלחואחרהנזיר2פ

נ

הכהןוהניףנזרואתהתגלחואחרקרבנותהבאתואיןנזרואתהתגלחואחרהנזירא
הכהןוהניףנזרואתהתגלחואחרקרבנותהבאתואיןנזרואתהתגלחואחרהנזירש

ומביאמוליךמניףכיצדומניףהנזירכפיתחתידיוהכהןמניחהכהןד

ומביאמוליךמניףכיצדומניףהנזירכפיתחתידיוהכהןמניחהכהןמ

ומביאמוליךמניףכיצדהנזירכפיתחתידיוהכהןמניחהכהן2פ

נ

ומורידמעלהומביאמוליךמניףכיצדומניףהנזירכפיתחתהכהןידיומניחאותםא
ומורידמעלהומביאמוליךמניףכיצדומניףהנזירכפיתחתהכהןידיומניחאותםש

מקישהורםואשרהונףאשר'שנאמומורידמעלהשהיהומניןד

מקישהורםואשרהונףאשר'שנומורידמעלהשהיהומניןמ

מקישהורםואשרהונףאשר'שנאומורידמעלהשהיהומנין2פ

נ

מקישהורםואשרהונףאשר'שנאומורידשמעלהומניןא
מקישהורםואשרהונףאשר'שנאמומורידמעלההרמהאףומורידשמעלהומניןש

מיכןומורידמעלההרמהאףומביאמוליךתנופהמהלתנופההרמהד

מכאןומורידמעלההרמהאףומביאמוליךתנופהמהלתנופההרמהמ

מכאןומורידמעלההרמהאףומורידמעלהומביאמוליךתנופהמהלתנופההרמה2פ

נ

מכאןומורידמעלההרמהאףומורידמעלהומביאמוליךתנופהמהלתנופההרמהא
מכאןומורידמעלההרמהאףומורידמעלהומביאמוליךתנופהמהלתנופה(לתרומה)הרמהש
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'יילפנישתיםולאאחתתנופהתנופהומורידמעלהומביאמוליךתנופהמצותאמרוד

י"ילפנישתיםולאאחתתנופהתנופהומורידמעלהומביאמוליךתנופהמצותאמרומ

י"ילפנישתיםולאאחתתנופהתנופהומורידמעלהומביאמוליךתנופהמצותאמרו2פ

נ

'הלפנישתיםולאאחתתנופהומורידמעלהומביאמוליךהתנופהמצותאמרוא
'הלפנישתיםולאאחתתנופהומורידמעלהומביאמוליךהתנופהמצותאמרוש

הואקדש'הכתולךשיפרטעדבמזרחהוא'יילפני'שנאממקוםשבכלבמזרחד

הואקדש'הכתולךשיפרטעדבמזרחהואי"ילפני'שנמקוםשבכלבמזרחמ

הואקדשהכתובלךשיפרטעדבמזרחהואי"ילפנישנאמרמקוםשבכלבמזרח2פ

נ

הואקדש'הכתולךשיפרוטעדבמזרחהוא'הלפני'שנאמקוםשבכלבמזרחא
הואקדשהכתובלךשיפרוטעדבמזרחהוא'הלפני'שנאמקוםשבכלבמזרחש

חזהאתכיבכללנזיראילוהלאהתרומהשוקועלהתנופהחזהעללכהןד

חזהאתכיבכללנזיראילוהלאהתרומהשוקועלהתנופהחזהעללכהןמ

חזהאתכיבכללנזיראילוהלאהתרומהשוקועלהתנופהחזהעללכהן2פ

נ

התרומהשוקועלהתנופהחזהעללכהןא
התרומהשוקועלהתנופהחזהעללכהןש

'וגוהתרומהשוקואתהתנופהד

הכהןלאהרןאותםואתןשלמיהםמזבחיישראלבנימאתלקחתיהתרומהשוקואתהתנופהמ

הכהןלאהרןאותםואתןשלמיכםמזבחיישראלבנימאתלקחתיהתרומהשוקואתהתנופה2פ

נ

א
ש

שהואחדשבדברלידוןנזיראילשיצאלפיכאן'נאמולמהד

שהואחדשבדברלידוןנזיראילשיצאלפיכאן'נאמלמההיה'וגוממ

שהואחדשבדברלידוןנזיראילשיצאלפיכאןנאמרלמההיה'וגוולבניו2פ

נ

שהואהחדשבדברלידוןנזיראילשיצאלפינאמרלמההאא
שהואהחדשבדברלידוןנזיראילשיצאלפי'נאמלמההאש

לכללולהחזירו'הכתוצריךלכךבלבדחידושואלאלואיןיכולזרועבהפרשתטעוןד

לכללולהחזירו'הכתוצרךלכךבלבדחידושואלאלואיןיכולזרועבהפרשתטעוןמ

לכללולהחזירוהכתובצרךלכךבלבדחידושואלאלואיןיכולזרועבהפרשתטעון2פ

נ

לכללולהחזירו'הכתוהוצרךלכךבלבדחדושואלאלהאיןיכולזרוע'בהפרשטעוןא
לכללולהחזירו'הכתוהוצרךלכךבלבדחדושואלאלהאיןיכולזרוע'בהפרשטעוןש

אויחידימעשהאחרהנזירישתהואחרושוקחזההפרשתטעוןשהואד

אויחידימעשהאחרהנזירייןהנזירישתהואחרושוקחזההפרשתטעוןשהואמ

אויחידמעשהאחרהנזירישתהואחרושוקחזההפרשתטעוןשהוא2פ

נ

אויחידימעשהאחרייןהנזירישתהואחרושוקחזה'הפרשטעוןשהואא
אויחידימעשהאחרייןהנזירישתהואחרושוקחזה'הפרשטעוןשהואש

התגלחואחרהתם'וכתישתהאחרהכא'כתכולם'המעשיאחראלאאינוד

התגלחואחרהתם'וכתישתהאחרהכא'כתכלםהמעשיםאחראלאאינומ

התגלחואחרהתםוכתיבישתהאחרהכאכתיבכולםהמעשיםאחראלאאינו2פ

נ

התגלחואחרהתם'וכתיהנזירישתהואחרהכא'כתיכלם'המעשיאחראלאאינוא
התגלחואחרהתם'וכתיהנזירישתהואחרהכא'כתיכלם'המעשיאחראלאאינוש

תורתזאתיחידימעשהאחרכאןאףיחידימעשהאחרהתםמהנזרואתד

תורתזאתיחידימעשהכאןאףיחידימעשהאחרהתםמהנזרואתמ

תורתזאתיחידימעשהאחרכאןאףיחידימעשהאחרהתםמהנזרואת2פ

נ

תורתזאתיחידימעשהאחרכאןאףיחידימעשהאחרהתםמהנזרואתא
תורתזאתיחידימעשהאחרכאןאףיחידימעשהאחרהתםמהנזרואתש

בשילונוהגהדברשיהאמניןלדורותלשעהאלאליאין'וגוהנזירד

בשילהנוהגהדברשיהאמניןלדורותלשעהאלאליאיןתורת'וגומהנזירמ

בשילהנוהגהדברשיהאמניןלדורותלשעה(שעה)אלאליאיןתורת'וגוהנזיר2פ

נ

בשילהנוהגהדברשיהאמניןלדורותלשעהאלאליאיןהנזירא
בשילהנוהגהדברשיהאמניןלדורותלשעהאלאליאיןהנזירש
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לומרתלמודנזירותקרבןינהוגבבמהאףיכולתורת'ל'תעולמיםובביתד

ל"תנזירותקרבןינהוגבבמהאףיכולתורתל"תעולמיםובביתמ

לומרתלמודנזירותקרבןינהוגכןבבמהאףיכולתורתלומרתלמודעולמיםובבית2פ

נ

ל"ת'נזירוקרבןינהוגכןבבמהאףיכולתורתל"ת'עולמיובביתא
ל"תנזירותקרבןינהוגכןבבמהאףיכולתורתל"ת'עולמיובביתש

הרינזרועל'לייקרבנוקרבנועלנזרוולאנזרועל'לייקרבנוזאתד

הרינזרועלי"ליקרבנוקרבנועלנזרוולאנזרועלי"ליקרבנוזאתמ

הרינזרועלי"ליקרבנוקרבנועלנזרוולאנזרועלי"ליקרבנוזאת2פ

נ

הרינזרועל'להקרבנוזאתא
הרינזרועל'להקרבנוזאתש

ידותשיגאשרמלבדבשערמועליןכךבקרבןשמועליןכדרך'לומכקרבןנזרוד

ידותשיגאשרמלבדבשערמועליןכךבקרבןשמועליןכדרךלומרכקרבןנזרומ

ידותשיגאשרמלבדבשערמועליןכךבקרבןשמועליןכדרךלומרכקרבןנזרו2פ

נ

ידותשיגאשרבשערמועליןכאןאףבקרבןשמועליןכדרך'לומבקרבןנזרוא
ידותשיגאשרבשערמועליןכאןאףבקרבןשמועליןכדרך'לומכקרבןנזרוש

משלוהואשהפרישנזרועל'לייקרבנוכיצדהאידבהשגנזירוכיד

משלוהואשהפרישנזרועלי"ליקרבנוכיצדהאידבהשגתנזירוכימ

משלוהואשהפרישנזרועלי"ליקדשכיצדהאידבהשגנזירוכי2פ

נ

משלוליהואשהפרישנזרועל'להקרבנוכיצדהאידבהשגתנזירוכיא
ש

ידראשרנדרובפיבמתנתםשיתכפראחריםלאשהפרישוידותשיגאשרמלבדד

ידוראשרנדרוכפיבמתנתםשיתכפראחריםלושהפרישוידותשיגאשרמלבדא"דמ

ידראשרנדרוכפיבמתנתםשיתכפר'אחרילושהפרישוידותשיגאשרמלבד2פ

נ

ידוראשרנדרוכפיבמתנתםשיתכפראחרילושהפרישוידותשיגאשרמלבדא
ידוראשרנדרוכפיבמתנתםשיתכפראחרילישהפרישוש

ועלעולותמאהעללגלחמנתעלנזירהריניאמרשאםאומראתהמניןד

ועלעולותמאהעללגלחמנתעלנזירהריני'אמשאם'אומאתהמניןמ

ועלעולותמאהעללגלחמנתעלנזירהריניאמרשאםאומראתהמנין2פ

נ

ועלעולות'קעללגלחמ"ענודרהריני'אמשאם'אומאתהמניןא
ועלעולות'קעללגלחמ"ענודרהריני'אמשאם'אומאתהמניןש

אונדרוכפילומרתלמודכולםאתלהביאשצריךשלמיםמאהד

אונדרוכפיל"תכלןאתלהביאשצריךשלמיםמאהמ

(אמר)אונדרוכפילומרתלמודכולםאתלהביאשצריךשלמיםמאה2פ

נ

אוידוראשרנדרוכפיל"תכלםאתלהביאשצריך'שלמי'קא
אוידוראשרנדרוכפיל"תכלםאתלהביאשצריך'שלמי'קש

אשמותמאהועלחטאותמאהעללגלחמנתעלנזירהריניאמר'אפיד

אשמותמאהועלחטאותמאהעללגלחמנתעלנזירהריני'אמ'אפימ

אשמותמאהועלחטאותמאהעללגלחמנתעלנזירהריניאמראפלו2פ

נ

'אשמו'קעלאו'חטאו'קעללגלחמ"ענזירהריני'אמ'אפיא
אשמות'קעלאו'חטאו'קעללגלחמ"ענזירהריני'אמ'אפיש

ובנדבהבנדרהבאיםקדשיםאלאאמרתילאידוראשרלומרתלמודלהביאןחייבשיהאד

ובנדבהבנדרהבאיםקדשיםאלאאמרתילאידראשרל"תלהביאןחייבשיהאמ

ובנדבהבנדרהביאןקדשיםאלאאמרתלאידראשרל"תלהביאןחיבשיהא2פ

נ

ובנדבהבנדרהבאים'קדשיאלאאמרתילאידוראשרל"תלהביאןחייבשיהאא
ובנדבהבנדר'הבאי'קדשיאלאאמרתילאידוראשרל"תלהביאןחייבשיהאש

'אפיאונדרותורתעליעשהכןובנדבהבנדרבאיןשאיןואשמותחטאתיצאוד

'אפיאונזרותורתעליעשהכןובנדבהבנדרבאיןשאיןואשמותחטאותיצאומ

אפלואונזרותורתעליעשהכןובנדבהבנדרבאיןשאיןואשמותחטאותיצאו2פ

נ

'אפיאונזרותורתעליעשהכןובנדבהבנדרבאיםשאיןואשמותחטאותיצאוא
'אפיאונזרותורתעליעשהכןובנדבהבנדרבאיםשאיןואשמות'חטאויצאוש
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כפיעליואניקוראלמתיםומטמאייןשותהשאהאמנתעלנזירהריניאמרד

כפיעליואניקוראלמתיםומיטמאייןשותהשאהאמנתעלנזירהריני'אממ

כפיעליואניקוראלמתיםומיטמאייןשותהשאהאמנתעלנזירהריני'אמ2פ

נ

כפיעליואניקוראלמתיםומטמאייןשותהשאהאמ"ענזירהריני'אמא
כפיעליואניקוראלמתיםומטמאייןשותהשאהאמ"ענזירהריני'אמש

חמשהעליהריאמר'אפיאונזרותורתעליעשהכןלומרתלמודנדרוד

חמשעליהרי'אמ'אפיאונזרותורתעליעשהכןל"תנדרומ

חמשעליהרי'אמאפלואונזרו'תורעליעשהכןלומרתלמודנדרו2פ

נ

נזרותורתעליעשהכןל"תנדרוא
נזרותורתעליעשהכןל"תנדרוש

לומרתלמודנדרוכפיעליואניקוראלכולןותעלהאחתתגלחתשאגלחנזירותד

ל"תנזרוכפיעליואניקוראכלןעלותעלהאחתתגלחתשאגלחנזירותמ

לומרתלמודנדרוכפיעליואניקוראלכולןותעלהאחתתגלחתשאגלחנזירות2פ

נ

א
ש

עללהקלתורהראתהמהאומרשמעיה'רהיהנזרותורתעליעשהכןד

עללהקלתורהראתהמה'אומשמעיה'רהיהנזרותורתעליעשהכןמ

עללהקלתורהראתהמהאומרשמעיההיהנזרותורתעליעשהכן2פ

נ

עללהקלתורהראתהמה'אומשמעיההיהא
עללהקלתורהראתהמה'אומשמעיההיהש

שמיםלשםכשנזרשהואלפייונהבניאותוריםשמביאטמאנזירד

שמיםלשםכשנזרשהואלפייונהבניאותוריםשמביאטמאנזירמ

שמיםלשוםכשנזרשהואלפייונהבנישניאותוריםשתישמביאטמאנזיר2פ

נ

שמיםלשםכשנזרשהואלפייונהבנישניאותוריםשתישמביאטמאנזירא
שמיםלשםכשנזרשהואלפייונהבנישניאותוריםשתישמביאטמאנזירש

עצמולפטורעליוהתורהחסהלפיכךמראשוחוזרשעשהמהכלמאבדוכשנטמאנתכווןד

עצמולפטורעליוכתורהחסהלפיכךמראשוחזרשעשהמהכלמאבדוכשנטמאנתכוןמ

עצמולפטורעליוהתורהחסהלפיכךמראשוהוזרשעשהמהכלמאבדוכשנטמאנתכון2פ

נ

עצמולפטורהתורהעליוחסה'לפימראשוהוזרשעשהמהכלמאבדוכשנטמאנתכווןא
עצמולפטורהתורהעליוחסה'לפימראשוחוזרשעשהמהכלמאבדוכשנטמאנתכווןש

קנסההטומאהמןעצמושמרשלאלפילאשםכבשהיהלמהעניבקרבןד

קנסההטומאהמןעצמושמרשלאלפילאשםכבשמביאהיהלמהעניבקרבןמ

קנסההטומאהמןעצמושמרשלאלפילאשםהיהלמהעניבקרבן2פ

נ

קנסה'הטומאמןעצמושמרשלאלפיאשםהיהלמהעניבקרבןא
קנסההטומאהמןעצמושמרשלאלפיאשםהיהלמהעניבקרבןש

קרבןמינישלשהמביאטהורנזירלמהבטהרהנזירותשיקבלכדיהתורהאותוד

קרבןמינישלשהמביאטהורנזירלמהבטהרהנזירותשיקבלכדיהתורהאותומ

קרבןמינישלשמביא'טהונזירלמהבטהרהנזירותשיקבלכדיהתורהאותו2פ

נ

קרבןמיני'גמביאטהורנזירלמהבטהרה'נזירושיקבלכדיעליוא
קרבןמיני'גמביאטהורנזיר[למה]('לפי)בטהרהנזירותשיקבלכדיעליוש

החטאתוהטומאהוהתגלחתהגפןמןהיוצאלוהאסוריןדבריםשלשהלהתירכדיד

החטאתוהטומאהוהתגלחתהגפןמןהיוצאלוהאסוריםדבריםשלשהלולהתירכדימ

החטאתוהטומאהוהתגלחתהגפןמןהיוצאלוהאסוריןדבריםשלשהלולהתירכדי2פ

נ

החטאת'והטומאוהתגלחתהגפןמןהיוצאלו'האסורי'דברי'גלולהתירכדיא
והטומאההחטאתוהטומאהוהתגלחתהגפןמןהיוצאלו'האסורי'דברי'גלולהתירכדיש

ולפיהגפןמןהיוצאלהתירוהשלמיםהתגלחתלהתירוהעולההטומאהלהתירמביאהיהד

ולפיהגפןמןהיוצאלהתירוהשלמיםהתגלחתלהתירוהעולההטומאהלהתירמביאהיהמ

ולפיהגפןמןהיוצאלהתירוהשלמיםהתגלחתלהתירוהעולההטומאהלהתירמביאהיה2פ

נ

ולפיהגפןמןהיוצאלהתיר'והשלמיהתגלחתלהתירוהעולה'הטומאלהתירמביאהיהא
ולפיהגפןמןהיוצאלהתיר'והשלמיהתגלחתלהתירוהעולההטומאהלהתירמביאהיההחטאתש
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מינישניהשלמיםעםמביאהיהלכךהגפןמןהיוצאבאכילתאזהרות'בשכתוביןד

מינישניהשלמיםעםמביאהיהלכךהגפןמןהיוצאבאכילתאזהרותשתישכתוביןמ

מינישניהשלמיםעםמביאהיהלכךהגפןמןהיוצאבאכילתאזהרותשתישכתובין2פ

נ

מינישני'השלמיעםמביאהיהלכךהגפןמןהיוצאבאכילתאזהרות'ב'שכתוביא
מינישני'השלמיעםמביאהיהלכךהגפןמןהיוצאאכילתאזהרות'ב'שכתוביש

משלמימפרישהיהולמהלהתירןשתייהשלאזהרות'בכנגדולשלמיםלעולהנסכיםלחםד

משלמימפרישהיהלמהלהתירושלשתיהאזהרותשתיכנגדולשלמיםלעולהנסכיםלחםמ

משלמימפרישהיהלמהלהתירןשתיהשלאזהרותשתיכנגדולשלמיםלעולהנסכיםלחם2פ

נ

משלמימפרישהיהולמהלהתירןשתייהשל'אזהרו'בכנגד'ולשלמילעולהנסכיםלחםא
משלמימפרישהיהולמהלהתירןשתייהשל[אזהרות]'בכנגד'ולשלמילעולהנסכיםלחםש

ואחרסוטהפרשתאחרנזירפרשתלמהזרועולחזקכדיהזרוענזירד

ואחרסוטה()פרשתאחרנזירפרשתלמהזרועולחזקכדיהזרועאתנזירמ

ואחרשוטהפרשתאחרנזירפרשתלמהזרועולחזקכדיהזרוענזיר2פ

נ

ואחריהסוטה'פאחרנזיר'פלמהזרועולחזקכדיהזרוענזירא
ואחריהסוטה'פאחרנזיר'פלמהזרועולחזקכדיהזרוענזירש

דרכהאיןעושהייןהרבהבתילסוטה'אומשהיולפיכהניםברכתנזירפרשתד

דרכהאיןעושהייןהרבהבתילסוטה'אומשהיולפיכהניםברכתנזירפרשתמ

דרכהאיןעושהייןהרבהבתילסוטהאומריםשהיולפיכהניםברכתנזירפרשת2פ

נ

דרכהאיןעושהייןהרבהבתילסוטהאומריםשהיולפי'כהני'ברכ'פא
דרכהאיןעושהייןהרבהבתילסוטה'אומרישהיולפיכהניםברכת'פש

'בפרשהאמורכלעליהמתניםכנזירהייןמןלהבדלאלאאשהשלד

[ה](ת)בפרש()האמורכלעליהמתניםכנזירהייןמןלהבדלאלאשלאשהמ

בפרשההאמורכלעליהמתניםכנזירהייןמןלהבדלאלאאשהשל2פ

נ

'בפהאמורכלזהעלמתניכנזירהייןמןלהבדלאלאאשהשלא
'בפהאמורכלזהעל'מתניכנזירהייןמןלהבדלאלאאשהשלש

ישראלאת'מברכיכהניםהימנהיוצאיםזרעונזרעהונקתהטהורההיתהואםד

ישראלאתמברכיםכהניםממנהיוצאיםזרעונזרעהונקתהטהורההיתהואםמ

ישראלאתמברכיןכהניםהימנהיוצאיןזרעונזרעהונקתה'טהורהיתהואם2פ

נ

ישראלאת'מברכיכהניםממנהיוצאיןזרעונזרעהטהורההיתהואםא
ישראלאתמברכיןכהניםממנהיוצאיןזרעונזרעהטהורההיתהואםש


