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יא'פרשתד

לאמרבניוואלאהרןאלדברלאמרמשהאלי"יוידברא"יפרשתאמ

לאמרבניוואלאהרןאלדברלאמרמשהאלי"יוידברא"יפרשתא2פ

נ

לאמרבניוואלאהרןאלדברלאמרמשהאל'הוידברא"יפרשתא

לאמרבניוואלאהרןאלדברלאמרמשהאל'הוידברא"יפרשתאש

באישתקנאאל'ד'ה'ה'וגוישראלבניאתתברכוכהד

באישתקנאאל'ד'ה'הישראלבניאתתברכוכהמ

באישתקנאאלדכתיבהיאהדא'וגוישראלבניאלתברכוכה2פ

תקנאאלנ

באישתקנאאלד"ההלהםאמורישראלבניאתתברכוכהא

באישתקנאאלד"ההלהםאמורישראלבניאתתברכוכהש

'דתי'כמאישהרשעעשוזהחמסאישדרכיובכלתבחרואלחמהד

'מ"דתיא"כמהרשעעשוזהחמסאישדרכיובכלתבחרואלחמסמ

דתימרכמהאישהרשעעשוזהחמסאישדרכיובכלתבחרואלחמס2פ

א"כמדאישהרשעעשוזהחמסאישדרכיוכל[כ](א)בנ

'שנאעשוזהחמסאיש'וגוחמסא

'שנאעשוזהחמסאיש'וגוחמסש

יעקבאחיךמחמס'דתי'כמחמסצידיודעאישעשוויהיד

יעקבאחיךמחמס'דתימכמאחמסשדהאישצידיודעאישעשוויהימ

יעקבאחיךמחמסדתימרכמהחמסצידיודעאישעשוויהי2פ

יעקבאחיךמחמסא"כמדחמסצידיודעאישעשוויהינ

יעקבאחיךמחמסא"כדחמסצידיודעאישעשוויהיא

יעקבאחיךמחמסא"כדחמסצידיודעאישעשוויהיש

שעתידין'הבהלפניגלוישהיהלפיתקנאאל'שאמומהוד

שעתידין'ה'ב'הקלפניגלוישהיהלפיתקנאאל'שאמומהומ

שעתידיןה"הקבלפניגלוישהיהלפיתקנאאלשאמרומהובושהתכסך2פ

שעתידיןה"הבלפניגלוישהיהלפיבאישתקנאאלש"ומ'וגונ

שעתידיןה"הקבלפניגלוישהיהלפניתקנאאל'שאמומהוא

שעתידיןה"הקבלפניגלוישהיהלפניתקנאאל'שאמומהוש

להתרעםישראל'ועתידיביניהםולחוציםרחוקיםויהיואדוםתחתמשועבדיםשיהיוישראלד

להתרעםישראלועתידיןביניהםולחוציםדחוקיםויהיואדוםידתחתמשועבדיןשיהיוישראלמ

להתרעםישראלועתידיןביניהםולחוציםדחוקיםויהיואדוםידתחתמשועבדיםשיהיוישראל2פ

להתרעם'ישועתידיןביניהםולחוצין'דחוקיויהיואדוםידתחתמשועבדיןשיהיו'ישנ

להתרעםישראל'ועתידיביניהםולחוצים'רחוקיויהיואדוםתחת'משועבדישיהו'ישרא

להתרעםישראל'ועתידיביניהםולחוציםרחוקיםויהיואדוםתחת'משועבדישיהוישראלש

שמרנוכיבצעומהאלהיםעבדשואאמרתםמלאכי'שאמכשםזאתעלד

שמרנוכיבצעומהאלהיםעבדשואאמרתםמלאכי'שאמלשםזאתעלמ

שמרנוכיבצעומהאלהיםעבדשואאמרתםמלאכישאמרכשםזאתעל2פ

שמרנוכיבצעומהם"אליעבדשואאמרתםמלאכי'שאמכשםזאתעלנ

שמרנוכיבצעומהאלהיםעבודשואאמרתםמלאכי'שאמכמוזאתעלא

שמרנוכיבצעומהאלהיםעבודשואאמרתםמלאכי'שאמכמוזאתעלש

נבנוגםמאשריםאנחנוועתה'וגומשמרתוד

נבנוגםזדיםמאשריםאנחנוועתהצבאותי"ימפניקדורניתהלכנווכימשמרתומ

נבנוגםזדיםמאשריםאנחנוועתהצבאותי"ימפניקדורניתהלכנווכימשמרתו2פ

'וגונ

זדים'מאשריאנחנוועתה'וגומשמרתוא

זדים'מאשריאנחנוועתה'וגומשמרתוש

ידיעלהקדשרוח'אמלפיכךוימלטואלהיםבחנוגםרשעהעושיד

ידיעלהקודשרוח'אמלפיכך'וגומרשעהעושימ

ידיעלהקדשרוח(ה"הקב)אמרלפיכךוימלטואלהיםבחנוגםרשעהעושי2פ

י"עהקדשרוח'אמ'לפינ

י"עהקדשרוחאמרה'לפיא

ידיעלהקדשרוחאמרה'לפיש

תבחרואלהרשעעשובשלותתקנאואלחמסבאישתקנאאלשלמהד

תבחרואלהרשעעשובשלותתקנאואלחמסבאישתקנאאלשלמהמ

תבחרואלהרשעעשובשלותתקנאואלחמסבאישתקנאאלשלמה2פ

תבחרואלהרשעעשובשלותתקנאואלחמסבאישתקנאאלשלמהנ

תבחרואלעשובשלותתקנאואל'גוחמסבאישתקנאאלשלמהא

תבחרואלעשובשלותתקנאואל'וגוחמסבאישתקנאאלשלמהש
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יבאהיוםשהנההדברלאחריתהביטולמהכמעשיהםתעשושלאדרכיובכלד

יבואהנהכיהדברבאחריתהביטולמהכמעשיהםתעשושלאדרכיובכלמ

יבאהיוםשהנההדברלאחריתהביטולמהכמעשיהםתעשושלאדרכיובכל2פ

יבאהיוםשהנהדברלאחריתהביטולמהכמעשיהםתעשושלאדרכיובכלנ

יבאהיוםשהנההדברבאחריתהביטולמהכמעשיהםתעשושלאדרכיובכלא

יבואהיוםשהנההדברבאחריתהביטולמהכמעשיהםתעשושלאדרכיובכלש

'ייתועבתכי'ד'ה'הבמצותמליזשהימיכלהאלהיםשיתעבד

י"יתועבתכי'ד'ה'הבמצוותמליזשהיהמיכלהאלהיםשיתעבמ

י"יתועבתכידכתיבהיאהדאבמצותמליןשהיהמיכלהאלשיתעב2פ

י"יתועבתכיד"ההבמצותמליןשהיהמיכלם"האלישיתעבנ

'התועבתכיד"ההבמצותמליזשהיהמיכלהאלשיתעבא

'התועבתכיד"ההבמצותמליזשהיהמיכלהאלשיתעבש

ארחותיושמישרמיאבל'יייתעבומרמהדמיםאיש'אוהואוכןנלוזד

ארחותיושמיישרמיאבלי"ייתעבומרמהדמיםאיש'אומהואוכןנלוזמ

ארחותיושמישרמיאבלי"ייתעבומרמהדמיםאישאומרהואוכןנלוז2פ

אורחותיושמיישרמיאבלי"ייתעבומרמהדמיםאישא"וכהנלוזנ

אורחותיושמיישרמיאבל'היתעבומרמהדמיםאישא"וכהנלוזא

אורחותיושמיישרמיאבל'היתעבומרמהדמיםאישא"וכהנלוזש

הואוכןסודוישריםואת'ד'ה'הסודומאנשייהיההואלפניוד

'ד'ה'הסודומאנשייהיההואלפניומ

הואוכןסודוישריםואתדכתיבהיאהדאסודומאנשייהיההואלפניו2פ

א"וכהסודוישריםואתד"ההסודומאנשייהיההואלפניונ

א"וכהסודוישריםואתד"ההסודומאנשיהואלפניוא

א"וכהסודוישריםואתד"ההסודומאנשיהואלפניוש

'וגוליריאיו'ייסוד'ואו'וגוליעקביאמרכעת'אומד

ליריאיוי"יסוד'ואומאלפעלמהולישראלליעקביאמרכעתמ

'וגוליראיוי"יסודואומראלפעלמהולישראל(ו)ליעקביאמרכעתאומר2פ

'וגוליריאיוי"יסוד'ואואלפעלמה'ולישליעקביאמרכעתנ

ליריאיו'הסוד'ואומאלפעלמהולישראלליעקביאמרכעתא

ליריאיו'הסודואומראלפעלמהולישראלליעקביאמרכעתש

מארתעבודלעלאשראלהיםעובדביןלרשעצדיקביןוראיתםושבתם'ואוד

מארת'וגומצדיקביןוראיתםושבתם'ואוממ

מארתעבדולאלאשראלהיםעובדביןלרשעצדיקביןוראיתםושבתםואומר2פ

מארת'וגולרשעצדיקביןוראיתםושבתם'ואונ

מארתעבדולאלאשראלהיםעובדביןלרשעצדיקביןוראיתםושבתם'ואומא

מארתעבדולאלאשראלהיםעובדביןלרשעצדיקביןוראיתםושבתם'ואומש

ונשוברששנו'דתי'כמהרשעעשוזהרשעבבית'ייד

ונשוברששנואדוםתאמרכי'דתיממ"כהרשעעשוזהרשעבביתי"ימ

ונשוברוששנודתימרכמההרשעעשוזהרשעבביתי"י2פ

ונשוברוששנוא"כמדהרשעעשוזהעשובביתי"ינ

ונשוברוששנוא"כדהרשעעשוזהרשעבבית'הא

ונשוברוששנוא"כדהרשעעשוזהרשעבבית'הש

'וגואהרוסואנייבנוהמהצבאות'ייאמרכהחרבותונבנהד

גבוללהםוקראואהרוסואנייבנוהמהצבאותי"יאמרכהחרבותונבנהמ

גבוללהםוקראואהרוסואנייבנוהמהצבאותי"יאמרכהחרבותונבנה2פ

'וגויבנוהמהי"יאמרכה'וגוונבנהנ

גבוללהםוקראואהרוסואנייבנוהמה'ה'אמכהחרבותונבנהא

גבוללהםוקראואהרוסואנייבנוהמה'ה'אמכהחרבותונבנהש

ישראלאלהייברךצדיקיםונוהד

ישראלאלויברךצדיקיםונוה'וגומרשעהמ

ישראלאלויברךצדיקיםונוהעולםעדי"יזעםאשרהעםרשעה2פ

'ישאלויברךצדיקים(ישרים)ונוהנ

'ישראלויבורך'צדיקיונוה'וגורשעהא

ישראלאלויבורךצדיקיםונוה'וגורשעהש

ואתםתראינהועיניכםארץיירשולעולםצדיקיםכלםועמךבהם'שכתד

ואתםתראינהועיניכם'ואומארץיירשולעולםצדיקיםכלםועמךבהם'שכתומ

ואתםתראינהועיניכםואומר'וגוארץיירשולעולם'צדיקיכלםועמךבהםשכתוב2פ

ואתםתראינהועיניכם'וגולעולםצדיקיםכולםועמךבהם'שכתונ

ואתםתראינהועיניכם'ואומארץיירשולעולם'צדיקיכלםועמך'שכתוא

ואתםתראינהועיניכםואומרארץיירשולעולםצדיקיםכלםועמךשכתובש
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שנקראואדומיםאלוללציםאם'וגו'יייגדלתאמרוד

שנקראואדומיםזהללציםאם'וגומתאמרומ

שנקראואדומייםזהללציםאםישראללגבולמעלי"ייגדלתאמרו2פ

שנקראו'אדומיזהללציםאם'וגוי"ייגדלתאמרונ

שנקראואדומייםזהיליץהואללציםאםישראללגבולמעל'היגדלתאמרוא

שנקראואדומייםזהיליץהואללציםאםישראללגבולמעל'היגדלתאמרוש

אנחנודתימאכמהזדיםנקראווהםשמוזדיהירלץ'שנאלציםד

אנחנוועתה'מ'דתיה"כמזדיםנקראווהםשמוזדיהירלץ'שנלציםמ

אנחנודתימרכמהזדיםנקראיםוהםשמוזדיהירלץ'שנאלצים2פ

אנחנוא"כמד'זדינקראווהםשמוזדיהירלץ'שנלציםנ

אנחנוועתה'שנאזדים'נקראיוהםשמולץיהירזד'שנאלציםא

אנחנוועתה'שנאזדיםנקראיםוהםשמולץיהירזד'שנאלציםש

אלורשעהעושינבנוגם'כתשכןמדבר'הכתשבאדומיםומניםזדיםמאשריםד

אלורשעהעושינבנוגם'כתישכןמדבר'הכתו'שבאדומומניןזדיםמאשריםמ

אלורשעהעושינבנוגםכתיבשכןמדברהכתובשבאדומייםומניןזדיםמאשרים2פ

אלורשעהעושינבנוגם'כתישכןמדבר'הכתו'שבאדומומניןזדיםמאשריםנ

רשעהעושינבנוגם'שנאמדברהכתובשבאדומייםומניןזדיםמאשריםא

רשעהעושינבנוגם'שנאמדברהכתובשבאדומייםומניןזדים'מאשריש

עליוםבכלמתלוצציםוהםרשעהגבוללהםוקראו'דתימ'כמאדומיםד

עליוםבכלמתלוצציםוהםרשעהגבוללהםוקראו(ג)'מ"דתיה"כמאדומיםמ

עליוםבכלמתלוצציםוהםרשעהגבוללהםוקראודתימרכמהאדומיים2פ

עליוםבכל'מתלוצציוהםרשעהגבוללהםוקראוא"כמד'אדומינ

עליוםבכל'מתלוצציוהםרשעהגבוללהםוקראוהכא'וכתיא

עליוםבכלמתלוצציםוהםרשעהגבוללהםוקראוהכא'וכתיש

עליוהעתרתםבפיכםעליותגדילו'דתימ'כמעליהםהבאותהצרותעלישראלד

עליוהעתרתם'מ"דתיה"כמעליהםהבאותהצרותעלישראלמ

עליוהעתרתםבפיכםעליותגדילו'דתימכמהעליהםהבאותהצרותעלישראל2פ

עליוהעתרתםבפיכםעליותגדילוא"כמדעליהםהבאותהצרותעל'ישנ

עליוהעתרתםבפיכםעליותגדילוא"כד'ישרעל'הבאוהצרותא

עליוהעתרתםבפיכםעליותגדילוא"כדישראלעלהבאותהצרותש

כאשר'דתימ'כמבמדתםלהםלמדוד'הקבהשעתידיליץהואשמעתיאנידבריכםד

כאשר'מ'דתיה"כמבמדתםלהםלמדוד'ה'ב'הקשעתידיליץהואשמעתיאנידבריכםמ

כאשרדתימרכמהבמדתםלהםלמדודה"הקבשעתידיליץהואשמעתיאנידבריכם2פ

כאשרא"כמדבמדתםלהםלמדודה"הבשעתידיליץהואשמעתיאנידבריכםנ

כאשרא"כדבמדותםאותםלמדודה"הקבשעתידיליץהואשמעתיאנידבריכםא

כאשרא"כדבמדותםאותםלמדודה"הקבשעתידיליץהואשמעתיאנידבריכםש

שהםישראלאלוחןיתןולענויםבראשךישיבגמולךלךיעשהכןעשיתד

שהםישראלאלוחןיתןולענויםבראשךישובגמולךלךיעשהעשיתהמ

שהםישראלאלוחןיתןולענויםבראשךישובגמולךלךיעשהכןעשית2פ

שהם'ישאלוחןיתןולענויםבראשךישובגמולךלךיעשהעשיתנ

שהםישראלאלוחןיתןולענויםבראשךישובגמולךלךיעשהכןעשיתא

ישראלאלוחןיתןולענויםבראשךישובגמולךלךיעשהכןעשיתש

'הקבהשלשמולקדשכדיעליהםעולםוסובליםבתוכםבענוהומהלכיםביניהםענייםד

'ה'ב'שלהקשמולקדשכדיעליהםעולםומבליםבתוכםבענוהומהלכיםביניהםעניםמ

ה"הקבשלשמולקדשכדיעליהםעולםוסובליםבתוכםבענוהומהלכיםענוים2פ

ה"הבשלשמולקדשכדיעליהםעולםוסובליןבתוכםבענוהומהלכיןביניהםענייםנ

ה"הקבשלשמולקדשכדיעליהםלם[ו]עוסובליןבתוכםבענוה'ומהלכיביניהםענויםא

ש

לחננכם'יייחכהולכן'דתימ'כמבהםדיןעליהםלחון'הקבהשעתידד

לחננכםי"ייחכהלכן'דתיממ"כביניהםדיןולעשותעליהםלחוןמ

לחננכםי"ייחכהלכןדתימרכמהבהםדיןעליהםלחוןה"הקבשעתיד2פ

לחננכםי"ייחכהלכןא"כמדבהםדיןעליהםלחוןה"הבשעתידנ

לחננכם'היחכהולכןא"כדעליהםלחוןה"הקבשעתידא

לחננכם'היחכהולכןא"כדעליהםלחוןה"הקבשעתידש

ויספו'ואומד

ויספו'ואומ'וגומלרחמכםירוםולכןמ

ויספוואומרבוחוכיכלאשריי"ימשפטאלהיכילרחמכםירוםולכן2פ

ויספו'ואו'וגונ

ויספו'ואומא

ויספוואומרש
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עםכי'ואומשמחה'בייענויםד

ענויםויספו'ואומ'וגומשמחהי"ביענויםמ

עםכיואומריגילוישראלבקדושאדםואביונישמחהי"ביענוים2פ

עםכי'ואויגילו'ישבקדושאדםואביונישמחהי"ביענויםנ

עםכי'ואומשמחה'בהענויםא

עםכיואומרשמחה'בהענויםש

כבודתבכהלאבכהבירושלםישבבציוןד

כבוד'וגומתבכהלאבכהובירושלםישבמ

כבודענךכשמעתוזעקךלקוליחנךחנוןתבכהלאבכהבירושלםישבבציון2פ

כבוד'וגוישבבציוןנ

כבודזעקךלקוליחנךחנוןתבכהלאבכהבירושלםישבבציוןא

כבודזעקךלקוליחנךחנוןתבכהלאבכהבירושלםישבבציוןש

ואתהתורהאתעושיםשהםבעתחכמיםנקראושהםישראלאלוינחלוחכמיםד

התורהאתעושיםשהםבעתחכמיםנקראושהםישראלאלוחכמיםמ

ואתהתורהאתשעושיםבעתחכמיםנקראושהםישראלאלוינחלוחכמים2פ

ואתהתורהאת'עושישהםבעת'חכמישנקראושהם'ישאלוינחלו'חכמינ

ואתהתורהאת'שעושיבעת'חכמינקראיםשהםישראלאלוינחלו'חכמיא

ואתהתורהאתשעושיןבעתחכמיםנקראיםשהםישראלאלוינחלוחכמיםש

'וגוובינתכםחכמתכםהיאכיועשיתםושמרתם'שנהמצוהד

'וגומהעמיםלעיניובינתכםחכמתכםהיאכיועשיתםושמרתם'שנוהמצותמ

אתישמעוןאשרהעמיםלעיניובינתכםחכמתכםהיאכיועשיתםושמרתם'שנאהמצות2פ

'וגוחכמתכםהיאכיועשיתםושמרתם'שנהמצותנ

'העמילעיניובינתכםחכמתכםהיאכיועשיתםושמרתם'שנאהמצותא

העמיםלעיניובינתכםחכמתכםהיאכיועשיתםושמרתם'שנאהמצותש

משמריםשישראלולפיד

משמריםשישראלולפימ

משמריםשישראלולפיהזההגויונבוןחכםעםרקואמרוהאלההחקיםכל2פ

משמרין'שישולפי'וגוונבוןחכםעםרקואמרונ

'משמרישישראלולפיא

'משמרישישראלולפיש

ינחילםכבודוכסא'דתימכמהכבודכסאלהנחילם'הקבהעתידביניהםהתורהאתד

ינחילםכבודוכסא'מ'דתימ"ככבודכסאלהנחילם'ה'ב'הקעתידביניהםהתורהאתמ

ינחילםכבודוכסאדתימרכמהכבודכסאלהנחילםה"הקבעתידביניהםהתורהאת2פ

ינחילםכבודוכסאא"כמדכבודכסאלהנחילםה"הבעתידביניהןהתורהאתנ

ינחילםכבודוכסאא"כדהכבודכסאלהנחילםה"הקבעתידביניהםהתורהאתא

ינחילםכבודוכסאא"כדהכבודכסאלהנחילםה"הקבעתידביניהםהתורהאתש

דיורוכתאושלטונאומלכותא'דתימ'כמהמלכותלישראללהחזיר'הקבהשעתידד

דיורבותאושולטנאומלכותא'מ'דתימ"כהמלכותלישראללהחזיר'ה'ב'הקשעתידמ

דיורבותאושלטונאומלכותאדתימרכמהלישראלהמלכותאתלהחזירה"הקבשעתיד2פ

דיורבותאושלטנא'ומלכותא"כמדהמלכות'לישלהחזירה"הבשעתידנ

'וגוושולטנאומלכותאא"כדהמלכותאתלהםלהחזירה"הקבשעתידא

'וגוושלטנא'ומלכותא"כדהמלכותאתלהםלהחזירה"הקבשעתידש

'וגושמיאכלתחתחמלכותד

'וגומשמיאכלתחותמלכוותמ

שלטניאוכלעלםמלכותמלכותיהעליוניםקדישילעםיהיבתשמיאכלתחותמלכות2פ

'וגושמיאתחותמלכותנ

'וגו'עליוניקדישילעםיהיבתא

'וגו'עליוניקדישילעםיהיבתש

מאדוםחכמיםוהאבדתידתימאכמהאדומיםאלוקלוןמריםוכסיליםד

מאדוםחכמיםוהאבדתימ"דתיה"כמ'אדומאלוקלוןמריםוכסיליםמ

מאדוםחכמיםוהאבדתידתימרכמהאדומייםאלוקלוןמריםוכסיליםוישתמעוןיפלחוןליה2פ

מאדום'חכמיוהאבדתיא"כמד'אדומיאלוקלוןמריםוכסיליםנ

מאדום'חכמיוהאבדתיא"כדאדומייםאלוקלוןמריםוכסיליםא

מאדום'חכמיוהאבדתיא"כדאדומייםאלוקלוןמרים'וכסיליש

חכמתםנסרחהמבניםעצהאבדהבתימןחכמהעודהאין'ואוממהרותבונהד

חכמתםנסרחהמבניםעצהאבדהבתימןחכמהעודהאין'ואומעשומהרותבונהמ

חכמתםנסרחהמבניםעצהאבדהבתימןחכמהעודהאיןואומרעשומהרותבונה2פ

'וגומבניםעצהאבדהבתימןחכמהעודהאין'ואומ'וגונ

א

ש
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אלאקלוןואיןלאשילכושסופםקלוןבחלקםירימושהםקלוןמריםמהוד

אלאקלוןואיןלאשילכושסופםקלוןבחלקםירימושהםקלוןמריםמהומ

אלאקלוןואיןלאשילכןשסופםבחלקלוןירימושהםקלוןמריםמהו2פ

אלאקלוןדאיןלאשילכושסופםקלוןבחלקםירימוןשהםקלוןמריםמהונ

אלאקלוןואיןלאשילכושסופםלקלוןכחירימושהםקלוןמריםמהוא

אלאקלוןואיןלאשילכושסופןלקלוןכחירימושהםקלוןמריםמהוש

וכןבאשקלויאביב'ואובאשקלםאשר'דתימכמהשריפהד

וכןבאשקלויאביב'ואומבאשבבלמלךקלםאשרמ"דתיה"כמשרפהמ

וכןבאשקלויאביבואומרבאשנבוכדנצרקלםאשרדתימרכמהשריפה2פ

א"וכהבאשקלוי'ואובאשקלםאשרא"כמדשריפהנ

א"וכהבאשבבלמלךקלםאשר'שנאשריפהא

א"וכהבאשבבלמלךקלםאשר'שנאשריפהש

'ואו'וגולהבהיוסףובית'אומהואד

לקשעשווביתיוסףובית'אומהואמ

ודלקולקשעשווביתלהבהיוסףוביתאומרהוא2פ

'וגולקשעשווביתלהבהיוסףוביתנ

ודלקולקשעשווביתלהבהיוסףוביתאשיעקבביתוהיהא

ודלקולקשעשווביתלהבהיוסףוביתאשיעקבביתוהיהש

ויהיבתגשמהוהובדחיותאדקטילתעדהויתחזיד

ויהיבתגשמהוהובדחיותאקטילתדיהויתחזה'ואוממ

ויהיבתגשמהוהובדחיותאדקטילתעדהויתחזהואומרואכלוםבהם2פ

ויהיבתגשמאוהובדחיותאדקטילתעדהויתחזה'ואונ

ויהיבתגשמהוהובדחיותאקטילתדיעדהויתחזה'ואומואכלוםבהםא

ויהיבתגשמהוהובדחיותא(אבין)קטילתדיעדהויתחזה'ואומואכלוםבהםש

באישתקנאאל'א'דקלוןמריםוכסיליםהוי'וגוליקידתד

'וגומחמסבאישתקנאאלא"דקלוןמריםוכסיליםהויאישתאליקידתמ

'וגוחמסבאישתקנאאלאחרדברקלוןמריםוכסיליםהויאישתאליקידת2פ

'וגותקנאאלא"דקלוןמריםוכסיליםהויאשאליקידתנ

חמסבאישתקנאאלא"דקלוןמריםוכסיליםהויאישאליקידתא

חמסבאישתקנאאלא"דקלוןמרים'וכסיליהויאשאליקידתש

ממנומתעברתוהיאחבירואשתעםשסובבבעתשהואבנואףמדברד

ממנומתעברתוהיאחברואשתעםששוכבבעתשהואבנואףמדברמ

ממנומתעברתוהיאחברואשתעםשוכבשהואבעתבנואףמדבר2פ

ממנומתעברתוהיאחבירו[אשת]עםששוכבבעתשהואבנואףמדברנ

ממנומתעברתוהיאחבירואשתעםשוכבשהואבעתבנואףמדברא

ממנומתעברתוהיאחבירו(איש)אשתעםשוכבשהואבעתבנואףמדברש

שהואבוחושב'שבעללפילממזרונותןהאשהבעלמפניממוןגוזלהואד

שהואבוחושבשבעלהלפילממזרונותןהאשהבעלמבניממוןגוזלהואמ

שהואבוחושבשבעלהלפילממזרונותןהאשהבעלמפניממוןגוזלהוא2פ

שהואבוחושבשבעלהלפילממזרונותןהאשהבעלמבניממוןגוזלהואנ

שהואחשבשבעלהמפנילממזרונותןהאשהבעלמבניממוןגוזלהואא

שהואחשבשבעלהמפנילממזרונותןהאשהבעלמבניממוןגוזלהואש

חמסאישהנואףנקראזהדברועלבניועםומנחילובנוואינובנוד

חמסאישהנואףנקראזהדברועלבניועםומנחילובנוואינובנומ

חמסאישהנואףנקראזהדברועלבניועםומנחילובנוואינובנו2פ

חמסאישהנואףנקראזהדברועלבניועםומנחילובנוואינובנונ

חמסאישהנואף'נקרזהדברועלבניועםומנחילובנוואינובנוא

חמסאישהנואףנקראזהדברועלבניועםומנחילובנוואינובנוש

אשתעםלבותאותעושהשהואלנואףשרואהמישכלתקנאאלמהוד

אשתעםלבותאותעושהשהואלנואףשרואהמישכלתקנאאלמהומ

אשתעםתאותעושהשהואלנואףשרואהמישכלתקנאאלמהו2פ

אשתעםלבותאותעושהשהואלנואףשרואהמישכלתקנאאלמהונ

אשתעםלבותאותעושהשהואלנואףשרואהמיכלתקנאאלמהוא

אשתעםלבותאותעושהשהואלנואףשרואהמיכלתקנאאלמהוש

כילמהדרכיובכליבחרואלבשלוותויקנאואלומשקתומאכילתווהיאחבירוד

כילמהדרכיובכליבחרואלבשלוותויקנאאלומשקתומאכילתווהיאחברומ

כילמהדרכיובכליבחרואלבשלותויקנאאלומשקתומאכילתווהיאחברו2פ

כילמהדרכיובכליבחרואלבשלוותויקנאאלומשקתומאכילתווהיאחברונ

כילמהדרכיובכליבחרואלבשלותויקנאאלומשקתומאכילתווהיאחבירוא

כילמהדרכיובכליבחרואלבשלותויקנאאלומשקתומאכילתווהיאחבירוש
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מדניםומשלחתועבותושבע'יישנאהנהששתועבהנקראהנואףד

מדניםומשלחנפשותועבתושבעי"ישנאהנהשש'שנתועבהנקראהנואףמ

מדניםומשלחנפשותועבתושבעי"ישנאהנהששתועבהנקראהנואף2פ

מדניםומשלחנפשותועבתושבעשנאהנהששתועבהנקראהנואףנ

'מדניומשלח'וגו'השנאהנהשש'שנתועבה'נקרהנואףא

'וגו'השנאהנהשש'שנאתועבהנקראהנואףש

כמהלאשתואישביןמדניםשמשלחהנואףזההתועבותמןהיאאחיםביןד

מ"כלאשתואישביןמדניםשמשלחהנואףזההתועבותמןהיאאחיםביןמ

כמהלאשתואישביןמדניםשמשלחהנואףזההתועבהמןהיאאחיםבין2פ

א"כמדלאשתואישביןמדניםשמשלחהנואףזההתועבותמןהיאאחיםביןנ

א"כדלאשתואישבין'מדנישמשלחהנואףזה'התועבמןהיאאחיםביןא

ש

נלוז'יי'תועבכי'נאמלכך'וגוקנאהרוחעליוועבר'דתימד

נלוזי"יתועבתכי'נאמלכך'וגומקנאהרוחעליוועבר'מ"דתימ

נלוזי"יתועבתכינאמרלכך'וגוקנאהרוחעליוועברדתימר2פ

נלוזי"יתועבתכי'נאמלכך'וגוקנאהרוחעליוועברנ

'וכונלוז'ה'תועבכי'נאמלכך'וכוקנאהרוחעליוועברא

ש

ונוזרמעשיושרואהזהסודוישריםואתבמעגלותםונלוזיםבו'שכתהנואףזהד

ונוזרמעשיושרואהזהסודוישריםואתבמעגלותםונלוזיםבו'שכתוהנואףזהמ

ונוזרמעשיושרואהזהסודוישריםואתבמעגלותםונלוזיםבושכתובהנואףזה2פ

ונוזרמעשיושרואהזהסודוישריםואתבמעגלותםונלוזיםבו'שכתוהנואףזהנ

ונוזרמעשיושרואהזהסודו'ישריואתבמעגלותםונלוזיםבו'שכתהנואףזהא

ונוזרמעשיושרואהזהסודוישריםואתש

'שהקבהסודומהוארחתיוהמישרים'דתימ'כמארחותיוליישרכדיהייןמןעצמוד

'ה'ב'שהקסודומהואורחותםהמיישרים'מ"דתימ"כאורחותיוליישרכדיהייןמןעצמומ

ה"שהקבסודומהוארחותםהמישריםדתימרכמהארחותיולישרכדיהייןמןעצמו2פ

ה"שהבסודומהואורחתיו'המישריא"כמדארחותיולישרכדיהייןמןעצמונ

ה"שהקבסודומהו'אורחות'המישריא"כדאורחותיוליישרכדיהייןמןעצמוא

אורחותם'המישריא"כדאורחותיולישרכדיהייןמןעצמוש

הייןהורתיךחכמהבדרך'דתימ'כמממנהינצלהיאךמלמדוד

הייןיושרבמעגליהדרכתיךהוריתיךחכמהבדרך'מ"דתימ"כממנהיינצלהיאךמלמדומ

הייןיושרבמעגליהדרכתיךהורתיךחכמהבדרךדתימרכמהממנהינצלהיאךמלמדו2פ

היין'וגוהורתיךחכמהבדרךא"כמדממנהינצלהיאךמלמדונ

הייןהוריתיך'חכמבדרךא"כדממנהינצלהאיךמלמדוא

ש

'עמניינוהעולההייןמןעצמונוזרהוא'עוהסוד'עחשבונועולהד

שבעיםמניינוהעולההייןמןעצמונוזרהואשבעיםוהסודשבעיםחשבונועולהמ

שבעיםמנינוהעולההייןמןעצמונוזרהואשבעיםוהסודשבעיםחשבונועולה2פ

'עמניינוהעולההייןמןעצמונוזרהוא'עחשבונועולהנ

'עחשבונוהעולההייןמןעצמונוזרהוא'עחשבונועולהא

ש

ייןיצאסודיצאייןנכנס'עעולהשהואהחכמהלסודזוכהד

ייןיצאסודיצאייןנכנסשבעיםמניינועולהשהואהחכמהלסודזוכהמ

ייןיצאסודיצאייןנכנסשבעיםעולהשהואהחכמהלסודזוכה2פ

ייןיצאסודיצאייןנכנס'עעולהשהואהחכמהלסודזוכהנ

ייןיצאסודיצאייןנכנס'עעולהשהואהחכמהלסודזוכהא

ש

הנואףזהרשעבבית'יימארתסודוישריםואתהויסודנכנסד

הנואףזהרשעבביתי"ימארתסודו(ס)ישריםואתהויסודנכנסמ

רשעבביתי"ימארתסודו(י)ישריםואתהויסודנכנס2פ

הנואףזהרשעבביתי"ימארתסודוישריםואתהויסודנכנסנ

רשעבבית'המארתסודו'ישריואתהויסודנכנסא

רשעבבית'המארתש

מארתהויאותהשבודקיןכשםאותובודקיןהמארריםהמריםשהמיםהמארההיאמהד

מארתהויאותהשבודקיןכשםאותובודקיןהמארריםשהמיםהמארההיאמהמ

מארתהויאותהשבודקיןכשםאותובודקיןהמארריםהמריםשהמיםהמארההיאמה2פ

מארתהויאותהשבודקיןכשםאותובודקיןהמאררים'המרישהמיםהמארההיאמהנ

מארתהויאותה'שבודקיכשםאותו'בודקישהמיםהמארההיאומהא

מארתהויאותהשבודקיםכשםאותו'בודקישהמיםהמארההיאומהש
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ונוה'וגולאלהאותך'יייתן'דתימ'כמ'ייד

ונוה'וגומולשבועהלאלהאותךי"ייתןמ"דתימ"כרשעבביתי"ימ

ונוה'וגולאלהאותךי"ייתןדתימרכמה'וגורשעבביתי"י2פ

ונוה'וגולאלהאותךי"ייתןא"כמדרשעבביתי"ינ

ונוהרשעבבית'הא

ונוהרשעבבית'הש

זוכיםהעבירהמןלהשמרהייןמןנזרושםונזירהנזירזהיבורךצדיקיםד

זוכיםהעבירהמןלהשמרהייןמןנזרושאםונזירהנזירזהיברךצדיקיםמ

זוכיםהעבירהמןלהשמרהייןמןנזרושאםונזירהנזירזהיברךצדיקים2פ

זוכיםהעבירהמןלהשמרהייןמןנזרושאםונזירהנזירזהיברך'צדיקינ

זוכיןהעבירהמןלהשמרהייןמןנזרושאםונזירהנזירזהיבורך'צדיקיא

זוכיןהעבירהמןלהשמרהייןמןנזרושאםונזירהנזירזהיבורך'צדיקיש

הברכותלקבלזוכהשהואכהניםברכתפרשתנזירפרשתאחרסמךלכךלברכהד

הברכותלקבלזוכהשהואכהניםברכתפרשתנזירפרשתאחרסמךשלכךלברכהמ

הברכותלקבלזוכהשהואכהניםברכתפרשתנזירפרשת[אחר]סמךשלכךלברכה2פ

הברכותלקבלזוכהשהוא'כהניברכת'פרשנזיר'פרשאחרסמךשלכךלברכהנ

'הברכולקבלזוכהשהוא'כהני'ברכ'פנזיר'פאחרסמךשלכךלברכהא

'הברכולקבלזוכהשהוא'כהניברכת'פנזיר'פאחרסמךשלכךלברכהש

אםוישמרך'יייברכך'דתימ'כמיבורךצדיקיםונוההויכהניםברכתשלד

אםוישמרךי"ייברכךמ"דתימ"כיברךצדיקיםונוההויכהניםשלברכתמ

אםוישמרךי"ייברכךדתימרכמהיברךצדיקיםונוההויכהניםברכתשל2פ

אםוישמרךי"ייברכךא"כמדיברך'צדיקיונוההוי'כהניברכתשלנ

אםוישמרך'היברכךא"כדיבורך'צדיקיונוההוי'כהניברכתשלא

אםוישמרך'היברכךא"כדיבורךצדיקיםונוההוי'כהניברכתשלש

הייןלץ'דתימ'כמלץשנקראבייןהטועההנואףזהללציםד

הייןלץמ"דתימ"כלץשנקראבייןהטועההנואףזהיליץהואללציםמ

דתימרכמהלץשנקראביןהטועההנואףזהללצים2פ

הייןלץא"כמדלץ'שנקרהטועההנואףזהללציםנ

הייןלץ'שנאלץשנקראבייןהתועההנואףזהללציםא

הייןלץ'שנאלץשנקראבייןהתועההנואףזהללציםש

ולשבועהלאלהשהואהנואףעלמתלוצציםשהכליליץהוא'וגושכרהומהד

מ"כולשבועהלאלהשהואהנואףעלמתלוצציםשהכליליץהוא'וגומשכרהומהמ

2פ

ולשבועהלאלהשהואהנואףעלמתלוצציןשהכליליץהוא'וגושכרהומהנ

ולשבועהלאלהשהואהנואףעל'מתלוצצישהכלשכרהומהא

שכרהומהש

ד

לשבועהשמכםוהנחתם'ואמוגומרלאלהאותךי"ייתן'מ'דתימ

שמכםוהנחתם'וגוולשבועהלאלהאותךי"ייתן2פ

לשבועה(לאלה)שמכםוהנחתם'וכתיעמךבתוךולשבועהלאלהאותךי"ייתן'שננ

לשבועהשמכםוהנחתם'וכתיולשבועהלאלהאותך'היתן'שנאא

לשבועהשמכםוהנחתםולשבועהלאלהאותך'היתןש

ומגדליםהייןמןשנוזריםבעצמןענוהשתופשיםהנזיריםאלוחןיתןולענויםלבחיריד

ומגדליןהייןמןשנוזריםבעצמןענוהשתופשיםהנזיריםאלוחןיתןולענויםלבחירימ

ומגדליםהייןמןשנוזריםבעצמןענוהשתופשיןהנזיריםאלוחןיתןולענויםלבחירי2פ

'ומגדליהייןמןשנוזריןבעצמןענוהשתופסיןהנזיריםאלוחןיתןולענויםלבחירינ

ומגדליןהייןמן'שנוזריבעצמוענוה'שתופסי'הנזיריאלוחןיתןולענויםלבחיריא

ומגדליןהייןמן'שנוזריבעצמןענוה'שתופסי'הנזיריאלוחןיתןולענויםלבחיריש

שכתוב'כמוחןלהםנותן'הקבההעבירהמןולהשמרעצמןלענותכדיפרעד

'שכתוכמוחןלהםנותן'ה'ב'הקהעבירהמןולהשמרעצמןלענותכדיפרעמ

שכתובכמוחןלהםנותןה"הקבהעבירהמןולהשמרעצמןלענותכדיפרע2פ

'שכתוכמוחןלהםנותןה"הבהעבירהמןולהשמרעצמןלענותכדיפרענ

ש"כמחןלהםנותןה"הקבהעבירהמןולהשמרעצמןלענותכדיפרעא

ש"כמחןלהםנותןה"הקבהעבירהמןולהשמרעצמןלענותכדיפרעש

נקראוהחטאמןיראיםהנזיריםשהיולפיחכמיםכבודויחנךכהניםבברכתד

נקראוהחטאמןיראיםשהנזיריםלפיינחלוחכמיםכבודויחנךכהניםבברכתמ

נקראוהחטאמןיראיםהנזיריםשהיולפיחכמיםכבודויחנךכהניםבברכת2פ

נקראוהחטאמןיראים'הנזירישהיולפי'חכמיכבודויחנך'כהניבברכתנ

נקראוהחטאמןיראיםהנזיריםשהיולפיינחלו'חכמיכבודויחונך'כהני'בברכא

נקראוהחטאמןיראיםהנזיריםשהיולפיינחלו'חכמיכבודויחונךכ"בש
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חכמההיא'יייראתהן'ואומ'יייראתחכמהראשית'דתימ'כמחכמיםד

חכמההיאי"ייראת'ואומי"ייראתחכמהראשיתמ"דתימ"כחכמיםמ

חכמההיאי"ייראתהןואומרי"ייראתחכמהראשיתדתימרכמהחכמים2פ

חכמההיאי"ייראתהן'ואוי"ייראתחכמהראשיתא"כמד'חכמינ

חכמההיא'היראתהן'ואומ'היראת'חכמ'ראשיא"כד'חכמיא

חכמההיא'היראתהן'ואומ'היראתחכמה'ראשיא"כדחכמיםש

בשלוםיושבשאדםשבעתשלוםלהםומשיאאליהםפניונושא'שהקבהכבודנוחליםד

בשלוםיושבשאדםשבעתשלוםלהםומשיםאליהםפניונושא'ה'ב'שהקכבודנוחליםמ

בשלוםיושבשאדםשבעתשלוםלהםומשיםאליהםפניונושאה"שהקבכבודנוחלים2פ

בשלוםיושבשהאדםשבעתשלוםלהםומשיםאליהםפניםנושאה"שהבכבודנוחליןנ

בשלוםיושבשאדםשבעתשלוםלהםומשיםאליהםפניונושאה"שהקבכבודנוחליןא

בשלוםיושבשאדםשבעתשלוםלהםומשיםאליהםפניונושאה"שהקבכבודנוחליןש

אחר'כתשכןבביתךושבהכבד'אומהואוכןכבודוהואבביתוד

אחר'כתושכןבביתךושבהכבד'אומהואוכןכבודוהואבביתומ

אחר'כתושכן'וגובביתךושבהכבדאומרהואוכןכבודוהואבביתו2פ

אחר'כתושכןבביתךושבהכבדא"וכהכבודוהואבביתונ

אחר'כתישכןבביתךושבהכבדא"וכהכבודוהיאבביתוא

אחרכתיבשכןבביתךושבהכבדא"וכהכבודוהיאבביתוש

אלוקלוןמריםוכסיליםשלוםלךוישםבהשכתיבכהניםברכתנזירפרשתד

אלוקלוןמריםוכסיליםשלוםלךוישםבה'שכתוכהניםברכתנזירפרשתמ

אלוקלוןמריםוכסיליםשלוםלךוישםבהשכתובכהניםבברכתנזירפרשת2פ

אלוקלוןמריםוכסיליםשלוםלךם(ל)וישבהשכתובכהניםבברכתנזיר'פרשנ

אלוקלוןמריםוכסיליםשלוםלךוישםכ"בנזיר'פא

אלוקלוןמריםוכסיליםשלוםלךוישםכ"בנזיר'פש

הנהיסורפתימימניןנואףכסיליםנקראווהם'ונואפנואףד

'וגומהנהיסורפתימימניןנואףכסיליםשנקראוונאפתנואףמ

הנהיסורפתימי'שנאמניןנואףכסיליםנקראווהםונואפתנואף2פ

הנהיסורפתימימניןנואףכסיליםנקראושהםונואפתנואףנ

הנהיסורפתימי'שנאמנואףכסיליםנקראושהםונואפתנואףא

הנהיסורפתימי'שנאנואףכסיליםנקראושהםונואפתנואףש

'מרומיהומיהכסילותאשת'דכתהנואפתד

מרים'וגומהומיהכסילותאשת'דכתי(ירכהונפלהבטנהוצבתה'ואומ)הנואפתמ

מרימיםהומיהכסילותאשתדכתיבמניןהנואפת2פ

מרימיםהומיהכסילותאשת'דכתיהנואפתנ

מריםהומיהכסילותאשת'דכתינואפתא

מריםהומיהכסילותאשת'דכתינואפתש

יש'וגובטנהוצבתה'ואומהאשהראשאתופרעקלוןד

ישירכהונפלהבטנהוצבתה'ואומהאשהראשאתופרע(נאמרלכך)קלוןמ

יש'וגובטנהוצבתהואומרהאשהראשאתופרעקלון2פ

יש'וגובטנהוצבתה'ואוהאשהראשאתופרעקלוןנ

ישירכהונפלהבטנהוצבתה'ואומהאשהראשאתופרעקלוןא

ישירכהונפלהבטנהוצבתה'ואומהאשהראשאתופרעקלוןש

פרשת'נאמלכךקלוןמריםהוימזהיותרקלוןלךד

פרשת(לכלזוכה)'נאמלכךקלוןמריםהוימזהיותרקלוןלךמ

פרשת'נאמלכךקלוןמריםהוימזהיותרקלוןלך2פ

'פרש'נאמלכךקלוןמריםהוימזהיותרקלוןלךנ

'פ'נאמלכךקלוןמריםוכסיליםלכךמזהגדולקלוןלךא

'פ'נאמלכךקלוןמריםוכסיליםמזהגדולקלוןלךש

לשםהייןמןעצמושמזירמישכלנזירפרשתאחרכהניםברכתד

לשםהייןמןעצמושמזירמישכלנזירפרשתאחרכהניםברכתמ

לשםהייןמןעצמואתשמזירמישכלנזירפרשתאחרכהנים2פ

לשםעצמושמזירמישכלנזיר'פראחר'כהניברכתנ

לשםהייןמןעצמושמזירמישכלנזיר'פאחרכ"בא

לשםהייןמןעצמושמזירמישכלנזיר'פרשאחרכ"בש

תברכוכהבעניןשאמורממהמניןכהניםבברכתהאמורותהברכותלכלזוכהשמיםד

תברכוכהבעניןשאמורמהמניןכהניםבברכתהאמורותהברכותלכלזוכהשמיםמ

תברכוכהבעניןשאמורממהמניןכהניםבברכתהאמורותהברכותלכלזוכהשמים2פ

תברכוכהבענין'שאמוממהמניןכהניםבברכת'האמורוהברכותלכלזוכהשמיםנ

תברכוכהבעניןשאמורממהמניןבתורההאמורותהברכותלכלזוכהשמיםא

תברכוכהבעניןשאמורממהמניןבתורההאמורותהברכותלכלזוכהשמיםש
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האיליםלעופראולצבידודידומה'וגוד

האיליםלעופראולצבידודידומה'ד'ה'התברכוכהא"דישראלבניאתמ

האיליםלעפראולצבידודידומה'וגו2פ

האיליםלעופראולצבידודידומה'וגונ

האיליםלעופראולצבידודידומהא

האיליםלעופראולצבידודידומהש

'הקבהלפניישראלאמרויצחק'ראמר'וגוד

ה"הקבלפניישראל'אמיצחק'ר'אמ'וגומכתלינואחרעומדזההנהמ

ה"הקבלפניישראלאמרויצחקאמר'וגואחרעומדזההנה2פ

ה"הבלפני'ישאמרו'יצחר"א'וגונ

ה"להקבישראלאמרויצחקר"אא

ה"להקבישראלאמרויצחקר"אש

הצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתיאתאיןהעולמיםרבוןד

הצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתיאתאיתהעולמיםכלרבוןמ

הצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתיאתאיןהעולמיםרבון2פ

הצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתיאתאין'העורבוןנ

הצבימהלצבידודידומה[תחלה]לגבןאתיאתאיןהעולמיםרבוןא

הצבימהלצבידודידומהלגבןאתיאתאין'העולמירבוןש

במצריםלסינייםמןליםממצריםומקפץמדלג'הקבההיהכךמדלגהזהד

במצריםלסינייםמןליםממצריםומקפץמדלג'ה'ב'הקהיהכךמדלגהזהמ

במצריםלסיניומיםליםממצריםומקפץמדלגה"הקבהיהכךמדלגהזה2פ

'במצרילסינייםמןליםממצריםומקפץמדלגה"הבהיהכךמדלגהזהנ

במצריםלסיניומיםליםממצריםומקפץמדלגה"הקבהיהכךמדלגהזהא

במצריםלסיניומיםליםממצריםומקפץמדלגה"הקבהיהכךמדלגהזהש

'ייויאמרלסיניואנוהואליזהבים'וגומצריםבארץועברתיד

י"יויאמרבסיניואנוהואליזהביםהזהבלילהמצריםבארץועברתימ

י"יויאמרלסיניואנוהואליזהבים'וגוהזהבלילהמצריםבארץועברתי2פ

י"יויאמרלסיניואנוהואליזהבים'וגוהזהבלילהמצריםבארץועברתינ

'הבסיניואנוהואליזהבים'מצריבארץועברתיא

'הבסיניואנוהואליזהביםמצריםבארץועברתיש

דאיילתאיילהיןלעוזאמרחנינא'בריוסי'רהאיליםלעופראובאמסיניד

דאיילתאלעוזיליהון'אמחנינא'בריוסי'רהאיליםלעופראובאמסינימ

דאילתאלעוזיילהין'אמחנינא'בריוסי'רהאיליםלעפראובאמסיני2פ

דאיילתאלעזלייהון'או'חניבריוסי'רהאיליםלעופראובאמסינינ

דאילתאזיליהון[ו]לע'אמח"ביוסי'רהאיליםלעופראובאמסיניא

דאילתאלעוזיליהון'אמח"ביוסי'רהאיליםלעופראובאמסיניש

'ייוירדהחלונותמןמשגיחסינימדברזהכתלנואחרעומדזההנהד

י"יוירדהחלונותמןמשגיחסינימדברזהכתלינואחרעומדזההנהמ

י"יוירדהחלונותמןמשגיחסינימדברזהכתלינואחרעומדזההנה2פ

י"יוירדהחלונותמןמשגיחסינימדברזהכותלינואחרעומדזההנהנ

'הוירדהחלונותמןמשגיחבסינימדברזהכתלנואחרעומדזההנהא

'הוירדהחלונותמןמשגיחבסינימדברזהכותלינואחרעומדזההנהש

'וגוהדבריםכלאתאלהיםוידברהחרכיםמןמציץ'וגוסיניהרעלד

האלההדבריםכלאתי"יוידברהחרכיםמןמציץסיניהרעלמ

האלההדבריםכלאתאלהיםוידברהחרכיםמןמציץ'וגוסיניהרעל2פ

האלההדבריםכלאתם"אליוידברהחרכיםמןמציץ'וגוסיניהרעלנ

האלההדבריםכלאתאלהיםוידברהחרכיםמןמציץסיניהרעלא

האלההדבריםכלאתאלהיםוידברהחרכיםמןמציץסיניהרעלש

לצבידודידומהאחרדבראלהיך'ייאנכיליואמרדודיענהד

לצבידודידומהא"דאלהיךי"יאנכילי'ואמדודיענהלאמרמ

לצבידודידומהאחרדבראלהיךי"יאנכיליואמרדודיענהלאמר2פ

לצבידודידומהא"דך"אליי"יאנכיליואמרדודיענהלאמרנ

לצבידודידומהא"דאלהיך'האנכילי'ואמדודיענהא

לצבידודידומהא"דאלהיך'האנכילי'ואמדודיענהש

לנואמרתאתהעולמיםרבון'הקבהלפניישראלאמרויצחק'ראמרד

לנואמרתאתהעולמיםרבון'ה'ב'הקלפניישראל'אמיצחק'ר'אממ

איןלנואמרתאת'העולמירבוןה"הקבלפניישראלאמרויצחקר"אמ2פ

לנואמרתאת'העורבוה"הבלפני'יש'אמיצחקר"אנ

א

ש
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ונכנסוחוזרנגלההזההצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתיאתד

ונכסהוחוזרנגלההזההצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתיאתמ

וכסהוחוזרנגלההזההצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתיאת2פ

ונכסהוחוזרנגלההזההצבימהלצבידודידומהתחלהלגבןאתיאתנ

ונכסהוחוזרנגלההזההצבימהא

ונכסהוחוזרנגלההזהמהש

אמרלוי'רבשםברכיה'רונכסהנגלההראשוןגואלכךד

'אמלוי'רבשםברכיה'רונכסהוחוזרנגלההראשוןגואלכךמ

לוי'רבשם'אמברכיה'רונכסהוחוזרנגלההראשוןגואלכך2פ

'אמל"בשרברכיה'רונכסהנגלההראשוןגואלכךנ

אמרברכיה'רונכסהוחוזרנגלההראשוןגואלכךא

'אמברכיה'רונכסהוחוזרנגלההראשוןגואלכךש

ונכנסוחזרלהםנגלהמשהזההראשוןהגואלהאחרוןגואלכךהראשוןכגואלד

ונכסהוחזרלהםנגלהמשהזההראשוןהגואלהאחרוןגואלכךהראשוןכגואלמ

ונכסהוחזרלהםנגלהמשהזההראשוןהגואלהאחרוןגואלכךהראשוןכגואל2פ

ונכסהלהםנגלהמשהזההראשוןהגואלהאחרוןגואלכךהראשוןכגואלנ

ונכסהוחזרלהםשנגלהמשהזההראשוןהגואלהאחרוןגואלכךהראשוןכגואלא

ונכסהוחזרלהםשנגלהמשהזההראשוןהגואלהאחרוןגואלכךהראשוןכגואלש

ויפגעו'ד'ה'החדשיםשלשהאמרתנחומא'רמהםנכסהכמהמהםד

ויפגעו'ד'ה'החדשים'ג'אמתנחומא'רמהםנכסהכמהמהםמ

ויפגעודכתיבהיאהדאחדשיםשלשהאמתנחומא'רמהםנכסהכמהמהם2פ

ויפגעוד"הה'חדשי'ג'אמ'תנחו'רמהםנכסהכמהמהםנ

ויפגעו'שנא'חדשי'ג'אמיוחנן'רמהםנכסהכמהמהםא

ויפגעו'שנא'חדשישלשה'אמיוחנן'רמהםנכסהכמהמהםש

האחרוןגואלאף'וגואהרןואתמשהאתד

האחרוןגואלאףלקרסיןאמררביבייהודה'וגומאהרןואתמשהאתמ

האחרוןגואלאףלקרסיןאמרבייהודה'וגואהרןואתמשהאת2פ

האחרוןגואלאףלקרסין'אמ'בריהודה'וגואהרןואתמשהאתנ

האחרוןהגואלאףלקרסין'אמ'בריהודהאהרןואתמשהאתא

האחרוןהגואלאףלקרסין'אמ'בריהודהאהרןואתמשהאתש

תנחומא'ראמרמהםנכנסיהאכמהמהםונכנסהוחוזרלהםנגלהד

תנחומא'רמהםנכסהיהאכמהמהםונכסהוחוזרלהםנגלהמ

תנחומא'רמהםנכסהיהאכמהמהםונכסהוחוזרלהםנגלה2פ

מהםונכנסהוחוזרלהםנגלהנ

'אמתנחום'רנכסהיהאכמהמהםונכסהוחוזרלהםנגלהא

'אמתנחום'רנכסהיהאכמהמהםונכסהוחוזרלהםנגלהש

ומעת'ד'ה'הימיםוחמשהארבעיםהושעיא'ברחמא'רבשםד

ומעת'ד'ה'הימיםוחמשהארבעיםהושעיא'ברחמא'רבשםמ

ומעתדכתיבהיאהדאימיםוחמשהארבעיםהושעיהברחמא'רבשם2פ

ומעתד"ההימיםה"מנ

ומעת'שנאיוםה"מ'אמהושעיאברחמאר"בשא

ומעת'שנאיוםה"מ'אמהושעיאברחמאר"בשש

ויגיעהמחכהאשרי'וכתוותשעיםומאתיםאלףימיםשומםהשקוץלתתהתמידהוסרד

ויגיעהמחכהאשרי'וכתותשעיםומאתיםאלףימיםשומםשקוץולתתהתמידהוסרמ

ויגיעהמחכהאשריוכתיבותשעיםמאתיםאלףימיםשומםשקוץולתתהתמידהוסר2פ

ויגיעהמחכהאשרי'וכתיותשעים'ומאתיאלףימיםשומםשקוץלתתהתמידהוסרנ

ויגיעהמחכהאשרי'וכתיותשעיםמאתיםאלףימיםשומםשיקוץולתתהתמידהוסרא

ויגיעהמחכהאשריוכתיבותשעיםמאתיםאלףימיםשומםשקוץולתתהתמידהוסרש

יוםוחמשהארבעיםאינוןכמהמותרייהאיליןוחמשהושלשיםמאותשלשאלףלימיםד

יוםוחמשהארבעיםאינוןכמהמותריאאיליןוחמשהשלשיםמאותשלשאלףלימיםמ

יוםוחמשארבעיםאינוןכמהמותרייהאיליןוחמשהושלשיםמאותשלשאלףלימים2פ

יוםה"מאינוןכמהמותרייאאיליןה"ולמאותשלשלימיםנ

יוםה"מאינוןכמהמאתריהאילין'וגולימיםא

יוםוחמשהארבעיםאינוןכמהמאתריהאילין'וגולימיםש

למדברדאמריןאיתאותןנעלהולהיכןלהםונגלהוחוזרמהםנכסהשהואד

למדברדאמריןאית()אותןגלה?מ?ולאיכןלהםונגלהוחוזרמהםנכסהשהואמ

למדברדאמריאיתאותןמגלהולאיכןלהםונגלהוחוזרמהםנכסהשהוא2פ

למדבראותןמגלהולהיכןלהםונגלהוחוזרמהםנכסהשהואנ

למדברדאמריאיתאותןייגלהולהיכןונגלהוחוזרמהםנכסהשהואא

למדברדאמריאיתאותןנגלהולהיכןונגלהוחוזרמהםנכסהשהואש



11

במדבר רבה פרשה יא

ב, יא

הואאחריווהולךמאמינושהואמיכלועוגסיחוןלמדברדאמריןואיתיהודהד

הואאחריווהולךמאמינושהואמיכלועוגסיחוןלמדברדאמריןואיתיהודהמ

הואאחריווהולךמאמינושהואמיכלועוגסיחוןלמדברדאמריואיתיהודה2פ

הואאחריווהולךמאמינושהואמיכלועוגסיחוןלמדברדאמריןואיתיהודהנ

אחריווהולךמאמינושהואמיכלועוגסיחוןלמדברדאמריואיתיהודהא

אחריווהולךמאמינושהואמיכלועוגסיחוןלמדברדאמריואיתיהודהש

שורששיחעלימלוחהקוטפים'ד'ה'המלוחיםועלירתמיםשורשיאוכלד

ושרששיחעלימלוחהקוטפים'ד'ה'המלוחיםועלירתמיםשרשיאוכלמ

ושרששיחעלימלוחהקוטפיםדכתיבהיאהדאמלוחיםועלירתמיםשרשיאוכל2פ

שרששיחעלימלוחהקוטפיםד"הה'מלוחיועלי'רתמישרשיאוכלנ

ושורששיחעלימלוחהקוטפיםד"ההמלוחיםועלירתמיםשורשיאוכלא

ושורששיחעלימלוחהקוטפיםד"ההמלוחיםועלירתמיםשורשיאוכלש

ובסוףהעולםלאומותומשליםהולךהואאחריוהולךשאינומיוכללחמםרתמיםד

ובסוףהעולםלאומותומשליםהולךהואאחריוהולךשאינומיוכללחמםרתמיםמ

ובסוףהעולםלאומותומשליםהולךהואאחריוהולךשאינומיוכללחמםרתמים2פ

ובסוף'העולאומותומשליםהולךוהואאחריוהולךשאינומיוכללחמםרתמיםנ

בסוףהעולם'לאומוומשליםהולךוהואאחריוהולךשאינומיוכללחמסרתמיםא

בסוףהעולם'לאומוומשליםהולךוהואאחריושאינומיוכללחמסרתמיםש

וחמשהארבעיםלסוףמריוןבריצחק'ראמראותוהורגיןהעולםאומותד

וחמשהארבעיםלסוףמריוןבריצחק'ר'אמאותוהורגיןהעולםאומותמ

וחמשה(יום)ארבעיםלסוףמריון'בריצחקר"אמאותוהורגיםהעולםאומות2פ

ה"מלסוףמריוןבריצחקר"אאותוהורגיןה"אנ

ה"מלסוףיצחקר"אאותוהורגיןה"אא

ה"מלסוףמ"ביצחקר"אאותוהורגיןה"אש

כימיבאהליםאושיבךעוד'ד'ה'ההמןאתלהםמורידהואימיםד

כימיבאהליםאושיבךעוד'ד'ה'ההמןאתלהןמורידהואיוםמ

כימיבאהליםאושיבךעוד'דכתהיאהדאהמןאתלהםמורידהואיום2פ

כימיבאהליםאושיבךעודד"הההמןאתלהםמורידיוםנ

כימיבאהליםאושיבךעודד"הההמןאתלהםמורידהואיוםא

כימיבאהליםאושיבךעודד"הההמןאתלהםמורידהואיוםש

'בריוסי'ראמרהאיליםלעופראוממצריםצאתךמועדואומרמועדד

'בריוסי'ר'אמהאייליםלעופראוממצריםצאתךמועד'ואוממועדמ

'בריוסיר"אמהאיליםלעפראוממצריםצאתךמועדואומרמועד2פ

בריוסיר"אהאיליםלעופראומצריםמארץצאתךמועד'וכתימועדנ

ח"ביוסיר"אהאיליםלעופראוממצריםצאתךמועד'ואוממועדא

ח"ביוסיר"אהאיליםלעופראוממצריםצאתךמועדואומרמועדש

ביתשלמערביכותלזהכתלנואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזיילהיןחנינאד

שלביתמערביכותלזהכתלינואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזייליהוןחנינאמ

ביתשלמערביכותלזהכתלינואחרעומדזההנהדאילתאלעוזיילהיןחנינא2פ

ה"בשלמערביכותלזהכתלנואחרעומדזההנהדאיילתאלעוזיילהון'חנינ

ה"בשלמערביכותלזהכותלנואחרעומדזההנהדאילתאלעוזליהוןא

ה"בשלמערביכותלזהכותלנואחרעומדזההנהדאילתאלעוזליהוןש

מציץאבותבזכותהחלונותמןמשגיחבמערבשהשכינהלמהלעולםחרבשאינוהמקדשד

מציץאבותבזכותהחלונותמןמשגיחבמערבשהשכינהלמהלעולםחרבשאינוהמקדשמ

מציץאבותבזכותהחלונותמןמשגיחבמערבשהשכינהלמהלעולםחרבשאינוהמקדש2פ

מציץאבותבזכותהחלונותמןמשגיחבמערבשהשכינהלמה'לעוחרבשאינונ

מציץהאבותבזכותהחלונותמןמשגיחבמערבשהשכינהלמהלעולםחרבשאינוא

מציץהאבותבזכותהחלונותמןמשגיחבמערבשהשכינהלמהלעולםחרבשאינוש

הפרשישכךלחרךחלוןביןהפרששישכשםאמהותבזכותהחרכיםמןד

הפרשישכךלחרךחלוןביןהפרששישכשםאמהותבזכותהחרכיםמןמ

הפרשישכךלחרךחלוןביןהפרששישכשםאימהותבזכותהחרכיםמן2פ

הפרשישכךלחרךחלוןביןהפרששישכשםאימהותבזכותהחרכיםמןנ

הפרשישכךלחרךחלוןביןהפרששישכשםהאמהותבזכותהחרכיםמןא

הפרשישכךלחרךחלוןביןהפרששישכשםהאמהותבזכותהחרכיםמןש

'יינאםאניחיליואמרדודיענהאמהותלזכותאבותזכותביןד

י"ינאםאניחיליואמרדודיענהאמהותלזכותאבותזכותביןמ

י"ינאםאניחיליואמרדודיענהאימהותלזכותאבותזכותבין2פ

ליואמרדודיענה'אימהולזכותאבותזכותביןנ

'הנאםאניחילי'ואמדודיענההאמהותלזכותהאבותזכותביןא

'הנאםאניחילי'ואמדודיענההאמהותלזכותהאבותזכותביןש
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מהלצבידודידומהאחרדברככלהותקשריםתלבשיכעדיכלםכיד

מהלצבידודידומהא"דככלהותקשריםתלבשיכעדיכלםכימ

מהלצבידודידומהאחרדברככלהותקשרםתלבשיכעדיכלםכי2פ

מהלצבידודידומהא"ד'וגותלבשיכעדיכלםכינ

מהלצבידודידומהא"דתלבשיכעדיכלםכיאלהיםא

מהלצבידודידומהא"דתלבשיכעדיכלםכיאלהיםש

'הקבהכךלסוכהמסוכהלאילןומאילןלגדרומגדרלמקוםממקוםמקיףהזההצביד

'ה'ב'הקכךלסוכהמסוכהלאילןומאילןלגדרמגדרלמקוםממקוםמקיףהזההצבימ

ה"הקבכךלסוכהמסוכהלאילןומאילןלגדרמגדרלמקוםממקוםמקיףהזההצבי2פ

ה"הבכךלסוכהומסוכהלאילןומאילןלגדרמגדרלמקוםממקוםמקיףהזההצבינ

ה"הקבכךלסוכהמסוכהלאילןמאילןלגדרמגדרלמקוםממקוםמקיףהזההצביא

ה"הקבכךלסוכהמסוכהלאילןמאילןלגדרמגדרלמקוםממקוםמקיףהזההצביש

ישראלאתלברךבשביללמהכךכלזולכנסתזומכנסתומקפץמדלגד

ישראלאתלברךבשביללמהכךכלזולכנסתזומכנסתומקפץמדלגמ

ישראלאתלברךבשביללמהכךוכלזולכנסתזומכנסתומקפץמדלג2פ

'ישאתלברךבשביללמהכ"כזו'לכנסזו'מכנסומקפץמדלגנ

ישראלאתלברךכדילמהכ"וכזוה"לבזוה"מבמקפץא

ישראלאתלברךכדילמהכ"וכזוה"לבזוה"מבמקפץש

זכותזובאי'וגושמיאתאזכיראשרהמקוםבכלשנאמרד

זכותזובאיוברכתיךאליךאבואשמיאתאזכיראשרהמקוםבכל'שנמ

זכותזובאיוברכתיךאליךאבאשמיאתאזכיראשרהמקוםבכל'שנא2פ

זכותזהבאי'וגואזכיראשרהמקוםבכל'שננ

זכותבאיזה'וגושמיאתאזכיראשרהמקוםבכל'שנאא

זכותזהבאי'וגושמיאתאזכיראשרהמקוםבכל'שנאש

כהדתימאכמהתברכוכהדכתיבאברהםאבינושלבזכותד

כה'מ"דתימ"כתברכוכה'דכתואברהםשלאבינובזכותמ

כהדתימרכמהישראלבניאתתברכוכהדכתיבאברהםאבינושלבזכות2פ

כהא"כמדתברכוכה'דכתיאברהם'אבישלבזכותונ

כהא"כדישראלבניאתתברכוכה'דכתיאברהםשלבזכותוא

כהא"כדישראלבניאתתברכוכה'דכתיאברהםשלבזכותוש

הנהדאיילתאלעוזיילהוןאמריוסי'רהאיליםלעופראוזרעךיהיהד

הנהדאיילתאלעוזייליהון'אמחנינא'בריוסי'רהאיליםלעופראוזרעךיהיהמ

הנהדאיילתאלעוזיילהין'אמחנינא'בריוסי'רהאיליםלעופראוזרעךיהיה2פ

הנהדאיילתאלעוזיילהון'אמ'חני'בריוסי'רהאיליםלעופראוזרעךיהיהנ

הנהדאילתאלעוזליהוןח"ביוסיר"אהאיליםלעופראוזרעךיהיהא

הנהדאילתאלעוזליהוןח"ביוסיר"אהאיליםלעופראוזרעךיהיהש

שלישיביוםאבינואברהםלבקר'הקבהשבאבשעהכתלינואחרעומדזהד

השלישיביוםאבינואברהםאתלבקר'ה'ב'הקשבאבשעהכתלינואחרעומדזהמ

השלישיביוםאבינואברהםלבקרה"הקבשבאבשעהכתלינואחרעומדזה2פ

'הגביום'אביאברהםלבקרה"הבשבאבשעהכתלינואחרעומדזהנ

'הגביוםאברהםאתלבקרה"הקבשבאבשעהכותלנואחרעומדזהא

'הגביוםאברהםאתלבקרה"הקבשבאבשעהכתלינואחרעומדזהש

'וגויושבוהואממראבאלוני'ייאליווירא'דתימכמהלמילהד

יושבוהואממראבאלוניי"יאליווירא'מ'דתיה'כמשלמילהמ

'וגוישבוהואממראבאלוניי"יאליוויראדתימרכמהמילהשל2פ

'וגויושבוהואממראבאלניי"יאליוויראא"כמדמילהשלנ

יושבוהוא'וגו'האליוויראא"כדהיהמילהשלא

יושבוהוא'וגו'האליוויראא"כדהיהמילהשלש

שבשעהלבניךסימןאתהאברהםשב'הקבהלואמרלעמודבאכתיבישבד

שבשעהלבניךסימןאתהאברהםשב'ה'ב'הקלו'אמלעמודבא'כתישבמ

שבשעהלבניךסימןאתהאברהםשבה"הקבלו'אמלעמדבאכתיבישב2פ

שבשעהלבניךסימןאתהאברהםשבה"הבל"אלעמודבא'כתיישבנ

שבשעהלבניךסימןאתהשבלאברהםה"הקבל"אלעמודבא'כתיישבא

שבשעהלבניךסימןואתהשבלאברהםה"הקבל"אלעמודבא'כתיישבש

עומד'ייוכבודויושביםשמעאתוקוראיןמדרשותולבתיכנסיותלבתינכנסיןשבניךד

עומדוכבודיויושביןשמעאתוקוראיןמדרשותולבתיכנסיותלבתינכנסיןשבניךמ

עומדי"יוכבודויושביםשמעאתוקוראיםמדרשותולבתיכנסיותלבתינכנסיםשבניך2פ

עומדי"יוכבודויושביןשמעאתוקורין'מדרשוולבתי'כנסיולבתינכנסיןשבניךנ

עומד'הוכבודויושביןשמעאתוקורין'מדרשוולבתיכניסיותלבתי'נכנסישבניךא

עומד'הוכבודויושביןשמעאתוקוריןמדרשותולבתיכניסיותלבתינכנסיןשבניךש
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אלהיםיצחק'רבשםחגאי'ר'אאלבעדתנצבאלהיםטעםומהד

אלהיםיצחק'רבשםחגי'ראלבעדתנצבאלהיםטעםומהמ

אלהים'אמיצחק'רבשםחגי'וראלבעדתנצבאלהיםטעםומה2פ

ם"אלי'יצחר"בשחגי'ראלבעדתנצבם"אליט"ומנ

אלהים'אמי"בשרחגי'וראלבעדתנצבאלהיםטעםומהא

אלהים'אמי"בשרחגי'וראלבעדתנצבאלהיםטעםומהש

טרםוהיה'דתימ'כמהאאיטימוסנצבאלהיםאלאכאן'כתואיןעומדד

טרםוהיה'דתימכמההאאיטימוסנצבאלהיםאלאכאן'כתיאיןעומדמ

טרםוהיהדתימרכמההאאטימוסנצבאלהיםאלאכאןכתובאיןעומד2פ

טרםוהיהא"כמדהאאיטימוסנצבם"אליאלאכאן'כתיאיןעומדנ

טרםוהיהא"כדאיטימוסאנצבאלאכאן'כתיאיןעומדא

טרםוהיהא"כדאיטימוסאנצבאלאכאן'כתיאיןעומדש

כנסיותבתיאלוכתלנואחרעומדזההנה'נאמלכךאענהואנייקראוד

כנסיותבתיאלוכתלינואחרעומדזההנה'נאמלכךאענהואנייקראומ

כנסיותבניאלוכתלינואחרעומדזההנהנאמרלכךאענהואנייקראו2פ

'כנסיובתיאלוכתלינואחרעומדזההנה'נאמלכךאענהואנייקראונ

כנסיותבתיאלוכתלנואחרעומדזההנה'נאמלכךאענהואנייקראוא

כנסיותבתיאלוכתלנואחרעומדזההנה'נאמלכךאענהואנייקראוש

'וגותברכוכהולבניולאהרן'הקבהשאמרבשעההחלונותמןמשגיחמדרשותובתיד

'וגומתברכוכהולבניולאהרן'ה'ב'הק'שאמבשעההחלונותמןמשגיחמדרשותובתימ

אתתברכוכהולבניולאהרןה"הקבשאמרבשעההחלונותמןמשגיחמדרשותובתי2פ

'וגותברכוכהובניולאהרןה"שאהבבשעההחלונותמןמשגיח'מדרשוובתינ

אתתברכוכהולבניולאהרןה"הקב'שאמשבשעההחלונותמןמשגיחמדרשותובתיא

אתתברכוכהולבניולאהרןה"הקב'שאמשבשעההחלונותמןמשגיחמדרשותובתיש

שיברכואומראתלכהנים'העולמירבון'הקבהלפניישראלאמרוד

שיברכו'אומאתלכהניםהעולמיםרבון'ה'ב'הקלפניישראל'אממ

שיברכואומראתלכהניםהעולמיםרבוןה"הקבלפניישראלאמרו'וגוישראלבני2פ

שיברכו'אואת'לכהני'העו'רבוה"הבלפני'ישאמרונ

שיברכו'אומאתלכהנים'העולמירבוןה"הקבלפניישראלאמרוישראלבניא

שיברכו'אומאתלכהנים'העולמירבוןה"הקבלפניישראלאמרוישראלבניש

השקיפה'ד'ה'המפיךמתברכיםולהיותנולברכותיךאלאצריכיןאנואיןאותנוד

השקיפה'ד'ה'המפיךמתברכיםולהיותינולברכותיךאלאצריכיןאנואיןאותנומ

השקיפהדכתיבהיאהדאמפיךמתברכיםולהיותנולברכותיךאלאצריכיןאנואיןאותנו2פ

השקיפהד"ההמפיך'מבורכיולהיותנולברכותיךאלאצריכיןאנואיןאותנונ

השקיפהד"ההמפיךמתברכיןולהיותנולברכותיךאלא'צריכיאנואיןאותנוא

השקיפהד"ההמפיךמתברכיןולהיותנולברכותיךאלאצריכיןאנואיןאותנוש

'הקבהלהםאמר'וגוהשמיםמןקדשךממעוןד

'ה'ב'הקלהם'אמישראלאתעמךאתוברךהשמיםמןקדשךממעוןמ

ה"הקבלהם'אמ'וגוישראלאתעמךאתוברךהשמיםמןקדשךממעון2פ

ה"הבלהם'אמ'וגווברךהשמיםמןקדשךממעוןנ

ה"הקבל"א'ישראתעמךאתוברךהשמיםמןקדשךממעוןא

ה"הקבל"אישראלאתעמךאתוברךהשמיםמןקדשךממעוןש

ומברךעומדאניעמהםאתכם'מברכישיהיולכהניםשאמרתי'אעפיד

ומברךעומדאניעמהםאתכםמברכיםשיהיולכהניםשאמרתי'פ'ע'אמ

ומברךעומדאניעמהםאתכםמברכיםשיהיולכהניםשאמרתיפיעלאף2פ

ומברךעומדאניעמהםאתכםמברכיןשיהיושיהיולכהניםשאמרתיפ"אענ

ומברךעומדאניעמהםאתכם'מברכישיהו'לכהנישאמרתיפ"אעא

ומברךעומדאניעמהםאתכםמברכיןשיהולכהניםשאמרתיפ"אעש

'אומהואולכךאחרינועומד'שהקבהלומרכפיהםאתפורשיםהכהניםלפיכךאתכםד

אומרהואולכךאחרינועומד'ה'ב'שהקלומרכפיהםאתפורשיםהכהניםלפיכךאתכםמ

אומרהואולכךאחרינועומדה"שהקבלומרכפיהםפורשיםהכהניםלפיכךאתכם2פ

'אוהואולכךאחרינועומדה"שהב'לומכפיהםפורשין'הכהני'לפיאתכםנ

'אומהואלכךאחרינועומדה"שהקב'לומכפיהם'פורשיהכהנים'לפיאתכםא

'אומהואלכךאחרינועומדה"שהקב'לומכפיהם'פורשיהכהנים'לפיאתכםש

שלאצבעותיהםמביןהחרכיםמןמציץכהניםשלכתפותיהםמביןהחלוניםמןמשגיחד

שלכהניםאצבעותיהםמביןהחרכיםמןמציץשלכהניםכתפותיהםמביןהחלונותמןמשגיחמ

שלאצבעותיהםמביןהחרכיםמןמציץכהניםשלכתפותיהםמביןהחלונותמןמשגיח2פ

שלאצבעותיהםמביןהחרכיםמןמציץהכהניםשלכתפיהןמביןהחלונותמןמשגיחנ

שלאצבעותיהםמביןהחרכיםמןמציץכהניםשלכתפותיהםמביןהחלונותמןמשגיחא

שלאצבעותיהםמביןהחרכיםמןמציץכהניםשלכתפותיהםמביןהחלונותמןמשגיחש
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'ד'ה'התברכוכהאברכםואניליואמרדודיענהכהניםד

'ד'ה'התברכוכהא"דאברכםואניליואמרדודיענהמ

דכתיבהיאהדאתברכוכהאברכםואניליואמרדודיענהכהנים2פ

ד"ההתברכוכהאברכםואניליואמרדודיענה'כהנינ

ד"ההתברכוכהאברכםואנילי'ואמדודיענהכהניםא

ד"ההתברכוכהאברכםואנילי'ואמדודיענהכהניםש

'ראמר'וגוגדוללגויואעשךד

מברכיךואברכהברכהוהיהשמךואגדלהואברכךגדוללגויואעשךמ

ר"אמברכהוהיהשמךואגדלהואברכךגדוללגויואעשך2פ

'ראמרברכהוהיהשמךואגדלהואברכךגדוללגויואעשךנ

'וגומברכיךואברכהברכהוהיהשמךואגדלהואברכהגדוללגויואעשךא

'וגומברכיךואברכהברכהוהיהשמךואגדלה(ה)ואברכגדוללגויואעשךש

לגויואעשךהןואלואברהםאת'הקבהברךברכותשבעהיאירבןפינחסד

מ

לגויואעשךהןואלואברהםאתה"הקבברךברכותשבעיאירבןפנחס2פ

לגויואעשךהןואלואברהםאתה"הבבירךברכות'זיאירבן'פנחנ

א

ש

כנגדבךונברכואאורומקללךמברכיךואברכהברכהוהיהשמךואגדלהואברכךגדולד

כנגדבךונברכואאורומקללךמ

כנגדבךונברכואאורומקללךמברכיךואברכהברכהוהיהשמךואגדלהואברכךגדול2פ

כנגדבךונברכואאורומקללךמברכיךואברכהברכהוהיהשמךואגדלהואברכךגדולנ

כנגדא

כנגדש

'ורחיתאברלוי'רטובכיבהן'שכתבראשיתשבמעשהפסוקיקשבעהד

'ורחייתאברלוי'רטובכיבהן'שכתובראשיתשבמעשהפסוקיםשבעהמ

'ורחייתא'ברלוי'ורטובכיבהןשכתובבראשיתשבמעשהפסוקיםשבעה2פ

'ורחייתאברל"רטובכיבהם'שכתו'בראשישבמעשה'פסו'זנ

<..>]חייתאברל"ורטובכיבהם'שכתו'בראשישבמעשה'פסוקי'זא

חייתאברל"ורטובכיבהם'שכתובראשיתשבמעשהפסוקים'זש

כאן'כתוברכות'ודגדולותשלשה'אמאבאברחייא'דרבריהאבאד

כאן'כתיברכותוארבעהגדולותשלש'אמאבאברחייא'דרבריהאבאמ

גדולותשלש'אמבאברחייא'דרבריהאבא2פ

כאן'כתוברכות'ודגדולות'ג'אמברכאחייא'דרבריהאבאנ

<...><...>ברכות'ודגדולות'ג'אמאבאבר<....><..><....><...>א

'אמש

שתיםאלאאינוגדולותוהלאאמהות'ודאבות'גשהןבישרד

שתיםאלאאינןגדולותוהלאאמהותוארבעאבותשלשהשהןבישרומ

שתיםאלאאינם2פ

'באלאאינןאינןגדולותוהלאאימהות'ודאבות'גשהםבישרונ

'באלאשלשאינםגדולות[<....>אמהות'וד<....><....>שהןבשרוא

'באלאשלשאינםגדולותש

'ראמרמשהאתעשהאשר'יי'דכתהיאגדולהואעשךד

'ר'אמאהרןואתמשהאתעשהאשרי"י'דכתיהיאגדולהואעשךמ

ר"אמאהרןואתמשהאתעשהאשרי"ידכתיבהיאגדולהואעשך2פ

ל"ארשבאהרןואתמשהאתעשהאשרי"י'דכתיהיאגדולהואעשךנ

ל"ארשבאהרןואתמשהאתעשהאשר'ה'דכתיגדולהואעשךא

ל"ארשבאהרןואתמשהאתעשהאשר'ה'דכתיגדולהואעשךש

שאומריםזהואברכךאברהםאלהישאומריםזהגדוללגויואעשךלקישבןשמעוןד

אלהי'שאומזהגדוללגויואעשךלקישבןשמעוןמ

שאומריםזהואברכהאברהםאלהישאומריןזהגדוללגויואעשךלקישבןשמעון2פ

'שאומזהואברכךאברהםאלהי'שאומזהגדוללגויואעשךנ

ש"זואברכהאברהםאלהי'שאומזהגדוללגויואעשךא

ש"זואברכהאברהםאלהי'שאומזהגדוללגויואעשךש

תלמודבכולןחותמיןיהיויכוליעקבאלהישאומריםזהשמךואגדלהיצחקאלהיד

ל"תבכלןחותמיןיהויכוליעקבאלהי'שאומזהשמךואגדלהיצחקמ

תלמודבכולןחותמיןיהויכוליעקבאלהישאומריםזהשמךואגדלהיצחקאלהי2פ

ל"תבכולן'חותמייהיויכוליעקבואלהי'שאוזהשמךואגדלהיצחקאלהינ

ל"תבכלםחותמיןיהויכוליעקבאלהיש"זשמךואגדלהיצחקאלהיא

ל"תבכלםחותמיןיהויכוליעקבאלהיש"זשמךואגדלהיצחקאלהיש
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בכולןחותמיןואיןאברהםמגןואומריםחותמיןבךברכהוהיהלומרד

בכלןחותמיןואיןאברהםמגן'ואומחותמיןבךברכהוהיהמ

בכולןחותמיןואיןאברהםמגןואומריןחותמיןבךברכהוהיהלומר2פ

בכולןחותמיןואיןאברהםמגן'ואומחותמיןבךברכהוהיהנ

אברהםמגן'ואומבהםולאחותמיןבךברכהוהיהא

אברהםמגן'ואומבהםולאחותמיןבךברכהואהיהש

משהםלברכתיקודמתברכתךברכהוהיהזעיראברחייא'ראמרד

משהםלברכתיקודמתברכתךזעירא'ברחייא'ר'אממ

משהםלברכתיקודמתברכתךברכהוהיהזעיראברחייאר"אמ2פ

משהםלברכתיקודמתברכתךברכהוהיה'זעירחייאר"אנ

מה'הלברכתקודםברכתךברכהוהיהזעירא(אבא)ברחייאר"אא

מה'הלברכתקודםברכתךברכהוהיהזעיראברחייאר"אש

ברכהוהיהאחרדברהמתיםמחיהאומריםכךאחראברהםמגן'אומד

ברכהוהיהא"דהמתיםמחיה'אומכךאחראברהםמגן'אוממ

ברכהוהיהאחרדברהמתיםמחיהאומריםכךואחראברהםמגןאומרים2פ

ברכהוהיהא"דהמתיםמחיה'אוכ"אחאברהםמגן'אומנ

בריכהוהיהא"דמתיםמחיהכ"ואחאברהםמגן'אומרישהםא

בריכהוהיהא"דמתיםמחיהכ"ואחאברהםמגן'אומרישהםש

תחתרחוקיםמקרבאתהאףהטמאיםאתמטהרתהזוהבריכהמהבריכהוהיהד

תחתרחוקיםמקרבאתהאףהטמאיםאתמטהרתהזאתהבריכהמהבריכהוהיהמ

תחתרחוקיםמקרבאתהאףהטמאיםאתמטהרתהבריכהמהבריכהוהיה2פ

תחת'רחוקימקרבאתאף'הטמאיאתמטהרתהזוהבריכהמהבריכהוהיהנ

תחתרחוקיםמקרבאתהאףהטמאיםאתמטהרתהבריכהמהא

תחתרחוקיםמקרבאתהאףהטמאיםאתמטהרתהבריכהמהש

כאן'כתיאיןאשימךאתנךברכיה'ראמרגדוללגויואעשךהשכינהכנפיד

כאן'כתאיןאשימךאתנךברכיה'ר'אמגדוללגויואעשךשכינהכנפימ

כאןכתובאיןאשימךאתנךברכיהר"אמגדוללגויואעשךשכינהכנפי2פ

כאן'כתיאיןאשימךאתנךברכיהר"אגדוללגויואעשךהשכינהכנפינ

כאן'כתיאיןאשימךאתנךברכיהר"אגדוללגויואעשךהשכינהכנפיא

כאן'כתיאיןאשימךאתנךברכיהר"א(ה)גדוללגויואעשךהשכינהכנפיש

הרקיעאתאלהיםויעש'שנאכשםחדשהבריהאותךשאבראואעשךאלאד

הרקיעאתאלהיםויעש'שנכשםחדשהבריהאותךשאבראואעשךאלאמ

הרקיעאתאלהיםויעששנאמרכשםחדשהבריהאותךשאבראואעשךאלא2פ

הרקיעאתם"אליויעש'שנכשםחדשהבריהאותךשאבראואעשךאלאנ

הרקיעאתאלהיםויעש'שנאכשםבעולםחדשהבריהאותךשאבראואעשךאלאא

הרקיעאתאלהיםויעש'שנאמכשםבעולםחדשהבריהאותךשאבראואעשךאלאש

לאמנחעולםשלרבונולפניואברהםאמרגדוללגויורבהפרהואתד

לאומנחלפניואברהם'אמגדוללגויורבהפרהואתמ

לאומנחלפניואברהם'אמגדוללגויורבהפרהואת2פ

לאמנחע"רבשלפניואברהם'אמגדוללגויורבהפרהואתנ

לאומנחלפניואברהם'אמגדוללגויורבהפרהואתא

לאומנחלפניואברהםאמרגדוללגויורבהפרהואתש

גדולגוימיכיבה'שכתאומהאותהלואמראומות'עהעמדתד

גדולגוימיכיבה'שכתואומהאותהלו'אמאומותשבעיםהעמדתמ

גדולגוימיכיבהשכתובאומהאותהלו'אמאומותשבעיםהעמדת2פ

גדולגוימיכיבה'שכתואומהאותהל"א'אומו'עהעמדתנ

גדולגוימיכיבה'שכתואומהאותהל"א'אומו'עהעמדתא

גדולגוימיכיבהשכתובאומהאותהל"אאומות'עהעמדתש

אברהם'הקבהעשהאימתיחמאברהכהןפינחס'ר'אמממךמעמידהאניד

אברהם'ה'ב'הקעשהאימתיחמאבןהכהןפנחס'ר'אמממךמעמידהאנימ

אברהםעשהה"הקבאימתיחמאברהכהןפנחסר"אמממךמעמידהאני2פ

לאברהםה"הבעשהאימתיחמאברהכהן'פנחר"אממךמעמידהאנינ

לאברהםה"הקבעשהואימתיס"בהכהןפנחסר"אממך'מעמידאניא

לאברהםה"הקבעשהואימתיס"בהכהןפינחסר"אממךמעמידהאניש

לארץוהגיעוהתורהאתוקבלולסיניובאוממצריםישראלמשיצאוגדוללגויד

לארץוהגיעוהתורהאתוקבלולסיניובאוממצריםישראלמשיצאוגדוללגוימ

לארץוהגיעוהתורהוקבלולסיניובאוממצריםישראלמשיצאוגדוללגוי2פ

לארץוהגיעו'התואתוקבלולסיניובאו'ממצרימשיצאוגדוללגוינ

לארץוהגיעוהתורהוקבלוסינילהרובאו'ממצרי'ישרמשיצאוגדוללגויא

לארץוהגיעוהתורהוקבלוסינילהרובאוממצריםישראלמשיצאוגדוללגויש
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'שנאלזקן'הקבהשהבטיחכשםעשוייםהןהרי'ואממשהבהםהביטישראלד

'שנלזקן'ה'ב'הקשהבטיחכשםעשוייןהןהרי'ואממשהבהןהביטישראלמ

'שנלזקןה"הקבשהבטיחכשםעשוייןהןהריואמרמשהבהםהביטישראל2פ

'שנלזקןה"הבשהבטיחכשםעשוייןהרי'ואממשהלהםהביט'ישנ

'שנאלזקןה"הקבשהבטיחכמועשוייםהםהרי'ואמבהםמשההביטישראלא

'שנאלזקןה"הקבשהבטיחכמועשוייםהםהרי'ואממשההביטישראלש

וממנההתורהאתלבניךשאתןגדוללגוי'א'דגדולגויומיד

וממנההתורהאתלבניךשאתןגדוללגויא"דגדולגויומימ

וממנההתורהאתלבניךשאתןגדוללגויאחרדברגדולגויומי2פ

וממנההתורהאתלבניךשאתןגדוללגויא"ד'וגוגדולגויומינ

וממנההתורהלבניךשאתןגדולגויומיא

וממנההתורהלבניךשאתןגדולגויומיש

אמרואברכךהזההגדולהגויונבוןחכםעםרק'שנאגדולגוייקראוד

'אמואברכךהזההגדולהגויונבוןחכםעםרק'שנגדולגוייקראומ

ר"אמואברכךהזההגדולהגויונבוןחכםעםרק'שנגדולגוייקראו2פ

ר"אואברכההזההגדולהגויונבוןחכםעםרק'שנגדולגוייקראונ

ר"אואברכההזההגדולהגויונבוןחכםעם'שנאגדולגוייקראוא

ר"אואברכההזההגדולהגויונבוןחכםעם'שנאגדולגוייקראוש

ממעטתורביהפריהממעטתדבריםלשלשהלאדםגורמתשהדרךלפיברכיה'רד

ממעטתורביהפריהממעטתדבריםלשלשהגורמתשהדרךלפיברכיה'רמ

ממעטתורביהפריהממעטתדבריםלשלשהלאדםגורמתשהדרךלפיברכיה2פ

ממעטתורביהבפריהממעטתדברים'בגלאדםגורמת(לא)שהדרךלפיברכיהנ

וממעטתורביהמפריהממעטת'דברי'גלאדםגורםשהדרךלפיברכיהא

וממעטתורביהמפריהממעטתדברים'גלאדםגורםשהדרךלפיברכיהש

הדרךשאיןגדוללגויואעשךלו'נאמלכךהשםאתוממעטתהיציאהאתד

הדרךשאיןגדוללגויואעשךלו'נאמלכךהשםאתממעטתהיציאהאתמ

הדרך(ש)שאיןגדוללגויואעשךלונאמרלכךהשםאתוממעטתהיציאהאת2פ

הדרךשאיןגדוללגויואעשך'נאמלכךהשםאתממעטתהיציאהאתנ

הדרךשאיןגדוללגויואעשךלו'נאמלכךהשםאת'וממעטהיציאהא

הדרךשאיןגדוללגויואעשךלו'נאמלכךהשםאתוממעטתהיציאהש

היציאהאתהדרךאתלךתמעטשלאואברכךורביהפריהלוממעטתד

היציאהאתהדרךלךתמעטשלאואברכךורביהפריהלוממעטתמ

היציאהאתהדרךלךתמעטשלאואברכךורביהפריהלוממעטת2פ

היציאהאתהדרךלךתמעטשלאואברכךורביהלפריהממעטתנ

היציאהלו'ממעטהדרךשאיןואברכהורביהפריהלוממעטתא

היציאהלוממעטתהדרךשאין(ה)ואברכורביהפריהלוממעטתש

אמריהשםאתלךתמעטשלאשמךואגלדהד

אמרהשםאתלךתמעטשלאשמךואגדלהמ

אמריהשםאתלךתמעטשלאשמךואגדלה2פ

אמריהשםאתלךתמעטשלאשמךואגלדהנ

אמריגדוללגויואעשךלכךהשםאתלךממעטתהדרךשאיןשמךואגדלהא

אמריגדוללגויואעשךלכךהשםאתלךממעטתהדרךשאיןשמךואגדלהש

נפשלאאתברםנפשלאתרמאתחלוקלביתאמביתאבמתלאאינשיד

אתנפשלאאתברםנפשלאתרמאתרחלוקלביתאמביתאבמתלאאינשימ

נפשלאאתברםנפשלאתרמאתרחלוקלביתאמביתאבמתלאאינשי2פ

נפשלאאתברםנפשלאתרמאתרחלוקלביתאמביתאבמתלאאינשינ

אתנפשלאאתברםנפשלעירמעירחלוקלביתאמביתאבמתלאאינשאא

אתנפשלאאתברםנפשלעירמעירחלוקלביתאמביתאבמתלאאינשאש

תלמודמהואברכך'כתכברברכהוהיהחסראתממוןולאחסרד

ל"תמהואברכך'כתיכברברכהוהיהחסראתממוןולאחסרמ

תלמודמהואברכךכתיבכברברכהוהיהחסראתממוןולאחסר2פ

ואברכה'כתוכברל"מתברכהוהיהחסראתממוןולאחסרנ

ל"מתואברכך['כתיכבר]('כדכתי)ברכהוהיהחסראתממוןולאחסרא

ל"מתואברכך'כדכתיברכהוהיהחסראתממוןולאחסרש

ועדעולמימשבראתי'הקבהלו'אמאלעזר'ר'אמברכהוהיהלומרד

ועדעולמימשבראתי'ה'ב'הקלי'אמאלעזר'ר'אמברכהוהיהמ

ועדעולמיאתמשבראתיה"הקבלו'אמאלעזרר"אברכהוהיהלומר2פ

ועדעולמימשבראתיה"הבל"א'אלעזר"אנ

עולמימשבראתיה"הקבל"א'אלעזר"אברכהוהיהא

עולמימשבראתיה"הקבל"אאלעזרר"אברכהוהיהש
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'וגואלהיםאותםויברך'שנאמבריותיאתלברךזקוקהייתיעכשוד

אלהיםאותםויברך'שנבריותילברךזקוקהייתיעכשיומ

'וגואלהיםאותםויברך'שנאבריותיאתלברךזקוקהייתיעכשו2פ

'וגום"אליאותםויברך'שנבריותיאתלברךזקוקהייתיעכשיונ

אלהיםאותםויברך'שנאבריותיאתלברךעכשועדזקוקהייתיא

אלהיםאותםויברך'שנאבריותיאתלברךעכשועדזקוקהייתיש

ברכותהריואילךמיכאןאבלבניוואתנחאתאלהיםויברך'ואומד

הברכותהריואילךמכאןאבלבניוואתנחאתאלהיםויברךמ

הברכותהריואילךמכאן'וגונחאתאלהיםויברךואומר2פ

הברכותהריואילךמיכאןאבל'וגובניוואתנחאתם"אליויברך'ואונ

'הברכוהריואילךמכאןנחאתאלהיםויברךוכןא

הברכותהריואילךמכאןנחאתאלהיםויברךוכןש

בירךלאכן'ואעפברוךלמברכהלךדהנילמאןלךמסורותד

ברךלא'כ'פ'ע'ואברוךלמברככהלךדתנילמאןלךמ

בירךלאכןפיעלאףברוךלמברכהלךדהנילמאןלךמסורות2פ

בירךלאכ"ואעפברוךלמברכיהלךדהנילמאןלךמסורותנ

ברךלאפ"אעבריךלמברכיהלךדהניולמאןלךמסורותא

ברךלאכ"אעפבריךלמברכיהלךדהניולמאןלךמסורותש

והיהלאריסנתנופרדסלושהיהלמלךמשלכןלמהלבניואברהםד

והיהלאריסנתנופרדסלושהיהלמלךמשלכןלמהלבניואברהםמ

והיהלאריסנתנופרדסלושהיהלמלךמשלכןלמהלבניואברהם2פ

והיהלאריסנתנופרדסלושהיהלמלךמשלכןלמהלבניואברהםנ

והיה'אלאריסנתנופרדסל"שהילמלךמשלכןלמהלבניו'אבא

והיה'אלאריסנתנופרדסלושהיהלמלךמשלכןלמהלבניו'אבש

אחדואילןחייםסםשלאחדאילןפרדסאותובתוךד

אחדואילןחייםשלסםאחדאילןפרדסאותובתוךמ

אחדואילןחייםסםשלאחדסםשלאחדאילןפרדסאותובתוך2פ

'אואילןחייםסםשל'אאילןפרדסאותובתוךנ

'אואילןחייםסםשל'אאילןהפרדסאותובתוךא

'אואילןחייםסםשל'אאילןהפרדסאותובתוךש

'אמהמותסםשלד

המותשלסםמ

חייםסםשלהאילןאנימשקהאםאריסאותו'אמהמותסםשל2פ

המותסםשלנ

חייםסםשלהאילןמשקהאניאםהאריסאותו'אמהמותסםשלא

חייםסםשלהאילןמשקהאניאםהאריסאותו'אמהמותסםשלש

שמהלךומהואשליםאעבוראניהאריסד

שהמלךומהואשליםאעבודאניהאריסאותו'אמשותףמ

שהמלךומהואשליםאעבודאניהאריס'אמשותההמותסםשלאילן2פ

שהמלךומהואשליםאעבודאניהאריס'אמשותהנ

שהמלךומהומשליםאעבודאניהאריס'אמשותההמותסםשלאילןא

שהמלךומהומשליםאעבודאניהאריס'אמשותההמותסםשלאילןש

מסרוהעולםזהוהפרדס'הקבהזההמלךכךיעשהבפרדיסולולעשותרוצהד

מסרוהעולםזהוהפרדס'ה'ב'הקזההמלךכךיעשהבפרדסולעשותרוצהמ

מסרוהעולםזהוהפרדסה"הקבזההמלךכךיעשהבפרדיסולעשותרוצה2פ

מסרוהעולםזהוהפרדסה"הבזההמלךכךיעשהבפרדסולעשותרוצהנ

מסרוהעולםזהוהפרדסה"הקבזההמלךכךיעשהבפרדסולעשותרוצהא

מסרוהעולםזהוהפרדסה"הקבזההמלךכךיעשהבפרדסולעשותרוצהש

אחדבנים'בלוהיואברהםעשהמהברכהוהיהלושאמרלאברהםד

אחדבניםשנילוהיואברהםעשהמהברכהוהיהלו'שאמלאברהםמ

אחדבניםשנילוהיואברהםעשהמהברכהוהיהלושאמרלאברהם2פ

'אבנים'בלוהיואברהםעשהמהברכהוהיהל"שאלאברהםנ

בנים'בלוהיו'אברהעשהמהברכהוהיהל"וא'לאברהא

בנים'בלוהיואברהםעשהמהברכהוהיהל"ואלאברהםש

אתאנימברךאםאברהםאמרוישמעאליצחקרשעואחדצדיקד

אתמברךאניאםאברהם'אמוישמעאליצחקרשעואחדצדיקמ

אתאנימברךאםאברהם'אמוישמעאליצחקרשעואחדצדיק2פ

אתאנימברךאםאברהם'אמוישמעאליצחקרשע'ואצדיקנ

אתאניאברךאםאברהם'אמורשעצדיקוישמעאליצחקא

אתאניאברךאםאברהם'אמורשעצדיקוישמעאליצחקש
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אניודםבשראניאעבודאלארשעוהואלהתברךמבקש'ישמעהרייצחקד

אניודםבשראניאעבודאלארשעוהואלהתברךמבקשישמעאלהרייצחקמ

אניודםבשראניאעבודאלארשעוהואלהתברךמברךישמעאלהרייצחק2פ

אניו"באניאעבודאלארשעוהואמתברךישמעאלהרייצחקנ

ו"באניאלאמתברךישמעאלהרייצחקא

ודםבשראניאלאמתברךישמעאלהרייצחקש

נגלהאברהםכשנפטריעשהבעולמולעשותחפץ'שהקבהמההעולםמןשאפשרמהד

נגלהאברהםלשנפטריעשהבעולמולעשותחפץ'ה'ב'שהקמההעולםמןמשאפטרמ

נגלהאברהםכשנפטריעשהבעולמולעשותחפץה"שהקבמההעולםמןמשאפטר2פ

נגלהאברהםכשנפטריעשהבעולמולעשותחפץה"שהבמההעולםמן'שאיפשמהנ

נגלה'אברהכשנפטריעשה'לעשוחפץה"שהקבמההעולםמןמשאפטרא

נגלהאברהםכשנפטריעשהלעשותחפץה"שהקבמההעולםמןמשאפטרש

'וגואברהםמותאחריויהי'שנוברכויצחקעל'הקבהד

יצחקאתאלהיםויברךאברהם(1)אחרי(2)מותויהי'שנוברכויצחקעל'ה'ב'הקמ

יצחקאתאלהיםויברךאברהםמותאחריויהי'שנאוברכויצחקעלה"הקב2פ

יצחקאתם"אליויברךאברהםמותאחריויהי'שנוברכויצחקעלה"הבנ

יצחקאת'אלהיויברךאברהםמותאחריויהי'שנאוברכויצחקעלה"הקבא

יצחקאתאלהיםויברךאברהםמותאחריויהי'שנאוברכויצחקעלה"הקבש

אלהכל'שנאמשבטיםעשרלשניםברךויעקביעקבאתברךויצחקד

אלהכל'שנשבטיםב"ליברךויעקביעקבאתברךויצחקבנומ

אלהכל'שנאשבטיםעשרלשניםבירךויעקביעקבאתבירךויצחקבנו2פ

אלהכל'שנ'שבטיב"ליבירךויעקביעקבאתבירךויצחקבנונ

'שנא'שבטיב"ליברךויעקבליעקבברךויצחקא

'שנאמשבטיםב"ליברךויעקבליעקבברךויצחקש

ואילךמיכאןאותםויברךאביהםלהםדבראשרוזאתעשרשניםישראלשבטיד

ואילךמכאןאותםויברךאביהםלהםדבראשרוזאתעשרשניםישראלשבטימ

ואילךמכאןאותםויברךאביהםלהםדבראשרוזאתעשרשנים'יששבטי2פ

ואילךמכאןאותםויברךאליהםדבראשרוזאתעשרשניםישראלשבטינ

ואילךמכאןאותםויברךאביהםלהםדבראשרוזאתא

ואילךמכאןאותםויברךאביהםלהםדבראשרוזאתש

שאמרתיכשםבניואותמברכיםיהיו'הכהנילכם'מסורוהברכותהרי'הקבה'אמד

שאמרתיכשםבניאתמברכיםיהיוהכהניםלכםמסורותהברכותהרי'ה'ב'הק'אממ

שאמרתיכשםבניאתמברכיןיהוהכהניםלכםמסורותהברכותהריה"הקב'אמ2פ

שאמרתיכשםבניאותמברכיןיהיו'הכהנילכםמסורותהברכותהריה"אהבנ

שאמרתיכשםבניאת'מברכישיהולכהניםלהםמסורותהברכותה"הקב'אמא

שאמרתיכשםבניאתמברכיןשיהולכהניםלהםמסורותהברכותה"הקב'אמש

'ד'ה'התברכוכה'וגותברכוכה'נאמלכךברכהוהיהאביהםלאברהםד

'ד'ה'התברכוכהא"דתברכוכה'נאמלכךברכהוהיהאביהםלאברהםמ

הדא'וגותברכוכהנאמרלכךברכהוהיהאביהםלאברהם2פ

ד"ההתברכוכה'וגותברכוכה'נאמלכךברכהוהיהאביהםלאברהםנ

ד"ההתברכוכהתברכוכה'נאמלכךברכהוהיהאביהםלאברהםא

ד"ההתברכוכהתברכוכה'נאמלכךברכהוהיהאביהםלאברהםש

בשלמהליהפתריוחאיבןשמעון'ר'וגושלשלמהמטתוהנהד

בשלמהליהפתריוחאיבןשמעון'רשלשלמהמטתוהנהמ

בשלמהליהפתריוחאיבןשמעון'ר'וגושלשלמהמטתוהנהדכתיבהיא2פ

שלשלמהמטתוהנהנ

בשלמהליהפתרי"רשבשלשלמהמטתוהנהא

בשלמהליהפתרי"רשבשלשלמהמטתוהנהש

ששיםשהיולהסביבגבוריםששיםהמלךשלמהזהשלשלמהמטתוהנהד

'סשהיולהסביבגבוריםששיםהמלךשלמהזהשלשלמהמטתוהנהמ

ששיםשהיולהסביבגבוריםששיםהמלךשלמהזה'שלשלממטתוהנה2פ

להסביבגבוריםששיםהמלךשלמהזהנ

'סשהיו'וגוגבורים'סהמלךשלמהזהשלמהשלמטתוהנהא

'סשהיו'וגוגבורים'סהמלךשלמהזהשלשלמהמטתוהנהש

מלחמהמלמדיחרבאחוזיכלםישראלמגבוריהיווהםבלילהמטתוסובביםגבוריםד

מלחמהמלומדיחרבאחוזיכלםישראלמגבוריהיווהםבלילהמטתוסובביםגבוריםמ

מלמהמלומדיחרבאחוזיכולםישראלמגבוריהיווהםבלילהמטתוסובביםגבורים2פ

'וגומלומדיחרבאחוזיכלם'ישמגבוריהיווהםבלילהמטתוסובביםנ

ישראלמגבוריהיווהםבלילהמטתוסובבים'גבוריא

ישראלמגבוריהיווהםבלילהמטתוסובביםגבוריםש
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'אמיזיקוהושלאהרוחותמןמתייראשהיהבלילותמפחדכןעושההיהלמהד

'אמיזיקוהושלאהרוחותמןמתייראשהיהבלילותמפחדכןעושההיהלמהמ

ר"אמיזיקוהושלאהרוחותמןמתיראשהיהבלילהמפחדכןעושההיהלמה2פ

י"ארשביזיקוהושלאהרוחותמןמתיראשהיהבלילותמפחדכןעושההיהלמהנ

י"ארשביזיקוהושלא'הרוחומןמתייראשהיהבלילותמפחדכןעושההיהלמהא

י"ארשביזיקוהושלאהרוחותמןמתייראשהיהבלילותמפחדכןעושההיהלמהש

יראהאימהלו'נותניאדםיחטאשלאעדיוחאיבן'שמע'רד

ויראהאימהלונותניםאדםיחטאשלאעדיוחאיבןשמעון'רמ

ויראהאימהלונותניםהראשוןאדםחטא[שלא]עדיוחאיבןשמעון2פ

ויראהאימהלונותניןאדםיחטאשלאעדנ

ויראהאימהלונותניןהראשוןאדםחטאשלאעדא

ויראהאימהלונותניןהראשוןאדםחטאשלאעדש

הראשוןאדםחטאשלאעדויראהאימהעליולונותניםחוטאמשהואד

הראשוןאדםחטאשלאעדויראהאימהעליונותניםחוטאשהואמימ

הראשוןאדםחטאשלאעדויראהאימהעליו'נותניחטאשהואמי2פ

הראשוןאדםחטאשלאעדויראהאימהעליונותניןחוטאמשהואנ

הראשוןאדםחטאשלאעדויראהאימהעליונותניןמשחטאא

הראשוןאדםחטאשלאעדויראהאימהעליונותניןמשחטאש

שומעהיהמשחטאבולעמודויכולרגליועלועומדהדיבורקולשומעהיהד

שומעהיהמשחטאבולעמודויכולרגליועלועומדהדיבורקולשומעהיהמ

שומעהיהמשחטאבולעמדויכולרגליועלועומדהדיבורקולשומעהיה2פ

שומעהיהמשחטאלעמודויכולרגליועלועומדהדיברקולשומעהיהנ

שומע(ה)היהמשחטארגליועלועומדהדיבורקולשומעהיהא

שומעהיהמשחטארגליועלועומדהדיבורקולשומעהיהש

'וגוואשתוהאדםויתחבא'שנאמומתחבאהדיבורקולד

ואשתוהאדםויתחבא'שנומתחבאהדיבורקולמ

'וגוואשתוהאדםויתחבא'שנומתחבאהדבורקול2פ

ואשתוהאדםויתחבא'שנומתחבאהדיבורקולנ

ואחבאאנכיעירוםכיואיראבגןשמעתיקולךאת'שנאומתחבאהדיבורקולא

ואחבאאנוכיעירוםכיואיראבגןשמעתיקולךאת'שנאומתחבאהדיבורקולש

משחטאאימירוןקולשומעהיההראשוןאדםחטאשלאעדאבין'ר'אמד

משחטאאומירוןקולשומעהיההראשוןאדםחטאשלאעדאבין'ר'אממ

משחטאאומיסןקולשומעהיההראשוןאדםחטאשלאעדאביןר"אמ2פ

משחטאאומירוןקולשומעהיההראשוןאדםחטאשלאעדאביןר"אנ

משחטאאמיריןקולשומעהיההראשוןאדםחטאשלאעדאביןר"אא

משחטאאמיריןקולשומעהיההראשוןאדםחטאשלאעדאביןר"אש

כאש'ייכבודומראהישראלחטאושלאעדאגריוןהקולאתשומעהיהד

כאשי"יכבודומראהישראלחטאושלאעדאגריוןהקולאתשומעהיהמ

כאשי"יכבודומראהישראלחטאושלאעדאגריוןהקולאתשומעהיה2פ

כאשי"יכבודומראה'ישחטאושלאעדאגריוןהקולאתשומעהיהנ

כאש'הכבודומראהישראלחטאושלאעדאגריוןקולשומעהיהא

כאש'הכבודומראהישראלחטאושלאעדאגריוןקולשומעהיהש

היואששלמחיצות'זכהנאבראבא'ר'אמההרבראשאוכלתד

היושלאשמחיצותשבעכהנאבראבא'ר'אמההרבראשאוכלתמ

היואששלמחיצותשבעכהנאבראבאר"אמההרבראשאוכלת2פ

אששלמחיצות'זכ"באבאר"אההרבראשאוכלתנ

היואששלמחיצות'זכ"באבאר"אההרבראשאוכלתא

היואששלמחיצותשבעהכהנאבראבאר"אההרבראשאוכלתש

שחטאווכיוןמתפחדיםולאמתיראיםולארואיםישראלהיובזוזוכוססותד

שחטאווכיוןמתפחדיםולאמתייראיםולארואיםישראלהיובזוזוכוססותמ

שחטאווכיוןמתפחדיןולאמתיראיןולארואיםישראלהיובזוזוכוססות2פ

שחטאווכיוןמתפחדיןולאמתיראיןולארואין'ישהיובזוזוכוססותנ

שחטאווכיוןמתפחדיןולאמתיראיןהיוולארואיםישראלהיובזוזוכוססותא

שחטאווכיוןמתפחדיןולאמתיראיןהיוולארואיםישראלהיובזוזובוססותש

בניוכלאהרןויראלהסתכליכוליןהיולאהסרסורפני'אפיד

[בני](זקני)וכלאהרןוירא'שנלהסתכליכוליןהיולאהסרסורפניאפילומ

בניוכלאהרןויראלהסתכליכוליםהיולאהסרסורפניאפלו2פ

בניוכלאהרןויראלהסתכליכוליןהיולאהסרסורפני'אפינ

בניוכלאהרןוירא'שנאלהסתכליכוליןהיולאהסרסורפני'אפיא

בניוכלאהרןוירא'שנאמלהסתכליכוליןהיולא'הסרסופני'אפיש
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'ברפינחס'ר'וגוקרןוהנהישראלד

ברפנחס'ר'וגומקרןוהנהישראלמ

ברפנחס'ר'וגוקרןוהנהישראל2פ

בר'פנח'ר'וגופניעורקרן[והנה](כי)'ישרנ

ר"בשפינחס'ר'וגומשהפניעורקרןכי'וגוישראלא

'רבשםפינחס'ר'וגומשהפניעורקרןכי'וגוישראלש

שלשעברלשעהשעהמןעמהםהרגישהסרסוראףחנן'ר'אמאביןד

שלשעברלשעהשעהמןעמהןהרגישהסרסוראףחנין'ר'אמאביןמ

שעברשללשעהמשעהעמהםהרגישהסרסוראףחניןר"אמאבין2פ

שלשעברלשעהשעהמןעמהםהרגישהסרסוראףחנןר"אאביןנ

שלשעברלשעהמשעהעמהםהרגישהסרסוראף'אמאביןא

שלשעברלשעהמשעהעמהםהרגישהסרסוראף'אמאביןש

צבאותמלכיאיבו'רבשםיודן'רידודוןצבאותמלכיד

צבאותמלכיאיבו'רבשםיודן'רידודוןידודוןצבאותמלכימ

צבאותמלכי'אמאיבו'רבשםיודן'רידודוןידודוןצבאותמלכי2פ

צבאותמלכיאיבור"בשיודן'רידודוןידודוןצבאותמלכי'שננ

צבאותמלכי'אמאיבור"בשיודן'רידודוןידודוןצבאותמלכי['שנא]א

צבאותמלכי'אמאיבו'רבשםיודן'רידודוןידודוןצבאותמלכיש

שחטאווכיוןמשהמפנימתיראיםהיוגבריאל'אפימיכאלאפילודמלאכיהמלכיהוןד

שחטאווכיוןמשהמפנימתייראיםהיוגבריאל'אפימיכאל'אפידמלאכיאמלכיהוןמ

שחטאווכיוןמשהמפנימתיראיןהיווגבריאלמיכאלאפלודמלאכייאמלכיהון2פ

שחטאווכיוןמשהמפנימתיראיןהיול"גבריא'אפיל"מיכא'אפידמלאכיהמלכיהוןנ

'אפישחטאווכיוןמשהמפנימתיראיןהיווגבריאלמיכאל'אפידמלאכיאמלכיהוןא

'אפישחטאווכיוןמשהמפנימתיראיןהיווגבריאלמיכאל'אפידמלאכיאמלכיהוןש

מפנייגרתיכי'ד'ה'הלהסתכליכולמשההיהלאשלהםבגוליריןד

מפנייגורתיכי'ד'ה'הלהסתכליכולמשההיהלאשלהןבגולייריןמ

מפנייגרתיכידכתיבהיאהדאלהסתכליכולמשההיהלאשלהםבגולירין2פ

מפנייגורתיכיד"ההלהסתכליכולמשההיהלאשלהםבגולירוןנ

מפנייגורתיכיד"ההלהסתכלמשהיכולהיהלאשלהםבגולייריןא

מפנייגורתיכיד"ההלהסתכלמשהיכולהיהלאשלהםבגולייריןש

לקחושאולשאולחטאשלאעדוהחמההאףד

לקחהמלוכהאתלכדושאולשאולחטאשלאעדוהחמההאףמ

לקחושאולשאולחטאשלאעדוהחמההאף2פ

לקחושאולשאולחטאשלאעדוהחמההאףנ

לקחישראלעלהמלוכהלכדושאולשאולחטאשלאעדוהחמההאףא

לקחישראלעלהמלוכהלכדושאולשאולחטאשלאעדוהחמההאףש

'וגוישראלעלהמלוכהאתלכדושאולאלאכאן'כתיאיןהמלוכהאתד

ישראלעלהמלוכהאתלכדושאולאלאכאן'כתיאיןהמלוכהאתמ

'וגוישראלעלהמלכוהאתלכדושאולאלאכתובאיןהמלוכהאת2פ

'וגו'ישרעלהמלוכהאתלכדושאולאלאכאן'כתואיןהמלוכהאתנ

לכדאלאכאן'כתיאיןא

לכדאלא'כתיאיןש

ומעשיםמצותבזכותזכותזובאינצחירשיעיפנהאשרבכלמהוד

ומעשיםמצותבזכותנצחזכותזהבאיירשיעיפנהאשרבכלמהומ

ומעשיםמצותבזכותזכותזובאינצחירשיעיפנהאשרבכל2פ

'ומעשימצותבזכותזכותזהבאינצחירשיעאשרבכלמהונ

ומעשיםמצותבזכותזכותזהבאינוצחירשיעיפנהאשרובכלומהוא

ומעשיםמצותבזכותזכותזהבאינוצחירשיעיפנהאשרובכלומהוש

עלוחסממונואתומבזבזבטהרהחוליןואוכלענישהיהבידושהיוטוביםד

עלוחסממונואתומבזבזבטהרהחוליןואוכלעניושהיהבידושהיוטוביםמ

עלוחסממונואתומבזבזבטהרהחוליוואוכלעניושהיהבידושהיוטובים2פ

עלוחסממונואתומבזבזבטהרהחוליןואוכלעניושהיובידושהיו'טובינ

עלוחסממונואתומבזבזבטהרהחוליוואוכלעניושהיובידושהיוטוביםא

עלוחסממונואתומבזבזבטהרהחוליוואוכלעניושהיובידושהיוטוביםש

נחמןבריהודה'רעצמולכבודעבדוכבודוששקלישראלשלממונןד

נחמןבריהודהעצמולכבודעבדוכבודוששקלשלישראלממונןמ

נחמןבריהודהעצמולכבודעבדוכבודוששקלישראלשלממונם2פ

נחמןבריהודהעצמולכבודעבדוכבודוששקל'יששלממונןנ

'אמ'בןיהודה'רעצמולכבודעבדוכבודוששקלישראלשלממונםא

'אמן"ביהודה'רעצמולכבודעבדוכבודוששקלישראלשלממונםש
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ימלוכומלכיםביי'דכתתורהבןושהיה'אמלקישבן'שמע'רבשםד

ימלוכומלכיםבי'דכתיתורהבןושהיהלקישבןשמעון'רבשםמ

ימלוכומלכיםבידכתיבתורהבןושהיהלקישבןשמעון'רבשם2פ

ימלוכומלכיםבי'דכתיתורהבןושהיהל"בשרשבנ

ימלוכומלכיםבי'דכתיתורהבןושהיהל"בשריבא

ימלוכומלכיםבי'דכתיתורהבןושהיהל"בשריבש

שלאעד'וגווייראפלשתיםמחנהאתשאולויראשחטאוכיון'וגוד

שלאעד'וגוממאדוייראפלשתיםמחנהאתשאולויראשחטאוכיון'וגוממ

שלאעד'וגופלשתיםמחנהאתשאולויראשחטאוכיון'וגו2פ

שלאעד'וגוויירא'פלישתימחנהאתשאולויראשחטאוכיון'וגונ

שלאעד'וגופלשתיםמחנהאתשאולויראשחטאוכיוןא

שלאעד'וגופלשתיםמחנהאתשאולויראשחטא(ו)וכיוןש

'וגואיראממיוישעיאורי'יימעשהבאותודודחטאד

'וגומאיראממיוישעיאוריי"ימעשהבאותודודחטאמ

חיימעוזי"יאיראממיוישעיאוריי"י'מעשבאותודודחטא2פ

'וגואיראממיוישעיאוריי"ימעשהבאותודודחטאנ

איראממיוישעיאורי'ה'אממעשהבאותודודחטאא

איראממיוישעיאורי'ה'אממעשהבאותודודחטאש

ידיםורפהיגעוהואאליוואבואמעשהאותושבאוכיוןד

ידיםורפהיגעוהואאליוואבואמעשהלאותושבאוכיוןמ

ידיםורפהיגעוהואמעשהלאותושבאוכיוןאפחדממי2פ

'וגוידיםורפהיגעוהואאליוואבואמעשהלאותושבאוכיוןנ

ידיםורפהיגעוהואמעשהלאותושבאוכיוןא

ידיםורפהיגעוהואמעשהלאותושבאוכיוןש

'שנהשריםעלמושלהיהובשירותבשיריםהיהשלמהחטאשלאעדד

'שנהשריםעלמושלוהיהובשירות'בשירימושלהיהשלמהחטאשלאעדמ

'שנהשריםעלמושלוהיהובשירותבשיריםהיהשלמהחטאשלאעד2פ

'שנהשיריםעלמושלוהיהובשירותבשיריםהיהשלמהחטאשלאעדנ

'שנאובשרותבשריםמושלהיהשלמהחטאשלאעדא

'שנאובשרותבשריםמושלהיהשלמהחטאשלאעדש

שדהפרזבטההאדםבניותענוגותנקבותומשורריםזכריםמשורריםושרותשריםליעשיתיד

שדהפרובטההאדםבניותענוגותנקבותומשוררותזכרים'משורריושרותשריםליעשיתימ

שדהפרובטההאדםבניותענוגותנקבותומשורריםזכריםמשורריםושרותשריםליעשיתי2פ

שידהפרובטהאדםבניותענוגותנקבותומשוררותזכרים'משורריושרותשריםליעשיתינ

שדהפרובטאהאדםבניותענוגותנקבותומשוררותזכרים'משורריושרותשריםליעשיתיא

שדהפרובטאהאדםבניותענוגותנקבותומשוררותזכריםמשורריםושרותשריםליעשיתיש

אשמדאישלהמעשהוכלהמקדשביתשבנהכיוןבהוןאזליןושידתיןשידהושדותד

ושדתיןמ

אשמדאישלהמעשהוכלהמקדשביתשבנהכיוןבהוןאזליןושדותיןשידאושדות2פ

אשמדאישלהמעשהוכלה"בשבנהכיוןבהוןאזליןושידתיןשידהושדותנ

אשמדאישלמעשהוכלה"בשבנהכיוןבהוןאזליןושדתיןשדהושדותא

אשמדאישלמעשהוכלה"בשבנהכיוןבהוןאזליןושדיתיןשדהושדותש

היהלמלכותושחזרולאחראשמדאיטרדושחטאוכיוןד

היהלמלכותושחזרולאחרממלכותואשמדאיטרדושחטאוכיוןמ

היהלמלכותושחזרולאחרממלכותואשמדאיטרדושחטאוכיוןגיטיןבמסכתשכתובכמו2פ

היהלמלכותושחזרולאחרממלכותואשמדאיטרדושחטאוכיוןגיטין'במס'שכתוכמונ

היהלמלכותושחזרולאחרממלכותואשמדאיטרדושחטאוכיוןגיטין'במסכש"כא

היהלמלכותושחזרולאחרממלכותואשמדאיטרדושחטאוכיוןגיטין'במסש"כש

'ד'ה'המטתואת'משמרישהיוגבוריםששיםוהביאעליופחדוד

'ד'ה'המטתואתמשמריםשהיוגבוריםששיםוהביאעליופחדומ

דכתיבהדאמטתואתמשמריםשהיוגבוריםששיםוהביאעליופחדו2פ

ששיםד"ההמטתואתמשמריןשהיוגבורים'סוהביאעליופחדונ

ד"ההמטתו'משמרישהיו'גבורי'סמביאוהיהעליופחדוא

ד"ההמטתו'משמרישהיו'גבורי'סמביאוהיהעליופחדוש

מטתוהנההרוחותמןמתפארשהיהבלילותמפחדד

מטתוהנהא"דהרוחותמןמתפחדשהיהבלילותמפחדמ

מטתוהנההרוחותמןמתפחדשהיהבלילותמפחד2פ

הרוחותמןמתפארשהיהבלילותמפחד'וגולהסביבגבוריםנ

מטתוהנההרוחותמןמתפחדשהיהבלילותמפחדא

מטתוהנההרוחותמןמתפחדשהיהבלילותמפחדש
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מטותיומטתוהנהמצריםביוצאיקריהפתריןרבנין'וגושלמהשלד

מטותיומטתוהנהמצריםביוצאיקרייהפתריןרבנין'וגוממ

מטתומטתוהנהמצריםביוצאיקרייהפתריןרבנין'וגו2פ

מטותיומטתוהנהמצריםביוצאיקרייהפתרירבנין'וגוגבוריםששיםנ

מטתוהנהמצריםביוצאיקראפתרירבניןא

מטתוהנהמצריםביוצאיקראפתרירבניןש

ששיםשלושהשלום'הקבהשלשלשלמהמטותשבועות'דתימכמהשבטוד

ששיםשלושהשלום'ה'ב'הקשלשלמהשלמטותשבועות'מ"דתי'כמושבטיומ

ששיםשלושהשלוםה"הקבשלשלשלמהמטותשבועותדתימרהכמאשבטוי2פ

ששיםשלושהשלוםה"הבשלשלשלמהמוטותשבועותא"כמדשבטונ

'סשלושהשלוםה"הבשלשלמהשלמטותשבועותא"כדהיאשבטוא

'סשלושהשלוםה"הקבשלשלשלמהמטותשבועותא"כדהיאשבתוש

ומעלהשנהעשריםמבןממצריםשיצאורבואששיםלהסביבגבוריםד

ומעלהשנהעשריםמבןממצריםשיצאורבואששיםאילולה[סביב]גבוריםמ

ומעלהשנהעשריםמבןממצריםשיצאורבואששיםאלולהסביבגבורים2פ

ומעלהשנהעשריםמביןממצריםשיצאורבוא'סאלולהסביבגבוריםנ

ומעלהשנה'עשרימבן'ממצרישיצאורבוא'סאלולהסביב'גבוריא

ומעלהשנה'עשרימבןממצריםשיצאורבוא(גבורים)'סאילולהסביבגבוריםש

ישראלבניעלו'וחמושיחרבאחוזיכולםונשיםטףלהביאישראלמגבוריד

ישראלבניעלווחמושיםחרבאחוזיכולםונשיםטףלהביאישראלמגבורימ

ישראלבניעלווחמשיםחרבאחוזיכולםונשיםטףלהביאישראלמגבורי2פ

'וגו'ישבניעלווחמושיםחרבאחוזיכלםונשיםטףלהביא'ישמגבורינ

מארץ'ישבניעלו'וחמושיחרבאחוזיכולםונשיםטףלהביא'ישמגבוריא

מארץישראלבניעלווחמושיםחרבאחוזיכולםונשיםטףלהביא'ישמגבוריש

מלחמהאיש'יי'שנא'הקבהמןלמדוממימלחמהמלמדיד

מלחמהאישי"י'שנ'ה'ב'הקמןלמדוממימלחמהמלומדימ

י"ימלחמהאישי"י'שנלמדוה"הקבמןלמדוממימלחמהמלומדי2פ

מלחמהאישי"ילמדוה"הבמןלמדוממימלחמהמלומדינ

מלחמהאיש'ה'שנאלמדוה"מהקבלמדוממימלחמהמלומדימצריםא

מלחמהאיש'ה'שנאלמדוה"מהקבלמדוממימלחמהמלומדימצריםש

'הקבהלואמרכךמשהלהםאמרבשעהירכועלחרבואישד

'ה'ב'הקלי'אמכךמשהלהם'שאמבשעהירכועלחרבואישמ

ה"הקבליאמרכךמשהלהםשאמרבשעהירכועלחרבואיששמו2פ

ה"הבלי'אמכךמשהלהם'שאמבשעהיריכועלחרבואישנ

הקבהלי'אמכךמשהלהם'שאמבשעהיריכועלחרבואישא

ה"הקבלי'אמכךמשהלהם'שאמבשעהיריכועלחרבואישש

ומניחוחרבונוטלואחדאחדכלהיהבויאכללאערלכלסינטומוסד

ומניחוחרבנוטלואחדאחדכלהיהבויאכללאערלכלסנטומוסמ

ומניחוחרבנוטלואחדאחדכלהיהבויאכללאערלכלסינטומוס2פ

ומניחוחרבנוטל'ואא"כהיהבויאכללאערלכלסינטומוסנ

ומניחוחרבונוטל'וא'אכלהיהבויאכללאערלוכלטינטומוסא

ומניחוחרבונוטל'וא'אכלהיהבויאכללאערלוכלטינטומוסש

שמעון'רבשםלהתניברכיה'רמלןמיעצמוומלירכועלד

שמעון'רבשםלהתניחגי'רמלןמיעצמוומלירכועלמ

שמעון'רבשםלהתניברכיה'רממלןעצמוומלירכועל2פ

י"בשרשבלהתניברכיה'רמלןמיעצמוומליריכועלנ

י"בשרשבלהתניברכיה'רמלןמיעצמוומלירכועלא

י"בשרשבלהתניברכיה'רמלןמיעצמוומלירכועלש

ואהרןמוהליהושעאומריםוישמשקהויהושעפורעואהרןמוהלמשהיוחאיבןד

ואהרןמוהליהושע'אומוישמשקהויהושעפרעואהרןמוהלמשהיוחיבןמ

ואהרןמוהליהושעאומריםוישמשקהויהושעפורעואהרןמוהלמשהיוחאיבן2פ

ואהרןמוהליהושעא"וימשקהויהושעפורעואהרןמוהלמשהנ

ואהרןמוהליהושעא"וימשקהויהושעפורעואהרןמוהלמשהא

ואהרןמוהליהושעא"וימשקהויהושעפורעואהרןמוהלמשהש

הרישניתישראלבניאתמולושוב'ד'ה'המשקהומשהפורעד

שניתישראלבניאתמולבשוב'דכתיהיאהלאמשקהומשהפורעמ

היאשניתישראלבניאתמולושובדכתיבהיאהדאמשקהומשהפורע2פ

האשנית'ישבניאתמולושובד"ההמשקהומשהפורענ

שניתישראלבניאתמולושובד"ההמשקהומשהפורעא

שניתישראלבניאתמולושובד"ההמשקהומשהפורעש
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גבעתאלמהו'וגוישראלבניאתוימלראשונהשמלןמיכאןד

גבעתאלמהוהערלותגבעתאלישראלבניאתוימלראשונהשמלןמכאןמ

גבעתאלמהו'וגוישראלבניאתוימלראשונהשמלןמכאן2פ

גבעתאלמהוהערלותגבעתאל'ישבניאתוימלראשונהשמלןמכאןנ

גבעתאלמהוהערלותגבעתאלישראלבניאתוימולראשונהשמלןמכאןא

גבעתאלמהוהערלותגבעתאלישראלבניאתוימולראשונהשמלןמכאןש

עלחרבואישהויבערלהגבעהאותושעשומקוםלוי'ראמרהערלותד

עלחרבואישהויבערלותגבעהאותושעשומקוםלוי'ר'אמהערלותמ

עלחרבואישהויבערלהגבעהאותושעשומקוםלויר"אמהערלות2פ

עלחרבואישהויבערלהגבעהשעשומקוםל"ארהערלותנ

עלחרבואישהויבערלותגבעהאותושעשומקוםל"ארהערלותא

עלחרבואישהויבערלותגבעהאותושעשומקוםל"ארהערלותש

לעשותיכוליןהיושלאבלילותמפחדמהוירכוד

לעשותיכוליםהיולאמללאשאםבלילותמפחדמהובלילותמפחדירכומ

לעשותיכוליןהיולאשאםבלילותמפחדמהוירכו2פ

לעשות'יכוליהיולאמלולאשאםבלילותמפחדמהויריכונ

לעשותיכוליןהיו[מלו]לאשאםבלילותמפחדמהוירכוא

לעשותיכוליןהיולאשאםבלילותמפחדמהוירכוש

היופסחישראליעשולאואםבויאכללאערלכל'דכתיפסחד

היופסחישראלעשולאואםבויאכללאערלכל'דכתיפסחמ

היופסחישראלעשולאואםבויאכללאערלכלדכתיבפסח2פ

היופסח'ישעשולאואםבויאכללאערלוכל'דכתיהפסחנ

היופסחישראלעשולאואםבויאכללאערלכל'דכתיפסחא

היופסחישראלעשולאואםבויאכללאערלכל'דכתיפסחש

הדםאתוראיתי'שנאממצריםבכורימתוכאשרהפסחבלילימתיםד

הדםאתוראיתי'שנמצריםבכורימתוכאשרהפסחבלילישראלבכורימתיםמ

הדםאתוראיתי'שנאמצריםבכורימתוכאשרהפסחבלילישראלבכורימתים2פ

הדםאתוראיתי'שנ'מצריבכורימתוכאשרהפסחבליל'ישבכורימתיםנ

הדםאתוראיתי'שנאמצריםבכורישמתוכמופסחבלילישראלבכורימתיםא

הדםאתוראיתי'שנאמצריםבכורישמתוכמופסחבלילישראלבכורימתיםש

בלילותמפחדהוימצריםבארץבהכתילמשחיתנגףבכםיהיהולאעליכםופסחתיד

בלילותמפחדהוימצריםבארץבהכותילמשחיתנגףבכםיהיהולאעליכםופסחתימ

בלילותמפחדהוימצריםבארץבהכותילמשחיתנגףבכםיהיהולאעליכםופסחתי2פ

בלילותמפחדהוי'וגוופסחתינ

בלילותמפחדהויעליכםופסחתיא

בלילותמפחדהויעליכםופסחתיש

מטתוהנהבסנדריותקרייהפתריונתן'ר'וגומטתוהנהד

מטתוהנהבסנדריותקרייהפתריונתן'רמטתוהנהא"דמ

מטתוהנהבסנדריותקרייהלהפתריונתן'ר'וגומטתוהנה2פ

מטותיומטתוהנהבסנהדראותקרייהפתריונתן'ר'וגומטתוהנהנ

מטתוהנה'בסנהדראוקרייהפתריונתן'רמטתוהנהא

מטתוהנהבסנהדראותקרייהפתריונתן'רמטתוהויש

ששיםשלושהשלום'הקבהשלשלשלמהמטותשבועות'דתימכמהשבטויד

ששיםשלושהשלום'ה'ב'שלהקשלשלמהמטותשבועותמ"דתימ"כהאשבטומ

ששיםשלושהשלוםה"הקבשלשלשלמהמטותשבועותדתימרהכמהשבטוי2פ

ששיםשלושהשלוםה"הבשלשלשלמהמוטותשבועותא"כמדשבטיונ

'סשלושהשלוםה"הקבשלשלמהשלמטות'שבועוא"כדשבטוא

'סשלושהשלוםה"הקבשלשלמהשלמטותשבועותא"כדשבטוש

הארץעםאישוששים'שנאמהארץעםששיםאלולהסביבגבוריםד

הארץעםאישוששים'שנהארץמעםאישששיםאלולהסביבגבוריםמ

הארץעםוששים'שנאהארץעםאישששיםאלולהסביבגבורים2פ

הארץעםאישוששים'דכתיהארץעם'סאלולהסביבגבוריםנ

הארץמעםאיש'וס'שנאהארץמעםאיש'סאלולהסביב'גבוריא

הארץמעםאיש'וס'שנאהארץמעםאיש'סאלולהסביב'גבוריש

ומאיסנהדריןואחדשבעיםהריאישעשראחדלהביאישראלמגבוריבעירהנשאריםד

ומאיסנהדריןואחדשבעיםהריאישא"ילהביאישראלמגבוריבעירהנשאריםמ

ומאיסנהדריןואחדשבעיםהריאישעשראחדלהביאישראלמגבוריבעירהנשארים2פ

ומאיסנהדריןא"עהריאישעשראחדלהביא'ישמגבוריבעיר'הנשארינ

ומאי'סנהדריא"עהריאישא"ילהביאישראלמגבולבעיר'הנשאריא

ומאי'סנהדריא"עהריאישא"ילהביאישראלמגבולבעירהנשאריםש
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ואתהראשכהןשריהאתטבחיםרבויקח'דכתאישעשראחדנינהוד

ואתהראשכהןשריהאתטבחיםרבויקח'דכתיאישא"יניהומ

ואתהראשכהןשריהאתטבחיםרבויקחדכתיבאישעשרשניםניהו2פ

ואתהראשכהןשריהאתטבחיםרבויקח'דכתיאישא"ינינהונ

ואתהראשכהןשריהאת'טבחירבויקח'דכתיאישב"ינינהוא

ואתהראשכהןשריהאת'טבחירבויקח'דכתיאישב"ינינהוש

סריסלקחהעירומןחמשההריהסףשמרישלשתואתמשנהכהןצפניהד

סריסלקחהעירומןחמשההריהסףשומרישלשתואתהמשנהכהןצפניהמ

סריסלקחהעירומןחמשההריהסףשומרישלשתואתהמשנהכהןצפניה2פ

סריסלקחהעירומן'ההריהסףשומרישלשתואתהמשנהכהןצפניהנ

סריסלקחהעירומן'ההריהסףשומרישלשתואתהמשנההכהןצפניהא

סריסלקחהעירומן'ההריהסףשומרישלשתואתהמשנההכהןצפניהש

המלךפנימראיאנשיםוחמשהששההרידיןביתשלמופלאזהאחדד

המלךפנימרואיאנשיםוחמשהששההריד"שלבמופלאזהאחדמ

המלךפנימרואיאנשיםוחמשהששההרידיןביתשלמופלאזה2פ

המלךפנימרואי'אנשיוחמשהששההריד"בשלמופלאזהאחדנ

המלךפנימרואי'אנשי'וה'והריד"בשלמופלאזה'אא

המלךפנימרואיאנשיםוחמשה'והריד"בשלמופלאזה'אש

ושבעהאומראחדוכתובאנשיםוחמשהאומראחדכתובאישעשראחדהריד

ושבעה'אומאחד'וכתואנשיםוחמשה'אומאחד'כתיאישא"יהרימ

2פ

ושבעה'אואחר'וכתואנשיםוחמשה'או'א'כתואישא"יהרינ

ושבעהאומראחדוכתובאנשיםוחמשהאומראחדכתובאישעשראחדהרי]א

ש

הדייניןסופרי'כעליהםלהוסיף'יתיריהשניםנינהומאיהמלךפנימראיאנשיםד

הדייניןסופרישניעליהןלהוסיףהנותריםהשניםניהומאיאנשיםמ

הדייניןסופרישניעליהםלהוסיףיתריםהשניםניהומאי2פ

הדייניןסופרישניעליהםלהוסיףיתריםהשניםנינהומאיהמלךפנימרואי'אנשינ

דייניןסופרישניעליהםלהוסיףיתרים'הבנינהומאי[המלךפנימרואיאנשיםא

דייניןסופרי'בעליהםלהוסיףיתרים'הבנינהומאיש

כולםדיןביתשליחזההמצביאהצבאשרהסופרואתד

כלםד"בשליחזההארץעםאתהמצביאהצבאשרהסופרואתמ

כולםדיןביתשליחזההארץעםאתהמצביאהצבאשרהסופרואת2פ

כולםד"בשליחזההארץעםאתצביא[?]ה(ל)הצבאשרהסופרואתנ

כלםד"בשליחזההארץעםאתהמצביאהצבאשרסופרואתא

כלםד"בשליחזההארץעםאתהמצביאהצבאשרסופרואתש

אתמשנניןהיוכולםאומרמאיר'ריוסה'ורמאיר'רחרבאחוזיד

אתמשנניןהיוכולם'אוממאיר'ריוסה'ורמאיר'רחרבאחוזימ

אתמשנניןהיוכולם'אוממאיר'ריוסה'ורמאיר'רחרבאחוזי2פ

אתמשנניןהיוכולם'אומ"ריוסה'ורמ"רחרבאחוזינ

אתמשנניםהיו'אוממ"ריוסי'ורמ"רחרבאחוזיא

אתמשנניםהיו'אוממאיר'ריוסי'ורמ"רחרבאחוזיש

'רלהםקוראהלכהתהאשלאידיהםלתוךמעשהבאשאםכחרבההלכהד

'רלהםקוהאהלכהתהאשלאידיהםלתוךמעשהבאשאםכחרבההלכהמ

'רלהםקוהאתהאשלאידיהםלתוךמעשהבאשאםכחרבההלכה2פ

'רלהםקוהההלכהתהאשלאידיהםלתוךמעשהבאשאםכחרבההלכהנ

'רלהםקורה[הלכה]תהאלאידיהםלתוךמעשהבאשאםבחרבההלכהא

'רלהםקוראתהאלאידיהםלתוךמעשהבאשאםבחרבההלכהש

הדיןאתלהוציאבהלכהונותניןנושאיםהכלהדיןבשעתאומריוסהד

הדיןלהוציאהיאךבהלכהונותניםנושאיםהכלהדיןבשעת'אומיוסףמ

הדיןלהוציאהיאךההלכהונותניםנושאיםהכלהדיןבשעת'אומיוסה2פ

הדיןאתלהוציאהיאךבהלכהונותנין'נושאיהכלהדיןבשעת'אמיוסינ

הדיןלהוציאהיאךבהלכהונותניןנושאיןהיוהכלהדיןבשעת'אומיוסיא

הדיןלהוציאהיאךבהלכהונותניןנושאיןהיוהכלהדיןבשעת'אומיוסיש

הוילפניהםפתוחהוגיהינםירכותיהןביןלהןמונחתחרבכאלורואיןוהיולאמתוד

הוילפניהםפתוחהוגיהנםיריכותיהםביןלהםמונחתחרבכאלורואיןוהיולאמתומ

הוילפניהםפתוחהוגיהנםירכותיהןביןלהםמונחתחרבכאלורואיןוהיולאמתו2פ

הוילפניהםפתוחהוגיהינםיריכותיהןביןלהםמונחתחרבכאילורואיןוהיולאמתונ

הוילפניהםפתוחוגהינםיריכותיהםביןלהםמונחתחרבכאלורואיןוהיולאמיתוא

הוילפניהםפתוחוגהינםיריכותיהםביןלהםמונחתחרבכאלורואיןוהיולאמתוש
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גיהנםשלמדינהלהנצלכדיהמעשהאתלהוציאהיאךמתפחדיןהיובלילותמפחדד

שלגיהנםמדינהלהינצלכדיהמעשהאתלהוציאהיאךמתפחדיןהיובלילותמפחדמ

גיהנםשלמדינהלהנצלכדיהמעשהאתלהוציאהיאךמתפחדיןהיובלילותמפחד2פ

גיהנםשלמדינהלהנצלכדיהמעשהאתלהוציאהיאךמתפחדיןהיובלילותמפחדנ

גהינםשלמדינהלהנצלכדיהמעשהאתלהוציא'מתפחדיהיובלילותמפחדא

גהינםשלמדינהלהנצלכדיהמעשהאתלהוציאמתפחדיםהיובלילותמפחדש

לביתאצלךאשהבאתאםאבינה'בראלעזר'דרחתניהמנחם'רד

לביתאצלךאשהבאתאםאבינא'בראלעזר'דרחתניהמנחם'רמ

לביתאצלךאשהבאתאםאבינהברבילעזר'דרחתניהמנחם'ר2פ

לביתאצלךאשהבאתאםאבינאברלעזר'דרחתניהמנחם'רנ

ה"לבאצלךאשהבאתאםאבינאבר'אמ'אלעז'דרחתניהמנחם'רא

ה"לבאצלךאשהבאתאםאבינאבר'אמאלעזר'דרחתניהמנחם'רש

יצאהכאלואותהרואהתהאהשאלהעלאוהדיןעללךלשאולהמדרשד

יצאהכאלואותהרואהתהאהשאלהעלאוהדיןעללךלשאולהמדרשמ

יצאהכאלואותהרואהתהאהשאלהעלאוהדיןעללךלשאולהמדרש2פ

יוצאהכאלואותהרואהתהאהשאלהעלאוהדיןעללךלשאולהמדרשנ

יוצאהכאלואותהרואהתהאהשאלהעלאוהדיןעללךלשאולא

יוצאהכאלואותהרואהתהאהשאלהעלאוהדיןעללךלשאולש

ללילההדומהגיהנםשלמדינהמפחדותהאאיןבהתתןלאמירכךד

א"דללילההדומהשלגיהנםמדינהמפחדותהאעיןבהתתןלאמירכךמ

ללילההדומהגיהנםשלמדינהמפחדותהאעיןבהתתןלאמירכך2פ

ללילההדומהגיהנםשלמדינהמפחדותהאעיןבהתתןלאמירכךנ

ללילההדומהגהינםשלמדינהמתפחדותהאעיןבהתתןלאמירכךא

ללילההדומהגהינםשלמדינהמתפחדותהאעיןבהתתןלאמירכךש

מטתיומטתוהנהבמשמרותקרייהפתרשמלאי'רשלשלמהמטתוהנהד

מטתוהנהבמשמרותקרייהפתרשמלאי'רמטתוהנהמ

מטותיומטתוכהנהבמשמרותקרייהפתרשמלאי'ר'וגושלשלמהמטתוהנה2פ

מטותיומטתוהנהבמשמרותקרייהפתרשמלאי'ר'וגומטתוהנהנ

מטתוהנהבמשמרותקרייהפתרשמלאי'רשלמהשלמטתוהנהא

מטתוהנהבמשמרותקרייהפתרשמלאי'רשלמהשלמטתוהנהש

ששיםשלושהשלום'הקבהשלשלשלמהמטותשבועותדתימאהכמהשבטיוד

ששיםשלושהשלום'ה'ב'הקשלשלשלמהמטותשבועותמ"דתימ"כהאשבטוימ

ששיםשלושהשלוםה"הקבשלשלשלמהמטותשבועותדתימרהכמהשבטוי2פ

ששיםשלושהשלוםה"הבשלשלשלמהמטותשבועותא"כמדשבטיונ

'סשלושהשלוםה"הקבשלשלמהשלמטות'שבועוא"כדשבטוא

'סשלושהשלוםה"הקבשלשלמהשלמטותשבועותא"כדשבטוש

הלויהמשמרותוארבעהועשריםכהונהמשמרותוארבעהעשריםאלולהסביבגבוריםד

לויהמשמרותד"וככהונהמשמרותד"כאלולהסביבגבוריםמ

הלויהמשמרותוארבעהועשריםכהונהמשמרות'וארבעעשריםאלולהסביבגבורים2פ

לוייהמשמרותד"וככהונהמשמרותד"כ(ס)אלולהסביבגבוריםנ

לויהמשמרותד"וככהונהמשמרותד"כאלו'גבוריא

לויהמשמרותד"וככהונהמשמרותד"כאלוגבוריםש

סנהדריןבירושלםעומדיםשהיוהעםשארלהביאישראלמגבורימחלקותעשרהושתיםד

סנהדריןבירושלםעומדיםשהיוהעםשארלהביאישראלמגבורימחלקותב"וימ

סנהדריןבירושלםעומדיןשהיוהעםשארלהביאישראלמגבורימחלקותעשרהושתים2פ

סנהדריןבירושלםעומדיןשהיוהעםשארלהביאלהביאישראלמגבורימחלקותב"וינ

'סנהדריבירושלם'עומדישהיוהעםשארלהביאישראלמגבורימחלקותב"ויא

'סנהדריבירושלם'עומדישהיוהעםשארלהביאישראלמגבולמחלקותב"ויש

מלומדיבידםפיפיותחרבדתימאכמהחרבאחוזיכולםותלמידיםדיניןובתיד

מלומדיבידםפיפיותחרבמ"דתימ"כחרבאחוזיכולםדיניןובתיותלמידיםמ

מלומדיבידםפיות[י]פחרבדתימרכמהחרבאחוזיכולםדיניןובתי2פ

מלומדיבידםפיפיותחרבא"כמדחרבאחוזיכולםדיניןובתי'ותלמידינ

מלומדיבידםפיפיותחרבא"כדחרבאחוזיכלםדיניןובתיא

מלומדיבידםפיפיותחרבא"כדחרבאחוזיכלםדיניןובתיש

'ורזעירא'ר'יימלחמותבספרדתימאכמהתורהשלמלחמתהזומלחמהד

'ורזעירא'רי"ימלחמותבספרמ"דתיה"כמשלתורהמלחמתהמלחמהמ

'ורזעירא'ורי"ימלחמותבספרדתימרכמהתורהשלמלחמתהזומלחמה2פ

'ור'זעיר'רי"ימלחמותבספרא"כמדתורהשלמלחמתהזומלחמהנ

'ור'זעיר'ר'ה'מלחמובספרא"כדתורהשלמלחמתהזומלחמהא

'ורזעירא'ר'המלחמותבספרא"כדתורהשלמלחמתהזומלחמהש



26

במדבר רבה פרשה יא

ג, יא

וקמיצהוזריקהוקבלהשחיטההלכותהכהניםאתהמלמדיםחכמיםתלמידישמואלבשםיהודהד

וקמיצהוזריקהוקבלהשחיטההלכותהכהניםאתהמלמדים'חכמתלמידישמואלבשםיהודהמ

וקמיצהוזריקהוקבלהשחיטההלכותהכהניםאתהמלמדיםחכמיםתלמידישמואלבשםיהודה2פ

וקמיצהוזריקהוקבלהשחיטההלכותהכהניםאתהמלמדיםח"תשמואלבריהודהנ

וקמיצהוזריקהוקבלהשחיטההלכותהכהניםאת'המלמדיח"תש"בשריהודהא

וקמיצהוזריקהוקבלהשחיטההלכותהכהניםאת'המלמדיח"תש"בשריהודהש

אמירבבשםרדיפה'בריצחק'רהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיוד

אמירבבשםרדיפא'רבייצחק'רהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיומ

אמירבבשםרפידה'רבייצחק'רהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיו2פ

אמירבבשםרדיפה'רבי'יצח'רהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיונ

'רהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיוא

'רהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיוש

תנחום'ראחא'רהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיושבירושלםמומיןמבקריד

תנחום'ראחא'רהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיושבירושלםמומיןמבקרימ

תנחום'ראחא'רהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיושבירושלםמומיןמבקרי2פ

בשם)'תנחו'ראחא'רהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיושבירושלםמומיןמבקרינ

תנחום'וראחאא

תנחום'וראחאש

העזרהספרמגיהישמלייברביחזייהברביד

העזרהספרמגיהישמלאי'ברחייא'ברמ

העזרהספרמגיהישמלאי'ברחייאבר2פ

העזרהספרמגיהישמליי'ברחזייה'בר(שבירושלם'מומימבקריאמירבנ

עזראספרמגיהי'אמא

עזראספרמגיהי'אמש

שניאמי'רבשםמנימןברגדלהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיוד

שניאמי'רבשםמניומיברגידולהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיומ

שניאמי'רבשםבנימןברגדלהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיו2פ

שניאמיר"בשמנימיןברגדולהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיונ

שני'אמל"בשרבנימין'ברגידל'רהלשכה'מתרומשכרןנוטליןהיוא

שני'אמל"בשרבנימין'ברגידל'רהלשכהמתרומתשכרןנוטליןהיוש

הלשכהמתרומתשכרןנוטליןוהיובירושלםהיוגזלותדייניד

הלשכהמתרומתשכרןנוטליןוהיובירושלםהיוגזלותדיינימ

הלשכהמתרומתשכרןנוטליןוהיובירושלםהיוגזלותדייני2פ

הלשכהמתרומתשכרןנוטליןוהיובירושלםהיוגזלותדיינינ

הלשכהמתרומתשכרןנוטליןוהיובירושלםהיוגזירותדייניא

שהיומלחמהמלומדיהוי)הלשכהמתרומתשכרןנוטליןוהיובירושלםהיוגזירותדייניש

באההיתהפרכתאמרהונארבד

באההיתהפרכת'אמהונארבמ

באההיתהפרכת'אמהונארבי2פ

באההיהפרכת'אמהונארבנ

באההיתהפרוכת'אמהונא'רא

באההיתהפרוכת'אמהונא'ר(העבודהאתיעשוהיאךהכהניםאתמלמדיןש

מתרומתשכרןנוטלותהיוהפרוכתאתהאורגותאתנשים'אמשמואלהביתמבדקד

מתרומתשכרןנוטליןהיוהפרכותאתהאורגותנשים'אמשמואלהביתמבדקמ

מתרומתשכרןנוטלותהיוהפרכותאתהאורגותנשים'אמשמואלהביתמבדק2פ

מתרומתשכרןנוטלותהיוהפרכתאתהאורגותנשים'אמשמואלהביתמבדקנ

'מתרומשכרןנוטליןהיוהפרוכתאתהאורגותנשים'אמשמואלהביתמבדקא

'מתרומשכרןנוטליןהיוהפרוכתאתהאורגותנשים'אמשמואלהביתמבדקש

אישעבודהיעשוהיאךלכהניםמלמדיןשהיומלחמהמלומדיהויהלשכהד

אישעבודהיעשוהיאךלכהניםמלמדיןשהיומלחמהמלומדיהויהלשכהמ

אישעבודהיעשוהיאךלכהניםמלמדיןשהיומלחמהמלומדיהויהלשכה2פ

אישעבודהיעשוהיאך'לכהנימלמדיןשהיומלחמהמלומדיהויהלשכהנ

אישהעבודהאתיעשוהיאך'הכהניאת'מלמדישהיומלחמהמלומדיהויהלשכהא

אישהעבודהאתיעשוהיאך'הכהניאת'מלמדישהיומלחמהמלומדיהויהלשכהש

לפגלשלאששוחטיןבעתאותןמזהיריןהיובלילותמפחדירכועלחרבוד

לפגלשלאששוחטיןבעתאותןמזהיריןהיובלילותמפחדירכועלחרבומ

אתלפגלשלאששוחטיןבעתאותןמזהיריןהיובלילותמפחדירכועלחרבו2פ

לפגלשלאששוחטיןבעתאותןמזהיריןהיובלילותמפחדיריכועלחרבונ

אתלפגלשלא'ששוחטיבעתאותםמזהיריןהיובלילותמפחדיריכועלחרבוא

אתלפגלשלא'ששוחטיבעתאותם'מזהיריהיובלילותמפחדיריכועלחרבוש
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'וגומטתוהנהבנותרותהקרבנותמןאחדלפסולושלאהזבחיםד

מטתוהנהא"דבנותרותהקרבנותאתלפסולושלאהזבחיםמ

'וגושלשלמהמטתוהנהבנותרותהקרבנותמןאחדלפסולושלאהזבחים2פ

'וגומטתוהנהבנותרותהקרבנותמן'אלפסולושלא'הזבחינ

שלמהשלמטתוהנהבנותרותהקרבנותאתלפסולושלא'הזבחיא

שלשלמהמטתוהנהבנותרות'הקרבנואתלפסולושלא'הזבחיש

ביתזהמטתוהנהכהניםבברכתקרייהפתראלעזר'רבשםביבי'רד

ביתזהמטתוהנהכהניםבברכתקרייהפתראלעזר'רבשםביבי'רמ

ביתזהמטתוהנהכהניםבברכתקרייהפתראלעזר'רבשםביבי'ר2פ

ה"בזהמטתוהנה'כהניבברכתקרייהפתראלעזרר"בשביבי'רנ

ה"בזהמטתוהנהה"בבקרייהפתר'אלעזר"בשאיבו'רא

ה"בזהמטתוהנהה"בבקרייהפתר'אלעזר"בשאיבו'רש

המקדשבביתשהיהמהכלכךורביהלפריהאלאאינהשהמטהכשםהמקדשד

המקדשבביתשהיהמהכלכךורבייהלפרייהאלאאינהשהמטהכשםהמקדשמ

המקדשבביתשהיהמהכלכךורבייהלפריהאלאאינהשהמטהכשםהמקדש2פ

ה"בבשהיהמהכלכךורביהלפריהאלאאינהשהמטהכשםנ

ה"בבשהיהמהכלכךורביהלפריהאלאאינהשהמטהכשםא

ה"בבשהיהמהכלכךורביהלפריהאלאאינהשהמטהכשםש

פרויםמהופרויםזהבהזהב'ואומהבדיםויאריכו'שנאורביהפריההיהד

פרויםמהופרויםזהבוהזהב'ואומ'וגוהבדיםויאריכו'שנורבהפרההיהמ

פרויםמהופרויםזהבהזהבואומר'וגוהבדיםויאריכו'שנאורבהפרההיה2פ

פרויםמהופרויםזהבהזהב'ואו'וגוהבדיםויאריכו'שנורבהפרההיהנ

[פרוים]מהופרויםזהבהזהב'ואומהבדיםויאריכו'שנאורבהפרההיהא

פרויםמהופרויםזהבהזהב'ואומהבדיםויאריכו'שנאורבהפרההיהש

יערהמקדשביתנקראלמההלבנוןיערבית'ואומפירותעושהשהיהד

יערהמקדשביתנקראלמההלבנוןיערבית'ואומפירותעושהשהיהמ

יערהמקדשביתנקראלמההלבנוןיערביתואומרפירותעושהשהיה2פ

יערביתה"ב'נקרלמההלבנוןיערבית'ואופירותעושהשהיהנ

יערביתה"בנקראלמההלבנוןיערבית'ואומפירותעושהשהיהא

יערביתה"בנקראלמההלבנוןיערבית'ואומפירותעושהשהיהש

שהיו'הצורוהמקדשביתאףפירותעושהיערמהלךלומרהלבנוןד

שהיוהצורותהמקדשביתאףפירותעושהיערמהלךלומרהלבנוןמ

שהיוהצורותהמקדשביתאףפירותעושהיערמהלךלומרהלבנון2פ

שהיוהצורותה"באףפירותעושהיערמהלך'לומהלבנוןנ

מצוירותשהיוהצורותה"באףפירותעושהיערמהלך'לומהלבנוןא

'מצויירושהיוהצורותה"באף'פירועושהיערמהלך'לומהלבנוןש

פירותעושיםהיואילנותמיניכלשםמצוייריןשהיוזהבשלבקירותיוד

פירותעושיםהיואילנותמיניכלשםמצוייריןשהיושלזהבבקירותיומ

פירותעושיןהיואילנותמיניכלשםמצוייריןשהיוזהבשלבקירות2פ

פירותעושיןהיואילנותמיניכלשםמצוייריןשהיוזהבשלשהיובקירותיונ

פירותעושיןהיואילנותמיניכלשםמצוייריןשהיווהזהבבקירותא

פירותעושיןהיואילנותמיניכלשםמצוייריןשהיווהזהבבקירותש

אותיותים?שאלולהסביב'גבוריששיםשלושהשלום'הקבהזהשלשלמהד

אותיותששיםאלולהסביבגבוריםששיםשלושהשלום'ה'ב'הקזהשלשלמהמ

אותיותששיםאלולהסביבגבוריםששיםשלושהשלוםה"הקבזהשלשלמה2פ

אותיות'סאלולהסביבגבוריםששיםשלושהשלוםה"הבזהשלשלמהנ

אותיות'סאלו'גבורי'סשלושהשלוםה"הקבשלשלמהשלא

אותיות'סאלו'גבורי'סשלושהשלוםה"הקבשלשלשלמהש

שהםדבריםעזריה'ארישראלאתמגבריםשהםישראלמגבוריכהניםשבברכתד

שהםדבריםעזריה'ר'אמישראלאתמגבריםשהםישראלמגבוריכהניםשבברכתמ

שהםדבריםעזריהר"אמישראלאתמגבריםשהיוישראלמגבוריכהניםשבברכת2פ

שהם'דבריעזריהר"א'ישאתמגבריןשהיו'ישמגבורי'כהנישבברכתנ

שהם'דבריזעיראר"א'ישראתמגבריןשהיוישראלמגבורי'כהנישבברכתא

שהם'דבריזעיראר"אישראלאת'מגברישהיוישראלמגבורי'כהנישבברכתש

יארוישמרך'יייברכךואחתאחתבכל'הקבהשלשמובגבורהנזכריםד

יארי"ייברכךואחתאחתבכלנזכר'ה'ב'שלהקשמובגבורהנזכריםמ

יארי"ייברכךואחתאחתבכלנזכרה"הקבשלבגבורהנזכרים2פ

יארי"ייברכך'וא'אבכלנזכרה"הבשלבגבורה'נזכרינ

יארוישמרך'היברכך'וא'אבכלנזכרה"הקבשלבגבורה'נזכריא

יארוישמרך'היברכך'וא'אבכלנזכרה"הקבשלבגבורה'נזכריש
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פורעניותכלכנגדנלחמיםשהםמלחמהמלומדיחרבאחוזיכלם'ייישא'ייד

פורעניותכלכנגדנלחמיםשהםמלחמהמלומדיחרבאחוזיכולםי"יישאי"ימ

פורענותכלכנגדנלחמיםשהםמלחמהמלומדיחרבאחוזיכולםי"יישאי"י2פ

פורעניותכלכנגד'נלחמישהםמלחמהמלומדיחרבאחוזיכלםי"יישאי"ינ

'פורענוכלכנגדנלחמיםשהםמלחמהמלומדיחרבאחוזיכולם'הישא'הא

פורענותכלכנגדנלחמיםשהםמלחמהמלומדיחרבאחוזיכלם'הישא'הש

חרבכאלובחלומורואהאדם'שאפיירכועלחרבואיששבתורהד

חרבכאלובחלומורואהאדם'י?פ?שאבלילותמפחדירכועלחרבואיששבתורהמ

חרבכאלובחלומורואהאדםשאפלוירכועלחרבואיששבתורה2פ

חרבכאלובחלומורואהאדם'שאפייריכועלחרבואיששבתורהנ

חרבכאלובחלומורואהאדם'שאפייריכועלחרבואיששבתורהא

חרבכאלובחלומורואהאדם'שאפייריכועלחרבואיששבתורהש

בברכתוישמעהכהניםלפנייעמדהכנסתלבית'ישכייעשהמהביריכומחתכתד

ברכתוישמעהכהניםלפניויעמודהכנסתלביתישכיםיעשהמהביריכומחתכתמ

בברכתוישמעכהניםלפניויעמדהכנסתלביתישכיםיעשהמהבירכומחתכת2פ

בברכתוישמע'הכהנילפניויעמוד'הכנסלביתישכיםיעשהמהביריכומחתכתנ

כ"בוישמעהכהניםלפניויעמודה"לבישכיםיעשהמהיריכועלמחתכתא

כ"בוישמעהכהניםלפניויעמודה"לבישכיםיעשהמהיריכועלמחתכתש

להם'ואומהכהניםאתמזהירלפיכךמזיקורעדברואין'כהניד

להם'ואומהכהניםאתמזהירמשהלפיכךמזיקורעדברואיןהכהניםמ

להםואומרמזהירמשהלפיכךמזיקורעדברכלואיןכהנים2פ

להם'ואו'הכהניאתמזהיר'לפימזיקודברואין'כהנינ

מזהירמשה'לפימזיקורעדברכלואיןא

מזהירמשה'לפימזיקורעדברכלואיןש

הפרשהמעשישכללפי'וגואהרןאלדבר'וגותברכוכהד

הפרשהמעשהשכללפילאמרבניוואלאהרןאלדבר'וגומתברכוכהמ

הפרשהמעשהשכללפילאמרבניוואלאהרןאלדבר'וגותברכוכה2פ

'הפרשמעשהשכללפילאמרבניוואלאהרןאלדברתברכוכהנ

הפרשהמעשהשכללפיבניוואלאהרןאלדברתברכוכהא

הפרשהמעשהשכללפיבניוואלאהרןאלדברתברכוכהש

שהמעשהזמןכלכללשזהדיבורלכללבניוואתאהרןאתהביאבאהרןד

שהמעשהזמןכלכללשזהדיבור[ל]לכלבניוואתאהרןאתהביאבאהרןמ

שהמעשהזמןכלכללשזהדבורלכלבניוואתאהרןאתהביאבארץ2פ

שהמעשהז"ככללשזהדיבורלכלבניוואתאהרןאתהביאבאהרןנ

שהמעשהזמןכלכללשזהבניוואתאהרןאתהביארן[ה]באא

שהמעשהזמןכלכללשזהבניוואתאהרןאתהביאבארץש

'רתברכוכהלישראלהדיברלישראלהמעשהלכהניםהדיברבכהניםד

'רישראלבניאתתברכוכהלישראלהדיברלישראלהמעשהלכהניםהדיברבכהניםמ

'רתברכוכהלישראלהדבורלישראלהמעשהלכהניםהדבורבכהנים2פ

'רתברכוכה'לישהדיבר'לישהמעשה'לכהניהדיבר'בכהנינ

'רתברכוכה[לישראלהדיבור]לישראלהמעשהלכהניםהדיבורלכהניםא

'רתברכוכהלישראלהמעשה'לכהניהדיבור'לכהניש

יברכוסדרזהבאילמשהנאמר'הקבהשמפיאומראתהמניןאומריהודהד

יברכוסדרזהבאילמשהנאמר'ה'ב'הקשמפי'אומאתהמנין'אומיהודהמ

יברכוסדרזהבאילמשהנאמרה"הקבשמפיאומראתהמניןאומריהודה2פ

יברכוסדרזהבאילמשה'נאמה"הבשמפי'אואתהמנין'או'יהונ

יברכוסדרזהבאילמשה'נאמה"הקבשמפי'אומאתהמנין'אומיהודהא

יברכוסדרזהבאילמשה'נאמה"הקבשמפי'אומאתהמנין'אומיהודהש

בניאתתברכוכהישראלבניאתתברכוכה'ל'תישראלאתד

בניאתתברכוכהישראלבניאתתברכוכהל"תישראלאתמ

בניאתתברכוכהישראלבניאתתברכוכהלומרתלמודישראלאת2פ

'וגואתתברכוכהישראלבניאתתברכוכהל"ת'ישאתנ

תברכוכהתברכוכהל"תישראלאתא

תברכוכהתברכוכהל"תישראלאתש

לשוןבכלאלאאינואוהקדשבלשוןאומראתהקדשבלשוןישראלד

לשוןבכלאלאאינואוהקדשבלשון'אומאתההקודשבלשוןישראלמ

לשוןבכלאלאאינואוקדשבלשוןאומראתהקדשבלשוןישראל2פ

(ל"ת)לשוןבכלאלאאינואוהקדשבלשון'אואתההקדשבלשוןנ

לשוןבכל[אלא]אינואו'אומאתההקדשבלשוןא

לשוןבכלאלאאינואו'אומאתההקדשבלשוןש



29

במדבר רבה פרשה יא

ד, יא

להלןמההעםאתלברךיעמדואלהלהלןונאמרתברכוכהכאןנאמרד

להלןמההעםאתלברךיעמדואלהלהלןונאמרתברכוכהכאן'נאממ

להלןמההעםאתלברךיעמדואלהלהלןונאמרתברכוכאןנאמר2פ

להלןמההעםאתלברךיעמדואלהלהלן'ונאמתברכוכהכאן'נאמנ

להלןמההעםאתלברךיעמדואלהלהלן'ונאמתברכוכהכאן'נאמא

להלןמההעםאתלברךיעמדואלהלהלן'ונאמתברכוכהכאן'נאמש

הואהריצריךאינואומריהודה'רהקדשבלשוןכאןאףהקדשבלשוןד

הואהריצריךאינו'אומיהודה'רהקדשבלשוןכאןאףהקדשבלשוןמ

הואהריצריךאינואומריהודה'רהקדשבלשוןכאןאףהקדשבלשון2פ

הואהריצריךאינו'אויהודה'רהקדשבלשוןכאןאףהקדשבלשוןנ

הואהריצריךאינו'אומיהודה'רהקדשבלשוןכאןאףהקדשבלשוןא

הואהריצריךאינו'אומיהודה'רהקדשבלשוןכאןאףהקדשבלשוןש

בלשוןוכהואמירהענייהשנאמרמקוםשכלהזהכלשוןשיאמרועדכהאומרד

בלשוןוכהואמירהעניה'שנמקוםשכלהזהכלשוןשיאמרועדכה'אוממ

בלשוןוכהואמירהענייהשנאמרמקוםשכלהזהכלשוןשיאמרועדכהאומר2פ

בלשוןוכהואמירהענייה'שנמ"שכהזהבלשוןשיאמרועדכה'אונ

בלשוןוכהואמירהענייה'נאמ[ש]שבכלהזהבלשוןשיאמרועדכה'אומא

בלשוןוכהואמירהענייה'שנאמשבכלהזהבלשוןשיאמרועדכה'אומש

בעמידהשלאאובעמידהאומראתהבעמידהתברכוכההקדשד

בעמידהשלאבעמידה'אומאתהבעמידהתברכוכההקדשמ

בעמידהושלאבעמימהאלאאינואובעמידהאומראתהבעמידהתברכוכהקדש2פ

בעמידהאינואובעמידה'אואתהבעמידהתברכוכההקדשנ

בעמידהושלאבעמידהאלאאינואובעמידהתברכוכההקדשא

בעמידהושלאבעמידהאלאאינואובעמידהתברכוכההקדשש

'ונאמברכהכאן'נאמהעםאתלברךיעמדוואלה'ל'תד

'ונאמברכהכאן'נאמהעםאתלברךיעמדוואלהל"תמ

ונאמרברכהכאןנאמרהעםאתלברךיעמדוואלהלומר'תלמו2פ

'ונאמתברכוכהברכהכאן'נאמנ

'ונאמברכהכאן'נאמהעםאתלברךיעמדואלהל"תא

'ונאמברכהכאן'נאמהעםאתלברךיעמדואלהל"תש

כהןהאמורהברכהאףבעמידהלהלןהאמורהברכהמהברכהלהלןד

כאןהאמורהברכהאףבעמידהלהלןהאמורהברכהמהברכהלהלןמ

כאןהאמורהברכהאףבעמידהלהלןהאמורהברכהמהברכהלהלן2פ

כאןהאמורהברכהאףבעמידה[להלן]האמורהברכהמהלברךיעמדוואלהלהלןנ

כאןהאמורהברכהאףבעמידהלהלןהאמורברכהמהברכהלהלןא

כאןהאמורהברכהאףבעמידהלהלןהאמורברכהמהברכהלהלןש

מקישבשמוולברךלשרתו'נאשכברצריךאינו'אומנתן'רבעמידהד

בעמידהמ

מקישבשמוולברךלשרתונאמרשכברצריךאינו'אונתן'רבעמידה2פ

מקישבשמוולברךלשרתו'נאמשכברצריךאינו'אונתן'רבעמידהנ

מקישבשמוולברךלשרתו'אומהואשכברצריךאינו'אומנתן'רבעמידהא

מקישבשמוולברךלשרתו'אומהואשכברצריךאינו'אומנתן'רבעמידהש

בעמידהברכהאףלשרתלעמודדכתיבבעמידהשירותמהלשירותברכהד

מ

בעמידהברכהאףי"יבשםלשרתלעמדדכתיבבעמידהשירותמהלשירותברכה2פ

בעמידהברכהאףלשרתלעמוד'דכתיבעמידהשירותמהלשירותברכהנ

בעמידהברכהאףלשרתלעמוד'דכתיבעמידהשרותמהלשרותברכהא

בעמידהברכהאףלשרתלעמוד'דכתיבעמידהשרותמהלשרותברכהש

כפיםבנשיאותאלאאינואוכפיםבנשיאות'אומאתהכפיםבנשיאותתברכוכהד

כפיםבנשיאות'אומאתהכפיםבנשיאותתברכוכהמ

כפיםבנשיאותאלאאינואוכפיםבנשיאותאומראתהכפיםבנשיאותתברכוכה2פ

'כפיבנשיאות'אואתה'כפיבנשיאותתברכוכהנ

אלאאינואוכפיםבנשיאותתברכוכהא

אלאאינואוכפים'בנשיאותברכוכהש

מהויברכםהעםאלידיואתאהרןוישאלומרתלמודכפיםבנשיאותושלאד

מהויברכםהעםאלידיואתאהרןוישאל"תכפיםבנשיאותושלאמ

מהויברכםהעםאלידיואתאהרןוישאלומרתלמודכפיםבנשיאותושלא2פ

מהויברכםהעםאלידיואתאהרןוישאל"תכפיםבנשיאותושלאנ

מהויברכםהעםאלידיואתאהרןוישאל"תכפים'בנשיאושלאא

מהויברכםהעםאלידיואתאהרןוישאל"תכפים'בנשיאושלאש
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להלןמהאי'אומיונתן'רכפיםבנשיאותבניואףכפיםבנשיאותאהרןד

להלןמהאי'אומיונתן'רכפיםבנשיאותבניואףכפיםבנשיאותאהרןמ

להלןמהאי'אמיונתן'רכפיםבנשיאותבניואףכפיםבנשיאותאהרן2פ

להלןמהאי'אומנתן'רכפיםבנשיאותבניואףכפיםבנשיאותאהרןנ

להלןמהאי'אומנתן'רכפים'בנשיאובניואףכפים'בנשיאואהרןא

להלןמהאי'אומנתן'רכפים'בנשיאובניואףכפים'בנשיאואהרןש

וכהןצבורוקרבןחדשראשכאןאףגדולוכהןצבורוקרבןחדשראשד

וכהןצבורוקרבןחדשראשכאןאףגדולוכהןציבורוקרבןחדשראשמ

וכהןצבורוקרבןחדשראשכאןאףגדולוכהןצבורוקרבןחדשראש2פ

ג"וכצבורוקרבןח"רכאןאףג"וכצבורוקרבןח"רנ

ג"וכציבורוקרבןח"רכאןאףג"וכצבורוקרבןח"רא

ג"וכצבורוקרבןח"רכאןאףג"וכצבורוקרבןח"רש

בניומקישובניוהוא'וגו'ייבחרבוכי'ל'תגדולד

בניומקישובניוהוא'וגומאלהיךי"יבחרבוכיל"תגדולמ

בניומקישובניוהוא'וגואלהיךי"יבחרבוכילומרתלמודגדול2פ

בניומקישובניוהוא'וגוי"יבחרבוכי'ל'תנ

בניומקישובניוהואאלהיך'הבחרבוכיל"תא

בניומקישובניוהואאלהיך'הבחרבוכיל"תש

ואיתקשהימיםכלוכתיבכפים'בנשיאובניואףכפים'בנשיאומהולוד

ואיתקשהימיםכל'וכתוכפיםבנשיאותבניואףכפיםבנשיאותמהולומ

ואיתקשהימיםכלוכתיבכפיםבנשיאותבניואף'כפיבנשיאותהואמהלו2פ

ואיתקשהימיםכל'וכתיכפיםבנשיאותבניואףכפיםבנשיאותהואמהלונ

ואיתקשהימיםכל'וכתיכפיםבנשיאותבניואףכפיםבנשיאותהואמהלוא

ואיתקשהימיםכל'וכתיכפיםבנשיאותבניואףכפים'בנשיאוהואמהלוש

אלאאינואוהמפורשבשםאומראתההמפורשבשםתברכוכהלשירותברכהד

אלאאינואוהמפורשבשם'אומאתההמפורשבשםתברכו?ה?כלשירותברכהמ

אלאאינואוהמפורשבשםאומראתההמפורשבשםתברכוכהלשירותברכה2פ

אלאאינואוהמפורשבשם'אואתההמפורשבשםתברכוכהלשירותברכתנ

אלאאינואוהמפורשבשם'אומאתההמפורשבשםתברכוכהלשירותא

אלאאינואוהמפורשבשם'אומאתההמפורשבשםתברכוכהלשירותש

המיוחדבשםאברכםואניישראלבניעלשמיאתושמולומרתלמודבכינויד

המיוחדבשםישראלבניעלשמיאתושמול"תבכינוימ

שמיאתושמו'לומתלמודבכנוי2פ

המיוחדבשםאברכםואניישראלבניעלשמיאתושמול"תבכינוינ

שמיאתושמול"תבכינויא

שמיאתושמול"תבכינויש

להלןונאמרשמיאתושמוכאןנאמרבגבוליןאףיכולליד

(אתושמו)להלן'ונאמשמיאתושמוכאן'נאמבגבוליןאףיכוללימ

להלןונאמר2פ

להלן'ונאמשמיאתושמוכאן'נאמבגבוליןאףיכוללינ

להלן'ונאמא

להלן'ונאמש

מכאןהמקדשביתכןאףהמקדשביתלהלןמהשמיאתלשוםד

מכאןהמקדשביתכאןאףהמקדשביתלהלןמהשםשמואתלשוםמ

מכאןהמקדשביתכאןאףהמקדשביתלהלןמהשמיאתלשום2פ

מכאןה"בכאןאףה"בלהלןמהשמיאתלשוםנ

מכאןה"בכאןאףה"בלהלןמהשםשמואתלשוםא

מכאןה"בכאןאףה"בלהלןמהשםשמואתלשוםש

הרי'אומיונתן'ריאשיה'רדבריבכינויובמדינההמפורשבשםבמקדשאמרוד

הרי'אומיונתן'ריאשיה'רדבריבכינויובמדינההמפורשבשםבמקדשאמרומ

הרי'אומיונתן'ריאשיה'רדבריבכנויובמדינההמפורשבשםבמקדשאמרו2פ

הרי'אויונתן'ריאשיה'רדבריבכינוי[דינה](קדש)ובמהמפורשבשםבמקדשאמרונ

הרי'אומנתן'ריהודה'רדבריבכנויבגבוליןהמפורשבשםבמקדשאמרוא

הריאומרנתן'ריהודה'רדבריבכנויבגבוליןהמפורשבשםבמקדשאמרוש

שבכלמסורסמקראזה'וגושמיאתאזכיראשרהמקוםבכל'אומהואד

שבכלמסורסמקראזה'וגומשמיאתאזכיראשרהמקוםבכל'אומהואמ

שבכלמסורסמקראזה'וגושמיאתאזכיראשרמקוםבכלאומרהוא2פ

שבכלמסורסמקראזה'וגושמיאתאזכיראשרהמקוםבכל'אוהואנ

שבכלמסורסמקראזה'וגושמיאתאזכיראשרהמקוםבכל'אומהואא

שבכלמסורסמקראזה'וגושמיאתאזכיראשרהמקוםבכלאומרהואש
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נגלהאניואיכןשמיאתאזכירשםוברכתיךאליךאבאשאנימקוםד

נגלהאניואיכןשמיאתאזכירשםוברכתיךאליךאבואשאנימקוםמ

נגלהאניואיכןשמיאתאזכירשםוברכתיך(שם)אליךאבאשאנימקום2פ

נגלהאניוהיכןשמיאתאזכירשםוברכתיךאליךאבואשאנימקוםנ

נגלהאניוהיכןשמיאתאזכירשםוברכתיךאליךאבואשאנימקוםא

נגלהאניוהיכןשמיאתאזכירשםוברכתיךאליךאבואשאנימקוםש

הבחירהבביתאלאשמיאתמזכירתהאלאאתהאףהבחירהבביתעליךד

הבחירהבביתאלאשמיאתמזכירתהאלאאתהאףהבחירהבביתעליךמ

הבחירהבביתאלאשמיאתמזכירתהאלאאתהאףהבחירהבביתעליך2פ

הבחירהבביתאלאשמיאתמזכירתהאלאאתהאףהבחירהבביתעליךנ

הבחירהבביתאליךא

הבחירהבביתאליךש

אין'וגותברכוכהבגבולין'לומאסורהמפורששםאמרומכאןד

איןישראלבניאתתברכוכהבגבוליןלומראסורהמפורששם'אממכאןמ

איןישראלבניאתתברכוכהבגבוליןלומר[אסור]המפורששםאמרומכאן2פ

אין'ישבניאתתברכוכהבגבולין'לומ'אסוהמפורששםאמרומכאןנ

איןישראלבניאתתברכוכהבגבוליןלאומרואסורהמפורששםאמרומכאןא

איןישראלבניאתתברכוכהבגבוליןלאומרואסורהמפורששםאמרומכאןש

אמור'ל'תמניןמשוחרריםולעבדיםולנשיםלגריםברכהלישראלברכהאלאליד

אמרל"תמניןמשוחרריםולעבדיםולנשיםלגריםלישראלברכהאלאלימ

אמורלומר'תלמומניןמשוחרריםולעבדיםולנשיםלגריםברכהלישראלברכהאלאלי2פ

אמורל"תמניןמשוחרריןולעבדיםולנשיםלגריםברכה'לישברכהאלאלינ

אמורל"תמנין'משוחררילעבדיםלנשיםלגריםברכהלישראלברכהאלאליא

אמורל"תמניןמשוחרריםלעבדיםלנשיםלגריםברכהלישראלברכהאלאליש

אופניםכנגדפניםישראלבניאתתברכוכהלכולןלהןד

אופניםכנגדפניםתברכוכהלכלםלהםמ

אופניםכנגדפניםישראלבניאתתברכוכהלכולןלהם2פ

אופניםכנגדפנים'ישבניאתתברכוכהלכולןלהםנ

אלאאינואופניםכנגדפניםישראלבניאתתברכוכהלכלםלהםא

אלאאינואופניםכנגדפניםישראלבניאתתברכוכהלכלםלהםש

לחברושאומרכאדםפניםכנגדפניםלהםאמור'ל'ת'פנימולערףד

'שאומכאדםפניםכנגדפניםלהםאמורל"תפניםמולעורףמ

לחברושאומרכאדםפניםכנגדפניםלהםאמורלומרתלמודפניםמולעורף2פ

לחברו'שאומכאדםפניםכנגדפניםלהםאמורל"תפניםמולעורףנ

לחבירו'שאומכאדםפניםכנגדפניםלהםאמורל"תפניםמולעורףא

לחבירו'שאומכאדםפניםכנגדפניםלהםאמורל"תפניםמולעורףש

הםכהניםשניאםשיאמרולהםלומרצריךשהחזןמכאןלהםאמורד

הםכהניםשניאםשיאמרולהםלומרצריךשהחזןמכאןלהםאמורמ

הםכהניםשניאםשיאמרולהםלומרצריךשהחזןאמרומכאןלהםאמור2פ

הם'כהני'באםשיאמרולהם'לומצריךשהחזןמכאןלהםאמורנ

הםכהניםשניאםשיאמרולהםלומרצריךשהחזןאמרומכאןלהםאמורא

הםכהניםשניאםשיאמרולהם'לומצריךשהחזןאמרומכאןלהםאמורש

אחדכהןאלאאינוואםברכוכהניםהחזןלהםשיאמרצריךלדוכןשיעלוד

אחדכהןאלאאינוואםברכוכהניםהחזןלהםשיאמרצריךלדוכןשיעלומ

אחדכהןאלאאינוואםברכוכהניםהחזןלהםשיאמרוצריךלדוכןשיעלו2פ

אחדכהןאלאאינוואםברכוכהניםהחזןלהם'שיאמצריךלדוכןשעלונ

אחדכהןאלאאינוואםברכוכהניםהחזןלהםשיאמרוצריךלדוכןשיעלוא

אחדכהןאלאאינוואםברכוכהניםן[ז]החלהם'שיאמוצריךלדוכןשיעלוש

כללויבןיהושע'ר'אלשניםלהםאמור'שנאלומרצריךאינוד

כללויבןיהושע'ר'אמלשניםלהםאמור'שנ'לומצריךאינומ

כללויבןיהושער"אמלשניםלהםאמור'שנאלומרצריךאינו2פ

כלל"אריבלשניםלהםאמור'שנ'לומצריךאינונ

כלל"אריבלשניםלהםאמור'שנא'לומצריךאיןא

כלל"אריבלשניםלהםאמור'שנא'לומצריךאיןש

אמורתברכוכהעשהבשלשהעוברלדוכןעולהשאינוכהןד

אמורתברכוכה'שנעשרבשלשהעוברלדוכןעולהשאינוכהןמ

אמורתברכוכהעשהבשלשהעוברלדוכןעולהשאינוכהן2פ

אמורתברכוכהעשה'בגעוברלדוכןעולהשאינוכהןנ

אמורתברכוכה'א'שנאעשה'בגבעשהעוברלדוכןעולהשאינוכהןא

אמורתברכוכה'א'שנאעשה'בגעוברלדוכןעולהשאינוכהןש
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עוקרשאינוכהןכללויבןיהושע'ר'אשמיאתושמולהםד

עוקרשאינוכהןכללויבןיהושע'ר'אמשמיאתושמולהםמ

עוקרשאינוכהןכללויבןיהושער"אמשמיאתושמולהם2פ

עוקרשאינוכהןכלל"אריבשמיאתושמולהםנ

עוקרשאינוכהןכלל"אריבשמיאתושמולהםא

עוקרשאינוכהןכלל"אריבשמיאתושמולהםש

וישא'שנאמעולהאינושובעבודהבברכתהתבהאצללעלותרגליואתד

וישא'שנעולהאינושובעבודהבברכתהתיבהאצללעלותרגליואתמ

וישא'שנעולהאינושובעבודהכהניםבברכתהתיבהאצללעלותרגליואת2פ

וישא'שנעולהאינושובעבודהבברכתהתיבהאצללעלותרגליואתנ

וישא'שנאעולהאינושובבעבודהכהנים'בברכלתיבהלעלותרגליואתא

וישא'שנאעולהאינושובבעבודהכהניםבברכתלתיבהלעלותרגליואתש

בעבודהלהלןמההחטאתמעשותוירד'ויברכהעםאלידיואתאהרןד

בעבודהלהלןמה'וגומויברכםהעםאלידיואתאהרןמ

בעבודהלהלןמה'וגוהחטאתמעשותוירדויברכםהעםאלידיואתאהרן2פ

בעבודהלהלןמההחטאתמעשותוירדויברכםהעםאלידיואלאהרןנ

בעבודהלהלןמהוהעולההחטאתמעשותוירדויברכםהעםאלידיואתאהרןא

בעבודהלהלןמהוהעולההחטאתמעשותוירדויברכםהעםאלידיואתאהרןש

לדוכן'עוליכולםכהניםשכולההכנסתביתשמלאי'ר'אבעבודהכאןאףד

לדוכןעוליםכולםכהניםשכלההכנסתביתשמלאי'ר'אמבעבודהכאןאףמ

לדוכןעוליןכהניםשכולההכנסתביתשמלאיר"אמבעבודהכאןאף2פ

לדוכןיעלומקצתםכהניםשכולה'הכנסביתשמלאיר"אבעבודהכאןאףנ

לדוכןעוליןכהניםשכלהה"בשמלאיר"אבעבודהכאןאףא

לדוכןעוליןכהניםשכלהה"בשמלאיר"אבעבודהכאןאףש

לדוכןעוליםמקצתןכהניםשכולההכנסתביתאמןשיענוישראלעשרהדאישתיירוהואד

לדוכןעוליןמקצתןכהניםשכלההכנסתביתאמןשיענוישראלעשההדאשתייארוהואמ

לדוכןעוליןמקצתןכהניםשכולההכנסתביתאמןשיענוישראלעשרהדאשתיורוהוא2פ

לדוכןעוליןמקצתןכהניםשכולה'הכנביתאמןשיענו['יש]עשרהדאישתיורנ

לדוכןעוליןמקצתןכהניםשכלהה"באמןשיענומישראל'ידאשתיורוהואא

לדוכןעוליןמקצתן'כהנישכלהה"באמןשיענומישראל'ידאשתיורוהואש

עוליםהכהניםהיוולכךברכהבכללאינן'הכהנישאחוריהעםאמןעוניםומקצתןד

עוליםהכהניםהיוולכךברכהבכללאינןהכהניםשאחוריהעםאמןעוניןומקצתןמ

עוליןהכהניםהיוולכךברכהבכללאינםהכהניםשאחוריהעםאמןעוניןומקצתן2פ

עולין'הכהניהיוולכךברכהבכללאינםהכהניםשאחוריהעםאמןעוניןומקצתןנ

עוליןהכהניםהיוולכךברכהבכללאינםהכהניםשאחוריהעםאמןעוניןומקצתןא

עולין'הכהניהיוולכךברכהבכללאינם'הכהנישאחוריהעםאמןעוניןומקצתןש

כלפזיבןשמעון'ר'אלפניהםהעםכלשיהיוכדיהארוןאלד

כלפזיבןשמעון'ר'אמלפניהםהעםכלשיהוכדיהארוןאלמ

כלפזיבןשמעוןר"אמלפניהםהעםכלשיהוכדיהארוןאל2פ

כלפזיבןש"ארבפניהםהעםכלשיהיוכדיהארוןאלנ

כלפ"בש"ארלפניהםהעםכלשיהיוכדיהארוןאלא

כלפ"ארשבלפניהםהעםכלשיהיוכדיהארוןאלש

קדשידיכםשאו'שנאמכפיואתישאלאידיונטלשלאכהןד

קדשידיכםשאו'שנכפיואתישאלאידיונטלשלאכהןמ

קדשידיכםשאו'שנכפיואתישאלאידיונטלשלאכהן2פ

קדשידיכםשאו'שנכפיואתישאלאידיואתנטלשלאכהןנ

קדשידיכםשאו'שנאכפיואתישאלאידיואתנטלשלאכהןא

קדשידיכםשאו'שנאכפיואתישאלאידיואתנטלשלאכהןש

ימיםהארכתבמהשמועבןאלעזר'ראתתלמידיושאלו'ייאתוברכוד

ימיםהארכתבמהשמועבןאלעזר'ראתתלמידיושאלוי"יאתוברכומ

ימיםהארכתבמהאלעזר'ראתתלמידיושאלוי"יאתוברכו2פ

ימיםהארכתבמהשמועבןאלעזר'ראתתלמידיושאלוי"יאתוברכונ

ימיםהארכתבמהאלעזר'לרתלמידיושאלו'האתוברכוא

ימיםהארכתבמהאלעזר'לרתלמידיושאלו'האתוברכוש

עםראשיעלפסעתיולאקפנדריאהכנסתביתעשיתילאמימילהם'אמד

עםראשיעלפסעתיולאקפנדריאהכנסתביתעשיתילאמימילהם'אממ

עםראשיעלפסעתיולאקפנדריאהכנסתביתעשיתילאמימילהם'אמ2פ

עםראשיעלפסעתיולאקנפדריא'הכנביתעשיתילאמימילהם'אמנ

עםראשיעלפסעתיולאקפנדריאה"בעשיתילאמימילהם'אמא

עםראשיעלפסעתיולאקפנדריאה"בעשיתילאמימילהם'אמש
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אשרמברךמאיברכהבלאכפיאתנשאתיולאקדשד

אשרמברךמאיברכהבלאכפיאתנשאתיולאקדשמ

אשרמברךמאיברכהבלאכפיאתנשאתיולאקדש2פ

אשרו"אקבמברךמאיברכהבלאכפיאתנשאתיולאקדשנ

אשרה"אמי"באמברךמאיברכהבלאכפיאתנשאתיולאקדשא

אשרה"אמי"באמברךמאיברכהבלאכפיאתנשאתיולאקדשש

כיבאהבהישראלעמואתלברךוצונואהרןשלבקדושתוקדשנוד

כיבאהבהישראלעמואתלברךוצונושלאהרןבקדושתוקדשנומ

כיבאהבהישראלעמואתלברךוצונואהרןשלבקדושתו(וצונובמצותיו)קדשנו2פ

כיבאהבה'ישעמואתלברךוצונואהרןשלבקדושתוקדשנונ

כיבאהבהישראלעמואתלברךוצונואהרןשלבקדושתוקדשנוא

כיבאהבהישראלעמואתלברךוצונואהרןשלבקדושתוקדשנוש

אלהינו'יימלפניךרצוןיהי'אממאילדוכןלעלותרגליוהכהןעקרד

אלהינוי"ימלפניךרצוןיהי'אומלדוכןלעלותרגליוהכהןעקרמ

אלהינוי"ימלפניךרצוןיהי'אממאילדוכןלעלותרגליואתהכהןעקר2פ

נו"אליי"ימלפניךרצוןיהי'אומהולדוכןלעלותרגליוהכהןעקרנ

אלהינו'המלפניךרצוןיהי'אומלדוכןלעלותלרגליוהכהןעקרא

אלהינו'המלפניךרצוןיהי'אומלדוכןלעלותלרגליוהכהןעקרש

מכשולבהיהאשלאישראלעמךאתלברךשצויתנוזוברכהשתהאד

מכשולבהיהאשלאישראלעמךאתלברךשציויתנוזוברכהשתהאמ

מכשולבהיהאשלאישראלעמךאתלברךשצויתנוזוברכהשתהא2פ

מכשולבהיהאשלא'ישעמךאתלברךשצותנוזוברכהשתהאנ

מכשולבהיהאשלאישראלאתעמךאתלברךשצויתנוזוברכהשתהאא

מכשולבהיהאשלאישראלעמךאתלברךשצויתנוזוברכהשתהאש

עולםשלרבונואמרמאיהצבורמןפניוומחזירלברךמסייםוכיועוןד

שלעולםרבונו'אוממאיהצבורמןפניוומחזירלברךמסייםוכיועוןמ

עולםשלרבונו'אממאיהצבורמןפניוומחזירלברךמסייםוכיועון2פ

ע"ש'רבו'אומהוהצבורמןפניוומחזירלברךמסייםוכיועוןנ

ע"רבש'אוממאיהצבורמןפניוומחזירלברךמסייםוכיועוןא

ע"רבשאומרמאיהצבורמןפניוומחזירלברךמסייםוכיועוןש

הכהניםאיןחסדארבאמרשהבטחתנומהעמנועשהעלינושגזרתמהעשינוד

הכהניםאיןחסדארב'אמשהבטחתנומהעמנועשהעלינושגזרתמהעשינומ

הכהניםאיןחסדארב'אמשהבטחתנומהעמנועשהעלינושגזרתמהעשינו2פ

'הכהניאיןחסדארב'אמשהבטחתנומהעמנועשהעלינושגזרתמהעשינונ

כהניםאיןחסדארב'אמשהבטחתנומהאתהעשהעלינושגזרתמהעשינוא

כהניםאיןחסדארב'אמשהבטחתנומהאתהעשהעלינושגזרתמהעשינוש

רשאיהקוראואיןהצבורמןפניהםשיחזירועדאצבעותיהםקשרילכוףרשאיםד

רשאיהקוראואיןהצבורמןפניהםשיחזירועדאצבעותיהןקשרילכוףרשאיןמ

רשאיהקוראואיןהצבורמןפניהםשיחזירועדאצבעותיהםקשרילכוףרשאין2פ

רשאיהקוראואיןהצבורמןפניהםשיחזרועדאצבעותיהןקשרילכוףרשאיןנ

רשאיהקוראואיןהצבורמןפניהםשיחזירועדאצבעותיהםקשריאתלכוףרשאיןא

רשאיהקוראואיןהצבורמןפניהםשיחזירועדאצבעותיהםקשריאתלכוףרשאיןש

בברכהלהתחיל'רשאי'הכהניואיןהצבורמפיאמןשיכלהעדכהניםברכתלקרותד

בברכהלהתחילרשאיןהכהניםואיןהצבורמפיאמןשיכלהעדכהניםברכתלקרותמ

בברכהלהתחילרשאיןהכהניםואיןהצבורמפיאמןשיכלהעדכהניםברכתלקרות2פ

ברכהלהתחילרשאין'הכהניואיןהצבורמפיאמןשיכלהעד'כהניברכתלקרותנ

ברכהלהתחילרשאיםהכהניםואין]הצבורמפיאמןשיכלהעדכ"בלקרותא

רשאיןהכהניםואיןהצבורמפיאמןשיכלהעדכ"בלקרותש

הצבורמןפניהםלהחזיררשאיםהכהניםואיןהצבורמפיאמןשיכלהעדאחרתד

הצבורמןפניהםלהחזיררשאיןהכהניםואיןהצבורמפיאמןשיכלהעדאחרתמ

הצבורמןפניהםלהחזיררשאיןהכהניםואיןהצבורמפיאמןשיכלהעדאחרת2פ

הצבורמןפניהםלהחזיררשאין'הכהניואיןהצבורמפיאמןשיכלהעדאחרתנ

הצבורמןפניהםלהחזיררשאיןהכהניםואין[הציבורמפיאמןשיכלהעדאחרתא

הצבורמןפניהםלהחזירש

עדולילךרגליהםלעקוררשאין'ואינשלוםבשיםצבורשליחשיתחילעלד

עדולילךרגליהםלעקוררשאיןואיןשלוםבשיםהצבורמפישליחשיתחילעדמ

עדולילךרגליהםלעקוררשאיןואינןשלוםבשיםצבורשליחשיתחילעד2פ

עדולילךגליהן[ר]לעקוררשאיןואיןשלוםבשיםהצבורשיתחילעדנ

עדולילךרגליהםלעקוררשאיןואינםשלוםבשיםצבורשליחשיתחילעדא

עדולילךרגליהםלעקוררשאיןואינםשלוםבשיםצ"ששיתחילעדש
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אומריםהצבורמההעםמברכיםשהכהניםבזמןשלוםשיםצבורשליחשיגמורד

'אומהצבורמההעםאתמברכיםשהכהניםבזמןשלוםשיםצבורשליחשיגמורמ

אומריםהצבורמההעםאתמברכיןשהכהניםבזמןשלוםשיםצבורשליחשיגמר2פ

'אומהצבורמההעםאתמברכיןשהכהניםבזמןשלוםשיםצ"ששיגמורנ

'אומריהצבורמההעםאתמברכין'שהכהניבזמןשלוםשיםצ"ששיגמורא

'אומריהצבורמההעםאת'מברכי'שהכהניבזמןשלוםשיםצבורשליחשיגמורש

'וגומלאכיו'ייברכוזירא'ר'אד

דברובקוללשמועדברועושיכחגבורימלאכיוי"יברכוזירא'ר'אממ

דברובקוללשמעדברועושיכחגבורימלאכיוי"יברכוזיראר"אמ2פ

'וגוכחגבורימלאכיוי"יברכוזיראר"אנ

דברועושיכחגבורימלאכיו'הברכוזיראר"אא

דברועושיכחגבורימלאכיו'הברכוזיראר"אש

'וגומעשיוכל'ייברכו'וגוצבאיוכל'ייברכוד

'וגוממעשיוכלי"יברכו'וגומצבאיוכלי"יברכומ

מקומותבכלמעשיוכלי"יברכורצונועושימשרתיוצבאיוכלי"יברכו2פ

'וגומעשיוכלי"יברכו'וגוצבאיוכלי"יברכונ

מעשיוכל'הברכו'וגוצבאיוכל'הברכוא

מעשיוכל'הברכו'וגוצבאיוכל'הברכוש

בין'אמיוסףרבאותןאומרהיכןד

ביןיוסףרב'אמאותןאומריןהיכןמ

בין'אמיוסףרבאותןאומריןהיכןי"יאתנפשיברכיממשלתו2פ

בין'אמיוסףרבאותו'אוהיכןנ

בין'אמיוסףרבאותם'אומהיכןא

בין'אמיוסףרבאותם'אומהיכןש

ורבמארירבבהפליגי'השבהזכרת'אמורבוברכהברכהכלד

ורבמארירבבהפליגיהשםבהזכרת'אמששתורבוברכהברכהכלמ

ורבמרירבבהפליגיהשםבהזכרת'אמורבוברכהברכהכל2פ

ורבמארירבבהפליגיהשםבהזכרת'אמורבוברכהברכהכלנ

ורבמארירבבהפליגיהשםבהזכרת'אמורבוברכהברכהכלא

ורבמארירבבהפליגיהשםבהזכרת'אמורבוברכהברכהכלש

'גלכלאומרפסוקבכל'אמוחדפסוקכנגדפסוק'אמחדזבידד

שלשתלכל'אומפסוקאכל'אמוחדפסוקכנגדפסוק'אמחדזבידמ

שלשתלכלאומריםפסוקאכל'אמוחדפסוקכנגדפסוק'אמחדזביד2פ

'גלכל'או'פסואכל'אמד?מ?ופסוקכנגדפסוק'אמחדזבידנ

'מגאופסוקאכל'אמוחדפסוקכנגדפסוק'אמחדזבידא

'גכלאופסוקאכל'אמוחדפסוקכנגדפסוק'אמחדזבידש

שיראסי'ר'אאומריםהצבורמהמברכים'כשהכהנישבתשלבמוסףהפסוקיםד

שיראסי'ר'אמ'אומהצבורמהמברכיםכשהכהניםשלשבתבמוסףהפסוקיםמ

שיראסיר"אמ'אומריהצבורמהמברכיןכשהכהניםשבתשלבמוסףהפסוקים2פ

שיראסיר"א'אוהצבורמהמברכיןכשהכהניםשבתשלבמוסף'הפסוקינ

שיראסיר"א'אומריהציבורמה'מברכיכשהכהניםבשבתבמוסף'פסוקיא

שיראסיר"א'אומריהצבורמה'מברכי'כשהכהניבשבתבמוסף'פסוקיש

שאו'וגו'ייאתברכוהנההמעלותד

שאו'וגומי"יאתברכוהנההמעלותמ

שאובלילותי"יבביתהעומדיםי"יעבדיכלי"יברכוהנההמעלות2פ

שאו'וגוי"יעבדיכלי"יאתברכוהנההמעלותנ

שאו'וגו'העבדיכל'האתברכוהנההמעלותא

שאו'וגו'העבדיכל'האתברכוהנההמעלותש

אינוולמה'וגומציון'ייברוך'וגוידיכםד

אינוולמההללויהירושלםשוכןמציוןי"יברוך'וגומקדשידיכםמ

אינוולמההללויהירושליםשכןמציוןי"יברוךי"יאתוברכוקדשידיכם2פ

אינוולמה'וגוירושלםשוכןמציוןי"יברוך'וגוקדשידיכםנ

אינוולמהירושלםשוכןמציון'הברוךקדשידיכםא

אינוולמהירושלםשוכןמציון'הברוךקדשידיכםש

'ר'אמעניןבההואשכתב'וגומציון'יייברכךאומרד

'ר'אמעניןבההוא'שכתווארץשמיםעשהמציוןי"ייברכךמברךמ

ר"אמעניןבההואשכתובוארץשמיםעושהמציוןי"ייברכךאומר2פ

ר"אעניןבההוא'שכתו'וגומציוןי"ייברכך'אונ

י"ארהעניןכלבה'שכתומציון'היברכך'אומא

י"ארהעניןכלבה'שכתומציון'היברכך'אומש
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בברכותיומסייםהקבהשלבברכותיושהתחילמתוךפזיבןשמעון'דרבריהיהודהד

בברכותיומסים'ה'ב'שלהקבברכותיושהתחילמתוךפזיבןשמעון'בריהודהמ

בברכותיומסייםה"הקבשלבברכותיושהתחילמתוךפזיבןשמעון'דרבריהיהודה2פ

בברכותיומסייםה"הבשלבברכותיושמתחילמתוךפזיבןש"דרבריה'יהונ

בברכותמסייםה"הקבשלבברכותשהתחילמתוךפ"דרשבבריהא

'בברכומסייםה"הקבשל'בברכושהתחילמתוךפ"דרשבבריהש

אםיעקבבראחארבאמראמרימאיתעניתשלבמנחה'הקבהשלד

אםיעקבבראחארב'אמאמרימאישלתעניתבמנחה'ה'ב'שלהקמ

אםיעקבבראחארב'אמאמרימאיתעניתשלבמנחהה"הקבשל2פ

אםיעקבבראחארב'אמאמרימאישבתשלבמנחהה"הבשלנ

אםי"בפפארב'אמ'אמרימאיתעניתשלבמנחהה"הקבשלא

אםי"בפפארב'אמ'אמרימאיתעניתשלבמנחהה"הקבשלש

מקוהחטאנולךמשובותינורבוכישמךלמעןעשה'ייבנוענועונינוד

מקוה'וגומבנוענועוונינומ

מקוהחטאנולךמשובותינורבוכישמךלמעןעשהי"יבנוענועונינו2פ

מקוהחטאנולךמשובותינורבוכישמךלמעןעשהי"יבנוענועונינונ

מקוה'וגושמךלמעןעשה'הבנוענועונינוא

מקוה'וגושמךלמעןעשה'הבנוענועונינוש

ללוןנטהוכאורחבארץכגרתהיהלמהצרהבעתמושיעו'ייישראלד

תהיהלמה'וגומצרהבעתמושיעוי"יישראלמ

ללוןנטהוכאורח(אזרח)כגרתהיהלמהצרהבעתמושיעוי"יישראל2פ

ללוןנטהוכאורחבארץכגרתהיהלמהצרהבעתמושיעוי"יישראלנ

תהיהלמהצרהבעתמושיעוישראלא

תהיהלמהצרהבעתמושיעוישראלש

עלינוושמך'ייבקרבנוואתהלהושיעיוכללאכגבורנדהםכאישתהיהלמהד

'וגומנדהםכאישמ

עלינוושמךי"יבקרבנוואתהלהושיעיוכללאכגבורנדהםכאישתהיהלמה2פ

עלינוושמךי"יבקרבינוואתהלהושיעיוכללאכגבורנדהםכאישתהיהלמהנ

נדהםכאישא

נדהםכאישש

יבורךכןכיהנהאמרימאיהכפוריםיוםשלבנעילהנקראד

יבורךכןכיהנהאמרימאיהכפוריםשליוםבנעילהמ

יברךכןכיהנהאמרימאיהכפוריםיוםשלבנעילהתניחנואלנקרא2פ

יבורךכןכיהנהאמרימאיה"ישלבנעילהתניחנואלנקראנ

יבורךכןכיהנה'אמרימאיה"ישלבנעילהא

יבורךכןכיהנה'אמרימאיה"ישלבנעילהש

חייךימיכלירושליםבטובוראהמציון'יייברכך'יייראגברד

'וגומירושלםבטובוראהמציוןי"ייברכך'וגומ[י"יירא]גברמ

חייךימיכלירושלםבטובוראהמציוןי"ייברכךי"ייראגבר2פ

'וגויברכךי"ייראגברנ

ירושלםבטובוראהמציון'היברכך'היראגברא

ירושלםבטובוראהמציון'היברכך'היראגברש

האומרןכלאבאברחייא'ר'אמישראלעלשלוםלבניךבניםוראהד

האומרןכלאבאברחייא'ר'אמ'וגומלבניךבניםוראהמ

האומריםכלאבאברחייאר"אמישראלעלושלוםלבניךבניםוראה2פ

האומרןכלאבאברחייאר"א'ישעלשלוםלבניךבניםוראהנ

האומריןכלאבאברחייאר"אא

האומריםכלאבאברחייאר"אש

לאנמידבמקדשתדעפפאברחיננא'ר'אמטועהאלאאינובגבוליןד

לאנמידבמקדשתדעפפאברחננא'ר'אמטועהאלאאינובגבוליןמ

לאנמידבמקדשתדעפפאברחיננאר"אמטועהאלאאינובגבולין2פ

לאנמידבמקדשתדעפפאברחננאר"אטועהאלאאינובגבוליןנ

לאנמידבמקדשתדעפ"בחנינאר"אטועהאלאאינובגבוליןא

לאנמידבמקדשתדעפ"בחנינאר"אטועהאלאאינובגבוליןש

אחא'ר'אממאזיןואינואותושמברכיןעבדישכלוםלמימרינהוליבעיד

אחא(א)'ר'אממאזיןואינואותושמברכיןעבדישכלוםליממרינהוליבעיהמ

אחאר"אממאזיןואינואותושמברכיןעבדישכלוםלמימרינהוליבעי2פ

אחאר"אמאזיןואינואותושמברכיןעבדישכלוםלממרינהוליבעינ

ואינואותושמברכיןעבדישכלוםלמימרינהובעיא

ואינואותו'שמברכיעבדישכלוםלמימרינהובעיש
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ואינואותושמברכיןעבדישכלוםלממרינהומיבעינמידבגבוליןתדעחננאברד

ואינואותושמברכיןעבדישכלוםלמימרינהומיבעינמידבגבוליןתדעחננא'ברמ

ואינואותושמברכיןעבדישכלוםלממרינהומיבעינמידבגבוליןתדעחכאנאבר2פ

ואינואותושמברכיןעבדישכלוםלממרינהובעינמישבגבוליןתדעחננאברנ

א

ש

דחזינאכיוןקראילהניאמינאהוהמרישאבהו'ר'אמפניםמסבירד

דחזינאכיוןקראילהניאמינאהוהמרישאבהוא'ר'אמפניםמסבירמ

דחזינאכיוןקראילהניאמינאהוהמריש(תדע)אבהור"אמפניםמסביר2פ

דחזינאכיוןקראילהניאמינאהוהמרישאבהור"אפניםמסבירנ

דחזינאכיוןקראילהניא"המרישאבאר"אפניםמסבירא

דחזינאכיוןקראילהניאמינאהוהמרישאבאר"אפניםמסבירש

מכאןלהואמינאלאנמיאנאלהואמרדלאעכודמןאבא'לרד

מכאןלהואמינאלאנמיאנאלהו'אמדלאעכודמןאבא'לרמ

מכאןלהואמינאלאנמיאנאלהו'אמדלאעכודמןאבא'לר2פ

מכאןלהואמינאלאנמיאנאלהו'אמדלאעכודמןאבא'לרנ

מכאןלהואמינאלאנמיאנאלהו'אמדלאעכודמןאבא'לרא

מכאןלהואמינאלאנמיאנאלהו'אמדלאעכודמןאבא'לרש

אחתברכהובמקדשברכותשלשהכהניםברכת'אומבמדינהבגבוליןאותו'אומרישאיןד

אחתברכהובמקדששלשכהניםברכת'אומבמדינהבגבוליןאותן'אומשאיןמ

אחתברכהובמקדשברכותשלשכהניםברכתאומריןבמדינהבגבוליןאותואומריןשאין2פ

'אברכהובמקדשברכותשלש'כהניברכת'אומבמדינהבגבוליןאותו'אושאיןנ

אחתברכהובמקדשברכות'גכ"ב'אומבמדינהבגבוליןאותו'אומרישאיןא

אחתברכהובמקדש'ברכו'גכ"ב'אומבמדינהבגבוליןאותו'אומרישאיןש

במקדשאמן'עונישאיןמניןתניבמקדשאמןעוניןשאיןלמהכךכלד

במקדשאמןעוניןשאיןמניןתניבמקדשאמןעוניןשאיןלמהכךכלמ

במקדשאמןעוניןשאיןמניןתניבמקדשאמןעוניןשאיןלמהכךכל2פ

במקדשאמןעוניןשאיןמניןתניבמקדשאמןעוניןשאיןלמהכ"כנ

במקדשאמןעוניןשאיןמניןתאנאבמקדשאמןעוניןשאיןלמהכ"כא

במקדשאמןעוניןשאיןמניןתאנאבמקדשאמןעוניןשאיןלמהכ"כש

כבודךשםוברכועולםועדהעולםמן'אלהיכ'ייאתוברכוקומו'שנד

כבודךשםויברכוהעולםעדהעולםמןאלהיכםי"יאתוברכוקומו'שנמ

כבודךשםויברכוהעולםועדהעולםמןאלהיכםי"יאתוברכוקומו'שנ2פ

כבודךשםויברכוהעולםועדהעולםמןכם"אליי"יאתוברכוקומו'שננ

כבודךשםויברכוהעולםעדהעולםמןאלהיכם'האתברכוקומו'שנאא

כבודךשםויברכוהעולםעדהעולםמןאלהיכם'האתוברכוקומו'שנאש

ומרומם'שנאתהלהברכהכלשעלמניןותהלהברכהכלעל'ומרומד

ומרומם'שנתהלהוברכהברכהכלשעלמניןותהילהברכהכלעלומרומםמ

ומרומם'שנאתהלהברכהכלשעלמניןותהלהברכהכלעלומרומם2פ

ומרומם'שנתהלהברכהכלשעלמניןותהלהברכהכלעלומרומםנ

ומרומם'שנאתהלהברכהכלשעלמניןותהלהברכהכלעלומרומםא

ומרומם'שנאתהלהברכהכלשעלמניןותהלהברכהכלעלומרומםש

במדינהתהלהלותןוברכהברכהכלעלותהלהברכהכלעלד

במדינהתהלהלותןוברכהברכהכלעלותהילהברכהכלעלמ

במדינהתהלהלו[ן](ה)תברכה(תהלה)כלעלתהלהברכהכלעל2פ

במדינהתהלהלותןוברכהברכהכלעלותהלהברכהכלעלנ

במדינהתהלהלותןברכהכלעלותהלהברכהכלעלא

במדינהתהלהלותןברכהכלעלותהלהברכהכלעלש

מגביהשאינוגדולמכהןחוץראשיהםגביעלובמקדשכפתותיהםכנגדכפיהם'נושאיד

מגביהשאינוגדולמכהןחוץראשיהןגביעלובמקדשכתפותיהםכנגדכפיהםנושאיםמ

מגביהשאינוגדולמכהןחוץראשיהםגביעלובמקדשכתפותיהםכנגדכפיהםנושאים2פ

מגביהשאינוג"מכחוץראשיהןגביעלובמקדשכפתותיהןכנגדכפיהםנושאיןנ

מגביהשאיןג"מכחוץראשיהםג"עובמקדשכתפותיהםכנגדכפיהםנושאיןא

מגביהשאיןג"מכחוץראשיהםג"עובמקדשכתפותיהםכנגדכפיהםנושאיןש

לאלכהנים'הקבהלהםאמרמלאלהםאמורהציץמן'למעלידיוד

לאלכהנים'ה'ב'הקלהם'אממלאאמורלהםאמורהציץמןלמעלהידיומ

לאלכהניםה"הקבלהם'אממלאאמורלהםאמורהציץמןלמעלהידיו2פ

לאלכהניםה"הבלהם'אממלאלהםאמורהציץמןלמעלהידיונ

לאלכהניםה"הקבלהם'אממלאאמורלהםאמורהציץמןלמעלהידיוא

לאלכהניםה"הקבלהם'אממלאאמורלהםאמורהציץמןלמעלהידוש
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אלאובבהלותבאנגריאאותםמברכיםתהיוישראלאתמברכיםשתהיולכםשאמרתימפניד

אלאובבהלותבאנגריאמברכיםתהיוישראלאתמברכיםשתהיולכםשאמרתימפנימ

אלאובבהלותבאנגריאמברכיןתהיוישראלאתמברכיםשתהיולכםשאמרתימפני2פ

אלאובבהלותבאנגריאמברכיןתהיו'ישאתמברכיןשתהיולכםשאמרתימפנינ

אלאובבהלותבאנגריא'מברכיתהיוישראלאת'מברכישתהיולכםשאמרתימפניא

אלאובבהלותבאנגריאמברכיןתהיוישראלאת'מברכישתהיולכםשאמרתימפניש

יברכךלהםאמור'נאמלכךבהןהברכהשתשלוטכדיהלבבכונתמברכיםתהיוד

יברכךלהםאמור'נאמלכךבהןהברכהשתשלוטכדיהלבבכוונתמברכיםתהיומ

יברכךלהםאמורנאמרלכךבכםהברכהשתשלוטכדיהלבבכונתמברכיןתהיו2פ

יברכךלהםאמור'נאמלכךבהםהברכהשתשלוטכדיהלבבכוונתמברכיןתהיונ

יברכךלהםאמור'נאמלכךבהםהברכהשתשלוטכדיהלבבכוונתמברכיןתהיוא

יברכךלהםאמור'נאמלכךבהםהברכהשתשלוטכדיהלבבכוונת'מברכיתהיוש

והואבסוריאעבדלוישודםבשרמלךשמירההברכהעםוישמרך'ייד

והואבסוריאאוהבלוישודםבשרמלךשמירההברכהעםוישמרךי"ימ

והואבסוריאאוהבלוישודםבשרמלךשמירההברכהעםוישמרךי"י2פ

והואבסוריאאוהבלוישו"במלךשמירההברכהעםוישמרךי"ינ

והואבסוריאאוהבלוישו"מבשמירההברכהעםוישמרך'הא

והואבסוריאאוהבלוישו"מבשמירההברכהעםוישמרך'הש

שללטריןמאהלונתןאצלוובאעלהבשבילוהמלךשלחברומייושבד

שלזהבליטריןמאהלונתןאצלוובאשלחבשבילוהמלךשלחברומייושבמ

שלליטריןמאהלונתןאצלוובאעלהבשבילוהמלךשלחברומייושב2פ

שללטרין'קלונתןאצלוובאעלהבשבילוהמלךשלחברומייושבנ

שלליטרין'קלונתןאצלועלהבשבילוהמלךשלחברומייושבא

שלליטרין'קלונתןאצלועלהבשבילוהמלךשלחברומייושבש

וכללושנתןמהכלונטלולסטיםעליונפלולדרךיצאטענוזהבד

וכללושנתןמהכלונטלוליסטיןעליונפלולדרךיצאטענומ

וכללושנתןמהכלונטלולסטיםעליונפלולדרךיצאטענוזהב2פ

וכללושנתןמהכלונטלולסטיםעליונפלולדרךיצאטענוזהבנ

וכללושנתןמהכלונטלוליסטיםעליונפלולדרךיצאטענוזהבא

וכללושנתןמהכלונטלוליסטיםעליונפלולדרךיצאטענוזהבש

'יייברכך'לפיכהלסטיםמןלשמרוהואיכולשמאאצלושהיהמהד

י"ייברכך'כתלפיכךהליסטיןמןלשומרוהואיכולשמאאצלושהיהמהמ

י"ייברכךלפיכךהלסטיםמןלשמרוהואיכולשמאאצלושהיהמה2פ

י"ייברכךלכךהלסטיםמןלשמרוהואיכולשמאאצלושהיהמהנ

יברכך'לפיהליסטיםמןלשומרוהואיכולשמאאצלושהיהמהא

יברכך'לפיהליסטיםמןלשומרוהואיכולשמאאצלושהיהמהש

עשויתהאשלאוישמרךבממון'יייברכך'א'דהלסטיםמןוישמרךבעושרד

עשויתהאשלאוישמרךבממוןי"ייברכךא"דהליסטיםמןוישמרךבעושרמ

עשויתהאשלאוישמרךבממוןי"ייברכךאחרדברהלסטיםמןוישמרךבעושר2פ

עשויתהאשלאוישמרךבממוןי"ייברכךא"דהלסטיםמןוישמרךבעושרנ

עשויתהאשלאוישמרךבממון'היברכךא"דהליסטיםמןוישמרךבעושרא

עשויתהאשלאוישמרךבממון'היברכךא"דהליסטיםמןוישמרךבעושרש

יברכךאלאזהבתןלךויאמרולמדינהזימיאתבאושלאפניאס'במדינד

יברכךאלאזהבתןלךויאמרולמדינהזימיאתבאושלאפניאסבמדינהמ

יברכךאלאזהבתןלךויאמרולמדינהזימיאתבאושלאפניאסבמדינה2פ

יברכךאלאאלאזהבתןלךויאמרולמדינהזימיאתבאושלאפניאסבמדינהנ

יברכךאלאזהבתןלךויאמרולמדינהתבואושלאפניאסבמדינהא

יברכךאלאזהבתןלךויאמרולמדינהתבואושלאפניאסבמדינהש

יברכךשמירהשצריכותבבנותוישמרךבבניםיברכךוישמרךד

יברכךא"דשמירהצריכותשהנקבותבבנותוישמרךבבניםי"ייברכךא"דישמרךי"ימ

יברכךשמירהצריכותשהבנותבבנותוישמרךבבניךיברכךוישמרך2פ

יברכךשמירהצריכותשהבנותוישמרךבבניםיברכךוישמרךי"ינ

יברכךשמירהצריכותשהבנותבבנותוישמרךבבניםיברכךוישמרךא

יברכךשמירהצריכותשהבנותבבנותוישמרךבבניםיברכךוישמרךש

ברוךבתורההמפורשתבברכה'יייברכךמצותממנושתעשהוישמרךבעושרד

ברוךבתורההמפורשתבברכהי"ייברכךמצותממנושתעשהוישמרךבעושרי"ימ

ברוךבתורההמפורשתבברכהיברכךמצותממנושתעשהוישמרךבעושר2פ

ברוךבתורה'המפורשבברכהי"ייברכךמצותממנושתעשהוישמרךבעושרנ

ברוךבתורההמפורשתבברכהיברכךממנומצותעושהשתהאוישמרךבעושרא

ברוךבתורההמפורשתבברכהיברכךממנומצותעושהשתהאוישמרךבעושרש
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'וגובעיראתהברוך'וגוהעמיםמכלתהיהד

'וגומבעיראתהברוך'וגומ'העממכלתהיהמ

'וגובעיראתהברוך'וגוהעמיםמכלתהיה2פ

'וגובעירתה[א]ברוך'וגוהעמיםמכלתהיהנ

בבואךאתהברוךבשדהאתהוברוךבעיראתהברוךהעמיםמכלתהיהא

בבואךאתהברוךבשדהאתהוברוךבעיראתהברוךהעמיםמכלתהיהש

ובאו'וגובבאךאתהברוך'וגוטנאךברוךד

ובאו'וגומבבואךאתהברוךומשארתךטנאךברוךמ

יבאוכי'וגובבאךאתהברוך'וגוומשארתךטנאךברוך2פ

יבאו'וגובבאיךאתהברוך'וגוטנאךברוךנ

ובאוומשארתךטנאךברוךבצאתךאתהוברוךא

ובאוומשארתךטנאךברוךבצאתךאתהוברוךש

וישמרךבנכסיךיברכך'אומנתן'ר'וגוהאלההברכותכלעליךד

וישמרךבנכסיךי"ייברכך'אומנתן'ר'וגומהאלההברכותכלעליךמ

וישמרךבנכסיךיברכךאומרנתן'ר'וגווהשיגוךהאלההברכותכלעליך2פ

וישמרךבנכסיךי"ייברכך'אונתן'רוהשיגוךהאלההברכותכלעליךנ

וישמרךבנכסיךיברכך'אומנתן'רוהשיגוךהאלההברכותכלעליךא

וישמרךבנכסיךיברכך'אומנתן'רוהשיגוךהאלההברכותכלעליךש

הםשמוריםואםשמוריםהםמבורכיםאםוהלא'אומיצחק'רבגופךד

הםשמוריםואםהםשמוריםהםמבורכיםאםוהלא'אומיצחק'רבגופךמ

שמוריןהםואםשמוריןהםמבורכיןאםוהלא'אומיצחק'רבגופך2פ

הםשמוריםואםשמוריםהםמבורכיןאםוהלא'אויצחק'רבגופךנ

הםשמוריםואםשמוריםהםמבורכיןאםוהלא'אומיצחק'רבגופךא

הםשמוריםואםשמוריםהםמבורכיןאםוהלא'אומיצחק'רבגופךש

וכןהעולםמןיוציאךשלאהרעמיצרוישמרך'ל'תומה'מבורכיד

וכןהעולםמןיוציאךשלאהרעמיצרוישמרךל"תומההםמבורכיםמ

וכןהעולםמןיוציאךשלאהרעמיצרוישמרךלומרתלמודומהמבורכין2פ

א"וכה'העומןיוציאךשלאהרעמיצרוישמרךל"ומת'מבורכינ

א"וכהב"העהמןיוציאךשלאהרעמיצרוישמרךל"ומתמבורכיןא

א"וכהב"העהמןיוציאךשלאהרעמיצרוישמרךל"ומתמבורכיןש

שלאוישמרך'א'דמלכדרגלךושמרבכסלךיהיה'ייכי'אוהואד

שלאוישמרךא"דמלכתרגלךושמרבכסלךיהיהי"יכי'אומהואמ

שלא'וישמאחרדברמלכדרגלךושמרבכסלךיהיהי"יכיאומרהוא2פ

שלאוישמרךא"ד'וגובכסלךיהיהי"יכינ

שלאוישמרךא"דבכסלךיהיה'הכיא

שלאוישמרךא"דבכסלךיהיה'הכיש

לאהנה'וגויככהלאהשמשיומם'אומהואוכןעליךאחריםישלטוד

'וגומיככהלאהשמשיומם'אומהואוכןעליךאחריםישליטמ

לאהנה'וגויככהלאהשמשיומםאומרהואוכןעליךאחריםישליט2פ

לאהנה'וגויככהלאהשמשא"וכהעליך'אחריישליטנ

'וגויככהלאהשמשיומםא"וכהעליךאחריםישליטא

'וגויככהלאהשמשיומםא"וכהעליךאחריםישליטש

רעמכלישמרך'יי'וגושומרך'יי'וגוינוםד

'וגומשומרךי"ימ

רעמכלישמרךי"י'וגוצלךי"ישומרךי"י'וגוישןולאינום2פ

רעמכלישמורך'יי'וגושומרךי"י'וגוישןולאינוםנ

'וגושומרך'הא

'וגושומרך'הש

אותךהמקיפים'המזיקימןישמרך'א'ד'וגוצאתךישמור'יי'וגוד

אותךהמקיפיןהמזיקיןמןוישמרךא"דמ

וישמרךאחרדבר'וגוובואךצאתךישמרי"י'וגו2פ

אותךהמקיפיןהמזיקיןמןוישמרךא"ד'וגוצאתךישמור'וגונ

וישמרךא"דא

וישמרךא"דש

ישמרוישמרך'א'ד'וגולךיצוהמלאכיוכי'וגומצדךיפול'שנאד

ישמורוישמרךא"ד'וגומלךיצוהמלאכיוכי'וגומאלףמצדךיפול'שנאממ

ישמר2פ

ישמורוישמרךא"ד'וגולךיצוהמלאכיוכי'וגומצדךיפול'שנאנ

א

ש
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הבריתאתלךאלהיך'ייושמר'אוהואוכןאבותיךבריתאתלךד

הבריתאתלךי"יושמר'אומהואוכןאבותיךבריתלךמ

הבריתאתלךי"יושמראומרהואוכןאבותיךבריתלך2פ

הבריתאתלךך"אלי'ייושמרא"וכהאבותיךבריתלךנ

א

ש

'אומהואוכןהקץאתלךישמורוישמרך'א'ד'וגוד

'אומהואוכןהקץאתלךישמרוישמרךא"ד'וגוממ

אומרהואוכןהקץאתלךישמרוישמרךאחרדבר'וגוהחסדואת2פ

א"וכההקץאתלךישמורוישמרךא"ד'וגונ

א"וכההקץלךישמורא

א"וכההקץלךישמורש

ישמרוישמרך'א'ד'וגומשעירקוראאלידומהמשאד

ישמורוישמרךא"ד'וגוממלילהמהשומרמשעירקוראאלידומהמשאמ

ישמרוישמרךאחרדבר'וגומלילהמהשומרמשעירקוראאלידומהמשא2פ

ישמורוישמרךא"ד'וגומשעירקוראאלידומהמשאנ

ישמורא"דמלילהמהשומרמשעירקוראאלידומהמשאא

ישמורא"דמלילהמהשומרמשעירקוראאלידומהמשאש

'וגובצרורצרורהאדונינפשוהיתהאומרהואוכןמיתהבשעתנפשךד

'וגומצרורהאדונינפשוהיתה'אומהואוכןמיתהבשעתנפשךאתמ

החייםבצרורצרורהאדנינפשוהיתהאומרהואוכןמיתהבשעתנפשך2פ

'וגובצרורצרורהאדונינפשוהיתהא"וכהמיתהבשעתנפשךנ

החייםבצרורצרורהאדונינפשוהייתהא"וכהמיתהבשעתנפשךאתא

החייםבצרורצרורהאדונינפשוהייתהא"וכהמיתהבשעתנפשךאתש

'וגויקלענהאויביךנפשואת'ל'תהרשעואתהצדיקאתאנישומעד

בתוךיקלענהאיביךנפשואתל"תהרשעואתהצדיקאתאנישומעמ

בתוךיקלענהאויביךנפשואתלומרתלמודהרשעואתהצדיקאתאנישומע2פ

'וגויקלענהאויביךנפשואתל"תהרשעואתהצדיקאתאנישומענ

בתוךיקלענהאויביךנפשואתל"תהרשעאתהצדיקאתאנישומעא

בתוךיקלענהאויביךנפשואתל"תהרשעאתהצדיקאתאנישומעש

רגלי'אומהואוכןגיהנםמןרגלךישמורוישמרך'א'דד

רגלי'אומהואוכןגיהנםמןרגלךישמורוישמרךא"דהקלעכףמ

רגליאומרהואוכןגיהנםמןרגלךישמרוישמרךאחרדברהקלעכף2פ

רגליא"וכהמגיהנםרגלךישמורוישמרךא"דנ

רגליא"וכהמגהינםרגליךישמורוישמרךא"דהקלעכףא

רגליא"וכהמגהינםרגליךישמורוישמרךא"דהקלעכףש

שכינהשאףומניןושמוריםמבורכיםהםהריידמובחושךורשעיםישמורחסידיוד

שכינהשאףומניןושמוריםמבורכיםהםהריידמובחשךורשעיםאבלישמרחסידיומ

שכינהשאףומניןושמוריםמבורכיםהםהריידמובחשךרשעיםאבלישמרחסידיו2פ

שכינהשאףומניןושמוריםמבורכיןהםהריידמובחשך'רשעיאבלישמורחסידינ

שכינהשאףומניןושמוריםמבורכיןהםידמובחשךרשעיםאבלישמורחסידיוא

שכינהשאףומניןושמוריםמבורכיןהםידמובחשך'רשעיאבלישמורחסידיוש

יתן'וגו'יייאר'וגופניו'יייאר'ל'תבניהםד

יתןאליךפניוי"ייאראליךפניוי"ייארל"תביניהםמ

יתןאליךפניוי"ייארויחנךאליךפניוי"ייארלומרתלמודביניהם2פ

יתןאליךפניוי"ייאראליךפניוי"ייאר'שנביניהםנ

יתןאליךפניו'היארויחונךאליךפניו'היארל"תביניהםא

יתןאליךפניו'היארויחונךאליךפניו'היארל"תביניהםש

'וגואוריקומי'שנאהשכינהמאורמןלךד

אורךבאכיאוריקומי'שנהשכינהמאורמןלךמ

עליךי"יוכבודאורךבאכיאוריקומי'שנהשכינהממאורלך2פ

'וגואוריקומי'שנהשכינהמאורלךנ

אורךבאכיאוריקומי'שנאהשכינהממאורלךא

אורךבאכיאוריקומי'שנאהשכינהממאורלךש

אליךפניו'יייארלנוויאר'ייאלאורנראהבאורך'ואוד

מ

אליךפניוי"ייארלנוויארי"יאלאורנראהבאורךואומרזרח2פ

אליךפניוי"ייארלנוויארי"יאלאורנראהבאורך'ואונ

'היארלנוויאר'האלאורנראהבאורךואומרא

'היארלנוויאר'האלאורנראהבאורך'ואומש
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בפניםבךשיביט'וגו'יייאר'א'דפניםמאורלךיתןד

בפניםבךשיביטאליךפניוי"ייארא"דמ

בפניםבךשיביטאליךפניוי"ייאראחרדברפניםמאורלךיתן2פ

בפניםלךשיביטאליךפניוי"ייארא"דפניםמאורלךיתןנ

בפניםבךשיביטאליךפניו'היארא"דפניםממאורלךיתןא

בפניםבךשיביטאליךפניו'היארא"דפניםממאורלךיתןש

תורהמאורזהיאר'א'דזעומותבפניולאמאירותד

תורהמאורזהיארא"דזעומותבפניםולאמאירותמ

תורהאורזהיאראחרדברזועפותבפניםולאמאירות2פ

תורהמאורזהיארא"דזעומותבפניםולאמאירותנ

תורהאורזהאליךפניו'היארא"דזועפותבפניםולאמאירותא

תורהאורזהאליךפניו'היארא"דזועפותבפניםולאמאירותש

כי'דתימכמהתורהבנילךויתןבתורהולבךעיניךשיאירד

כי'דתיממ"כתורהבניבניםלךויתןבתורהולבךעיניךשיאירמ

כידתימרכמהתורהבניבניםלךויתןבתורהולבךעיניךשיאיר2פ

כיא"כמדתורהבניבניםלךויתןבתורהולבךעיניךשיאירנ

כיא"כדתורהבניבניםלךויתןבתורהולבךעיניךעליךשיאירא

כיא"כדתורהבניבניםלךויתןבתורהולבךעיניךעליךשיאירש

כהניםממךיעמידפניו'יייאר'א'דאורותרהמצוהנרד

כהניםממךיעמידפניוי"ייארא"דאורותורהמצוהנרמ

כהניםממךיעמידפניוי"ייאראחרדבראורותורהמצוהנר2פ

'כהניממךיעמידאליךפניוי"ייארא"דאורותרהמצוהנרנ

כהניםממךיעמידאליךפניו'היארא"דותורהמצוהנרא

כהניםממךיעמידאליךפניו'היארא"דאורותורהמצוהנרש

המזבחעלוהאש'ואומחנםמזבחתאירוולא'דתיכמההמזבחאתשמאיריםד

המזבחעלוהאש'ואומחנםמזבחיתאירוולא'דתיממ"כהמזבחאתשמאיריםמ

המזבחעלוהאשואומרחנםמזבחיתאירוולאדתימרכמההמזבחאתשמאירים2פ

המזבחעלוהאש'ואוחנםמזבחיתאירוולאא"כמדהמזבחאת'שמאירינ

המזבחעלוהאש'ואומחנםמזבחיתאירוולאא"כדהמזבחאתשמאיריםא

המזבחעלוהאש'ואומחנםמזבחיתאירוולאא"כדהמזבחאתשמאיריםש

אףומניןבניהםושכינהושמוריםמבורכיםהםהריויחנךתכבהלאבותוקדד

אףומניןביניהםושכינהושמוריםמבורכיםהםהריויחנךתכבהלאבותוקדמ

שאףומניןביניהםושכינהושמוריםמבורכיםהםהריויחנךתכבהלאבותוקד2פ

אףומניןביניהםושכינהושמוריםמבורכיםהםהריויחונךתכבהלאנ

שאףומניןביניהםושכינה'ושמורי'מבורכיהםהריויחונךתכבהלאבותוקדא

שאףומניןביניהםושכינהושמוריםמבורכיםהםהריויחונךתכבהלאבותוקדש

ומלמדדעתלאדםחונןאתהדמצלינןכמהויחנך'ל'תבבינהבדעתחנוניד

ומלמדדעתלאדםחונןאתהדמצלינןכמהויחנךל"תובבינהבדעתקטניםמ

ומלמדדעתלאדםחונןאתהדמצלינןכמהויחנךלומרתלמודובבינהבדעתחנונים2פ

ומלמדדעתלאדםחונןאתהדמצלינןכמאויחנךל"תובבינהבדעתחנוניםנ

דעתלאדםחונןאתהא"כדויחנךל"תותבונהבדעת'חנוניא

דעתלאדםחונןאתהא"כדויחנךל"תותבונהבדעת'חנוניש

זהאתזהחונניםשתהיודעתבכםיתןויחנך'א'דבינהלאנושד

זהאתזהחונניםשתהיודעתבכםיתןויחנךא"דבינהלאנושמ

זהאתזהחונניםשיהיודעתבכםיתןויחנךאחרדברבינהלאנוש2פ

זהאתזהחונניםשתהיודעתבכםיתןויחנךא"דבינהלאנושנ

זהאתזהמרחמיםשתהיודעתבכםיתןויחנךא"דא

זהאתזהמרחמיםשתהיודעתבכםיתןויחנךא"דש

'א'ד'וגו'רחמילךונתןשנאמרכעניןזהאתזהומרחמיםד

א"דוהרבךורחמךרחמיםלךונתן'שנכעניןזהאתזהומרחמיםמ

אחרדבר'וגורחמיםלךונתן'שנאכעניןזהאתזהומרחמים2פ

א"ד'וגורחמיםלךויתן'שנכעניןזהאתזה'ומרחמינ

א"דזהאתזהוחונניםא

א"דזהאתזהוחונניםש

עבדךאתאלהיםחנןאשרהילדים'דתימ'כמ'בבניאותךיחוןויחנךד

עבדךאתאלהיםחנןאשרהילדים'דתימכמהבבניםאותךיחוןויחונךמ

עבדךאתאלהיםחנןאשרהילדיםדתימרכמהבבניםאותךיחוןויחנך2פ

'וגום"אליחנןאשרהילדיםא"כדבבניםאותךיחוןויחנךנ

עבדךאתאלהים('ה)חנןאשרהילדיםא"כדבבניםאותםיחוןויחונךא

עבדךאתאלהיםחנןאשרהילדיםא"כדבבניםאותםיחוןויחונךש
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יארויברכנויחננואלהים'דתיכמהויחנך'א'דבנייחנך'אלהי'ואומד

'וגומויברכנויחננואלהים'דתיממ"כויחנךא"דבנייחנךאלהים'ואוממ

יארויברכנויחננואלהיםדתימרכמהויחנךאחרדברבנייחנךאלהיםואומר2פ

'וגוויברכנויחננום"אליא"כמדויחנךא"דבנייחנךם"אלי'ואונ

ויברכנויחוננואלהיםא"כדויחנךא"דבנייחנךאלהים'ואומא

ויברכנויחוננואלהיםא"כדויחנךא"דבנייחנךאלהים'ואומש

חנוןאומרהואוכןבמשאלותיךיחנךויחנך'א'דסלהאתנופניוד

חנון'אומהואוכןבמשאלותיךיחנךויחנךא"דמ

חנוןאומרהואוכןבמשאלותיךאותךיחוןויחנךאחרדברסלהאתנופניו2פ

חנוןא"וכהבמשאלותיךיחנךויחנך'א'דנ

חנוןא"וכהבמשאלותיךאותךיחוןויחונךא"דא

חנוןא"וכהבמשאלותיךאותךיחוןויחנךא"דש

יחנההגדולחייא'רשנהויחנךאחרדברענךכשמעתוזעקךלקוליחנךד

יחנההגדולחייא'רשנהויחנךא"דזעקךלקוליחנךמ

יחנההגדולחייא'רשנהויחנךאחרדברענךכשמעתוזעקךלקוליחנך2פ

'וגוזעקךלקוליחנךנ

יחוןהגדולחייא'רשנהויחנךא"דזעקךלקוליחנךא

יחוןהגדולחייא'רשנהויחנךא"דזעקךלקוליחנךש

ביתעלושפכתי'דתי'כמנביאיםממךיעמידויחנךאחרדבראצלך'ייד

ביתעלושפכתי'דתיממ"כנביאיםממךיעמידויחנךא"דאצלךי"ימ

ביתעלושפכתידתימרכמהנביאיםממךיעמידויחנךאחרדבראצלךי"י2פ

ביתעלושפכתיא"כמדנביאיםממךיעמידויחנך'ואונ

ביתעלושפכתיא"כדנביאיםממךיעמידויחנךא"דאצלך'הא

ביתעלושפכתיא"כדנביאיםממךיעמידויחנךא"דאצלך'הש

עליךחנויתןויחנך'א'דותחנוניםחןרוחדודד

עליךחנויתןויחנךא"דותחנוניםחןרוחירושלםיושביועלדודמ

עליךחנויתןויחנךאחרדברותחנוניםרוחדוד2פ

עליךחנויתןויחנךא"דותחנוניםחןרוחדודנ

עליךחנויתןויחונךא"דותחנוניםחןרוחדודא

עליךחנויתןויחנךא"דותחנוניםחןרוחדודש

ותהי'וגובעיניחנוויתן'דתימכמההולךשאתהמקוםבכלד

ותהיהסהרביתשרבעיניחנוויתן'מ'דתימ"כהולךשאתמקוםבכלמ

ותהי'וגובעיניחנוויתןדתימרכמההולךשאתמקוםבכל2פ

ותהי'וגובעיניוחנוויתןא"כמדהולךשאתמ"בכנ

ותהיהסהרביתשרבעיניחנוויתןא"כדהולךשאתהמקוםבכלא

ותהיהסהרביתשרבעיניחנוויתןא"כדהולךשאתהמקוםבכלש

'וגודניאלאתחןאלהיםויתן'וגוחןנשאתאסתרד

ולרחמיםלחסדדניאלאתאלהיםויתןרואיהכלבעיניחןנושאתאסתרמ

'וגודניאלאתאלהיםויתן'וגוחןנושאתאסתר2פ

'וגודניאלאתם"אליויתן'וגוחןנשאתאסתרנ

ולרחמיםלחסדדניאלאתאלהיםויתןחןנושאתאסתרא

'ולרחמילחסדדניאלאתאלהיםויתןחןנושאתאסתרש

הואוכןתורהבתלמודויחנך'א'ד'וגוטובושכלחןומצאד

הואוכןתורהבתלמודויחנךא"ד'וגומטובושכלחןומצא'וגוממ

הואוכןתורהבתלמודויחנךאחרדבר'וגוטובושכלחןומצא2פ

א"וכהתורהבתלמודויחנךא"דטובושכלחןומצאנ

א"וכהתורהבתלמודויחונךא"דטובושכלחןומצאא

א"וכהתורהבתלמודויחנךא"דטובושכלחןומצאש

'א'ד'וגולראשךהםחןלויתכי'וגוחןלויתלראשךתתן'אומד

א"דלראשךהםחןלויתכיחןלויתלראשךתתן'אוממ

דבר'וגולראשךהםחןלויתכי'וגוחןלויתלראשךתתןאומר2פ

א"ד'וגולראשךהםחןלויתכי'וגוחןלויתלראשךתתןנ

א"דלראשךהןחןלויתכיחןלויתלראשךתתןא

א"דלראשךהםחןלויתכיחןלויתלראשךתתןש

עינינוכן'וגוחנני'ייחנניאומרהואוכןחנםבמתנתויחנךד

עינינוכן'וגומחנניי"יחנני'אומהואוכןחנםבמתנתויחנךמ

עינינוכן'וגוחנניי"יחנניאומרהואוכןחנםבמתנתויחנךאחר2פ

עינינוכן'וגוחנניי"יחנניא"וכהחנםבמתנתויחנךנ

עינינוכןחנני'החנניא"וכהחנםבמתנתויחנךא

עינינוכןחנני'החנניא"וכהחנםבמתנתויחנךש
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'דתי'כממלכיותמשעבודלהוציאךויחנך'א'דשיחננועדאלהינו'ייאלד

'מ'דתיה"כממלכיותמשעבודלהוציאךויחנךא"דשיחנינועדאלהינוי"יאלמ

דתימרכמהמלכיותמשעבודלהוציאךויחנךאחרדברשיחננועדאלהינוי"יאל2פ

א"וכהמלכיותמשעבודלהוציאךויחנךא"דשיחננועדנו"אליי"יאלנ

א"כדמלכיותמשעבודלהוציאךויחנךא"דשיחננועדאלהינו'האלא

א"כדמלכיותמשעבודלהוציאךויחנךא"דשיחננועדאלהינו'האלש

'כמאותךלגאולויחנך'א'דבוזשבענורבכיחננו'ייחננוד

ה'כמאותךלגאולויחנךא"דבוזשבענורבכיחנינוי"יחנינומ

כמהאותךלגאולויחנךאחרדברבוזשבענורבכיחננוי"יחננו2פ

א"כמדאותךלגאולויחנךא"ד'וגורבכיחננוי"יחננונ

א"כדאותךלגאולויחונךא"דבוזשבענורבכיחננו'החננוא

א"כדאותךלגאולויחנךא"דבוזשבענורבכיחננו'החננוש

כעסויעביר'וגואליךפניו'ייישא'וגולךחננו'יי'דתיד

כעסויעביראליךפניוי"יישאקוינולךחנינוי"ימ"דתימ

כעסויעביראליךפניוי"יישא'וגוקוינולךחננוי"ידתימר2פ

כעסויעביראליךפניוי"יישאקוינולךחננוי"ינ

כעסויעבוראליךפניו'הישאקוינולךחוננו'הא

כעסויעבוראליךפניו'הישאקוינולךחוננו'הש

'וגוראשךאתפרעהישא'דתי'כמהשדהאלאישאואיןממךד

מעליךראשךאתפרעהישא'דתימה"כמהסרהלשוןאלאישאואיןממךמ

ראשךאתפרעהישאדתימרכמההסרהלשוןאלאישאואיןממך2פ

'וגוראשךאתפרעהישאא"כמדהסרהאלאישאואיןממךנ

ראשךאתפרעהישאא"כדהסרהאלאישאואיןממךא

ראשךאתפרעהישאא"כדהסרהאלאישאואיןממךש

פניונתתי'דתי'כמזעםשל'פניאלופניוד

פניונתתימ"דתיה"כמשלזעםפניםאלופניועץעלאותךותלהמ

פניונתתידתימרכמהזעםשלפניםאלופניו2פ

פניונתתיא"כמדזעםשלפניםאלופניונ

פניונתתיזעםשלפניםאלופניוא

פניונתתיזעםשלפניםאלופניוש

יסירםאליךלבאראויותשהיוזעםשלפניםאותם'כלומ'וגוההואבאישד

יסירםאליךלבאראויותשהיושלזעםפניםאותםכלומרההואבאישמ

יסירםאליךלבאראויותשהיוזעםשלפניםאותםכלומר'וגוההואבאיש2פ

יסירםאליךלבאראויותשהיוזעםשלפניםאותם'כלומ'וגוההואבאישנ

יסירםעליךלבאראוייםשהיוזעםשלפניםאותם'כלומההואבאישא

יסירםעליךלבאראוייםשהיוזעםשלפניםאותם'כלומההואבאישש

ויאמר'שנאומתפללעומדשאתהבשעה'ייישאאחרדברממךד

ויאמר'שנומתפללעומדשאתהבשעהאליךפניוי"יישאא"דממךמ

ויאמר'שנומתפללעומדשאתהבשעהאליךפניוי"יישאאחרדברממך2פ

ויאמר'שנומתפללעומדשאתהשעה[ב]אליךפניוי"יישאא"דממךנ

'שנאומתפללעומדשאתהבשעהאליךפניו'הישאא"דממךא

'שנאומתפללעומדשאתהבשעהאליךפניו'הישאא"דממךש

ללוטאם'וחוקלדבריםהרי'וגופניךנשאתיהנהאליוד

ללוטאםוחומרקלדבריםהריהזהלדברגםפניךנשאתיהנהאליומ

ללוטאםוחומרקלדבריםהרי'וגופניךנשאתיהנהאליו2פ

ללוטאםו"ק'דבריהרי'וגופניךנשאתיהנהאליונ

ללוטאםו"קדבריםוהלאפניךנשאתיהנהא

ללוטאםו"ק'דבריוהלאפניךנשאתיהנהש

זהואבותיךומפנימפניךפניםאשאלאלךאוהביאברהםמפניפניםנשאתיד

זהאבותיךומפנימפניךפניםאשאלאלךאוהביאברהםמפניפניםנשאתימ

זהאבותיךומפנימפניךפניםאשאלאלךאוהביאברהםמפניפניםנשא2פ

ש"זאבותיךומפנימפניךפניםאשאלאלךאוהבואברהםמפניפניםנשאנ

ש"זאבותיךמפניאליךפניםישאלאאוהבואברהםמפניפניםנשאא

ש"זאבותיךמפניאליךפניםישאלאאוהבואברהםמפניפניםנשאש

אליךפניו'ייישא'אומאחד'כתואליךפניו'ייישא'שנאד

אליךפניוי"יישא'אומאחד'כתאליךפניוי"יישא'שנהואמ

אליךפניוי"יישא'אומאחדכתובאליךפניוי"יישאשנאמרהוא2פ

אליךפניוי"יישא'או'א'כתואליךפניוי"יישאנ

אליךפניו'הישא'אומ'א'כתואליךפניו'הישאא

אליךפניו'הישא'אומ'א'כתואליךפניו'הישאש
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כתוביםשנינתקיימוכיצדפניםישאלאאשראחד'וכתוד

'הכתובישנישניהםנתקיימוצדכאיפניםישאלאאשראומראחד'וכתומ

כתוביםשנינתקיימוכיצדפניםישאלאאשראומראחדוכתוב2פ

'כתובי'ביתקיימוכיצדפניםישאלאאשר'אואחד'וכתונ

'פסוקישנייתקיימוכיצדפניםישאלאאשר'אומאחד'וכתוא

'פסוקי'ביתקיימכיצדפניםישאלאאשר'אומאחד'וכתוש

עושיןוכשאיןאליךפניו'ייישאהמקוםרצוןעושיןכשישראלהללוד

עושיןוכשאיןאליךפניוי"יישאהמקוםרצוןעושיםכשישראלהללומ

עושיןוכשאיןאליךפניוי"יישאהמקוםרצוןעושיןכשישראלהללו2פ

עושיןוכשאיןאליךפניוי"יישאהמקוםרצוןעושין'כשישהללונ

'עושיוכשאיןאליךפניו'הישאה"הקבשלרצונו'עושיכשישראלאלאאלוא

עושיןוכשאיןאליךפניו'הישאה"הקבשלרצונועושיןכשישראלאלאאלוש

ישא'א'דפניםישאלאאשרהמקוםרצוןד

ישאא"דפניםישאלאאשרהמקוםרצוןמ

ישאאחרדברפניםישאלאאשרהמקוםרצון2פ

ישאא"דפניםישאלאאשררצונונ

ישאא"דשוחדיקחולאפניםישאלאאשרמקוםשלרצונוא

ישאא"דשוחדיקחולאפניםישאלאאשרמקוםשלרצונוש

ישאלאאשרנאמרכברוהלאפניםנושא'הקבהוכיפניו'ייד

ישאלאאשרנאמרכברוהלאפניםנושא'ה'ב'הקוכיאליךפניוי"ימ

ישאלאאשרנאמרכברוהלאפניםנושאה"הקבוכיפניוי"י2פ

ישאלאאשר'נאמכברוהלאפניםנושאה"הבוכיאליךפניוי"ינ

ישאלאאשר'נאמכברוהלאפניםנושאה"הקבוכיאליךפניו'הא

ישאלאאשר'נאמכברוהלאפניםנושאה"הקבוכיאליךפניו'הש

פניםלהםנושאאניכךפניםלינושאיםשהםכשם'הקבהאמרפניםד

פניםלהםנושאאניכךפניםלינושאיםשהםכשם'ה'ב'הק'אמפניםמ

פניםלהםנושאאניכךפניםלינושאיםכשהםה"הקב'אמפנים2פ

פניםלהםנושאאניכךפניםלי'נושאישהםכשםה"אהב'פנינ

פניםלהםנושאאניכךפניםלינושאיןכשהםה"הקב'אמפניםא

פניםלהםנושאאניכךפניםלינושאיןכשהםה"הקב'אמפניםש

הואיושבמישראלואדםוברכתושבעתואכלתבתורתיכתבתיכיצדד

וביתוהואישובמישראלואדםוברכתושבעתואכלתבתורתיכתבתיצדזהכאימ

הואיושבמישראלואדםוברכתושבעתואכלתבתורהכתבתיצדזהכאי2פ

הואיושב'מישואדםוברכתושבעתואכלתבתורתיכתבתיכיצדנ

הואיושבמישראלואדםוברכתושבעתואכלתבתורהכתבתיצדזהכאיא

הואיושבמישראלואדםוברכתושבעתואכלתבתורהכתבתיצדזהכאיש

עלודקדקוומברכיןפניםליונושאיןשביעהכדילפניהםואיןביתוובניובניוד

עלודקדקוומברכיםפניםליונושאיםשביעהכדילפניהםואיןובניומ

עלודקדקוומברכיןפניםליונושאיןשביעהכדילפניהםואיןביתוובניובניו2פ

עלודקדקוומברכיןפניםליונושאיןשביעהכדילהםואיןוביתוובניונ

עלודקדקוומברכיןפניםליונושאיןשביעהכדילהםואיןביתוובניובניוא

עלודקדקו'ומברכיפניםליונושאיןשביעהכדילהםואיןביתוובניובניוש

ישא'א'ד'וגופניו'ייישאלפיכךכביצהעדכזיתעדעצמןד

ישאא"דאליךפניוי"יישאלפיכךכביצהעדכזיתעדעצמןמ

'גואליךפניוי"יישאלפיכךכביצהעדכזיתעדעצמן2פ

ישאא"דאליךפניוי"יישא'לפיכביצהעדכזיתעדעצמןנ

אליךפניו'הישא'לפיכביצהועדכזיתעדעצמןא

אליךפניו'הישא'לפיכביצהועדכזיתעדעצמןש

ישאלאאשר'אומאחדוכתובישא'אומאחדכתוב'ייד

ישאלאאשר'אומאחד'וכתי"יישא'אומאחד'כת'יימ

ישאלאאשראומראחדוכתובפניוי"יישא'אומאחדכתוב2פ

ישאלאאשר'אואחר'וכתוי"יישא'או'א'כתוי"ינ

א

ש

דיןגזרמשנחתם'וגו'ייישאדיןגזרנחתםשלאעדד

דיןגזרמשנחתםאליךפניוי"יישאדיןגזרנחתםשלאעדפניםמ

דיןגזרמשנחתםאליךפניוי"יישאדיןגזרנחתםשלאעדפנים2פ

דיןגזרמשנחתםפניוי"יישאדיןגזרנחתםשלאעדנ

א

ש



44

במדבר רבה פרשה יא

ז, יא

'אומאחד'וכתתפלהשומע'אומאחד'כתודכותיהפניםישאלאאשרד

'אומאחד'וכתותפלהשומע'אומאחד'כתוודכוותיהפניםישאלאאשרמ

אומראחרוכתובתפלהשומעאומראחדכתובודכותיהפניםישאלאאשר2פ

'אואחד'וכתותפלהשומע'או'א'כתוודכוותיהפניםישאלאאשרנ

'אומאחד'וכתותפלהשומע'אומאחד'כתוודכוותהא

'אומאחד'וכתותפלהשומע'אומ'א'כתוודכוותהש

משנחתםתפלהשומעדיןגזרנחתםשלאעדלךבענןסכתהד

משנחתםתפלהשומעדיןגזרנחתםשלאעדתפלהמעבורלךבענןסכותהמ

משנחתםתפלהשומעדיןגזרנחתםשלאעדבענןסכותה2פ

משנחתםתפלהשומעדיןגזרנחתםשלאעדתפלהמעבורלךבענןסכותהנ

משחתםתפלהשומעדיןגזרנחתםשלאעדתפלהמעבורלךבענןסכותא

משחתםתפלהשומעדיןגזרנחתםשלאעדתפלהמעבורלךבענןסכותש

קראיולכל'ייקרוב'אואחד'כתלךבענןסכתהדיןגזרד

קוראיולכלי"יקרוב'אומאחד'כתולךבענןסכותהדיןגזרמ

קוראיולכלי"יקרובאומראחדכתובלךבענןסכותהדיןגזר2פ

'וגוקוראיולכלי"יקרוב'או'א'כתו'וגובענןסכותהדיןגזרנ

קראיולכל'הקרוב'אומ'א'כתולךבענןסכותדיןגזרא

קראיולכל'הקרוב'אומ'א'כתולךבענןסכותדיןגזרש

דיןגזרנחתםשלאעדברחוקתעמד'יילמה'אומאחר'וכתד

דיןגזרנחתםשלאעדברחוקתעמודי"ילמה'אומאחר'וכתומ

דיןגזרנחתםשלאעד'וגוברחוקתעמדי"ילמהאומראחרוכתוב2פ

'וגוברחוקתעמדי"ילמה'או'א'וכתונ

דיןגזרנחתםשלאעד[ברחוקתעמודי"ילמה'אומ'א'וכתו]א

דיןגזרנחתםשלאעדש

'כתברחוקתעמד'יילמהדיןגזרמשנחתםקראיולכל'ייקרובד

'כתוברחוקתעמודי"ילמהדיןגזרגזרמשנחתםקוראיולכלי"יקרובמ

כתובברחוקתעמדי"ילמהדיןגזרמשנחתםקוראיולכלי"יקרוב2פ

'כתונ

'כתוברחוקתעמוד'הלמהדיןגזרמשנחתם['?וכו?]א

'כתוברחוקתעמוד'הלמהדיןגזרמשנחתםש

'ייוישקד'אואחד'וכתוהטובהרעותתצאלאעליוןמפי'אואחדד

י"יוישקד'אומאחר'וכתווהטובהרעותתצאלאעליוןמפי'אומאחדמ

י"יוישקדאומראחרוכתובוהטובהרעותתצאלאעליוןמפיאומראחד2פ

י"יוישקד'אואחר'וכתו'וגותצאלאעליוןמפי'או'אנ

'הוישקודאומראחדוכתוב'וגותצאלא'אומ'אא

'הוישקודאומראחד'וכתו'וגותצאלאעליוןמפי'אומ'אש

'וגועליוןמפידיןגזרנחתםשלאעדהרעהעלד

והטובהרעותתצאלאעליוןמפי'ד'ג'נ'ש[ע](מ)הרעהעלמ

הרעותתצאלאעליוןמפידיןגזרנחתםשלאעדהרעהעל2פ

הרעותתצאלאעליוןמפידיןגזרנחתםשלאעדהרעהעלנ

'וגותצאלאעליוןמפידיןגזרנחתםשלאעדהרעהעלא

'וגותצאלאעליוןמפידיןגזרנחתםשלאעדהרעהעלש

לבךמרעהכבסי'אואחד'כתו'וגו'ייוישקדדיןגזרמשנחתםד

לבךמרעהכבסי'אומאחד'כתוהרעהעלי"יוישקד'ד'ג'ממ

לבךמרעהכבסיאומראחדכתובהרעהעלי"יוישקדדיןגזרמשנחתם2פ

לבךמרעהכבסי'אומ'א'כתו'וגוי"יוישקדדיןגזרמשנחתםנ

שובביםבניםשובו'אומ'א'כתוהרעהעל'הוישקודדיןגזרמשנחתםא

שובביםבניםשובו'אומ'א'כתוהרעהעל'הוישקודדיןגזרמשנחתםש

עד'וגובנתרתכבסיאםכי'אואחד'וכתירושלםד

'ד'ג'נ'עשבנתרתכבסיאםכיאומראחר'וכתוירושלםמ

עד'וגובוריתלךותרבי[בנתר]תכבסיאםכיאומראחרוכתובירושלם2פ

עד'וגובנתרתכבסיאםכי'אומאחר'וכתוירושלםנ

עדישובולאישובאם'אומאחד'וכתוא

עדישובולאישובאם'אומאחד'וכתוש

דיןגזרמשנחתם'וגומרעהכבסידיןגזרנחתםשלאד

'ד'ג'משלבךמרעהכבסימ

דיןגזרמשנחתםירושלםלבךמרעהכבסידיןגזרנחתםשלא2פ

דיןגזרשנחתםלאחר'וגוירושלםלבךמרעהכבסידיןגזרנתחתםשלאנ

דיןגזרמשנחתםשובביםבניםשובודיןגזרנחתםשלאא

דיןגזרמשנחתםשובביםבניםשובודיןגזרנחתםשלאש
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שובביםבניםשובו'אומאחד'כתו'וגותכבסיאםכיד

שובביםבניםשובו'אומאחד'כתובנתרתכבסיאםכימ

שובביםבניםשובואומראחדכתוב'וגובנתרתכבסיאםכי2פ

שובביםבניםשובו'או'א'כתו'וגובנתרתכבסיאםכינ

למעןירושלםלבךמרעהכבסי'אומאחד'כתוישובלאישובאםא

למעןירושלםלבךמרעהכבסי'אומ'א'כתוישובלאישובאםש

דיןגזרקודםכאןאלאישובולאישובאם'אומאחד'וכתד

דיןגזרקודםכאןאלאישובולאישובאם'אומאחר'וכתומ

דיןגזרקודםכאןאלאישובולאישובאםאומראחרוכתוב2פ

דיןגזרקודםאן[כ](ק)אלאישובולאישובאם'אואחר'וכתונ

דיןגזרנחתםשלאעדבנתרתכבסיאםכי'אומאחדוכתובתושעיא

דיןגזרנחתםשלאעדבנתרתכבסיאםכי'אומאחד'וכתותושעיש

'כתדין'גזלאחרכאןד

'כתודיןגזרלאחרכאןמ

כתובדיןגזרלאחרכאן2פ

'כתודיןגזרלאחרכאןנ

'כתובנתרתכבסיאםכידיןגזרומשנחתםירושלםלבךמרעהכבסיא

'כתובנתרתכבסיאםכידיןגזרומשנחתםירושלםלבךמרעהכבסיש

אניחיאומראחד'וכתבהמצאו'יידרשו'או'אד

אניחי'אומאחר'וכתובהמצאוי"ידרשו'אומאחדמ

אניחיאומראחרוכתובקרובבהיותוקראוהובהמצאוי"ידרשואומראחד2פ

אניחי'אואחר'וכתובהמצאוי"ידרשו'או'אנ

אניחי'אומאחד'וכתובהמצאו'הדרשו'אומאחדא

אניחי'אומאחד'וכתובהמצאו'הדרשו'אומאחדש

'כתודיןגזרלאחרכאןדיןגזרקודםכאןלכםאדרשאםד

'כתודיןגזרלאחרכאןדיןגזר(1)כאן(2)קודםאלאלכםאדרשאםמ

כתובדיןגזרלאחרכאןדיןגזרקודםכאןלכםאדרשאם2פ

'כתודיןגזרלאחרכאןדיןגזרקודםכאןלכםאדרשאםנ

'כתודיןגזרלאחרכאןדיןגזרקודםכאןאלאלכםאדרשאםא

'כתודיןגזרלאחרכאןדיןגזרקודםכאןאלאלכםאדרשאםש

'ייחפץכי'אואחד'וכתהרשעבמותאחפץלאכי'אואחדד

י"יחפץכי'אומאחר'וכתוהמתבמותאחפוץלאכי'אומאחדמ

י"יחפץכיאומראחרוכתובהמתבמותאחפץאםאומראחד2פ

י"יחפץכי'אואחר'וכתוהמתבמותאחפוץלאכי'או'אנ

'החפץכי'אומאחד'וכתוהמתבמותאחפוץאם'אומ'אא

'החפץלו'אומאחד'וכתוהמתבמותאחפוץאם'אומ'אש

ישא'א'דדיןגזרלאחרכאןדיןגזרקודםכאןלהמיתוד

ישאא"דדיןגזרלאחרכאןדיןגזרקודםכאןאלאלהמיתםמ

ישאאחרדברדיןגזרלאחרכאןדיןגזרקודםכאןלהמיתך2פ

ישאא"דדיןגזרלאחרכאןדיןגזרקודםכאןלהמיתםנ

ישאא"דדיןגזרלאחרכאןדיןגזרקודםכאןלהמיתךא

ישאא"דדיןגזרלאחרכאןדיןגזרקודםכאןלהמיתךש

'א'דהבאלעולםפניםישאלאאשרהזהבעולםאליךפניו'ייד

א"דהבאלעולםפניםישאלאאשרהזהבעולםאליךפניוי"ימ

אחרדברהבאלעולםפניםישאלאאשרהזהבעולםאליךפניוי"י2פ

א"דב"לעהפניםישאלאאשרז"בעהאליךפניוי"ינ

א"דב"לעהפניםישאלאאשרז"בעהאליךפניו'הא

א"דב"לעהפניםישאלאאשרז"בעהאליךפניו'הש

היהפניםישאלאאשר'אואחד'וכתואליךפניו'ייישאד

היהפניםישאלאאשר'אומאחר'וכתואליךפניוי"יישאמ

היהפניםישאלאאשראומראחרוכתובאליךפניוי"יישא2פ

היהפניםישאלאאשר'אואחר'וכתואליךפניוי"יישא(?)נ

היהפניםישאלאאשר'אומאחד'וכתואליךפניו'הישאא

היהפניםישאלאאשר'אומאחדוכתובאליךפניו'הישאש

'ייישאאלאהללומקראותשתייתקיימוכיצד'אודוסאיבןיוסי'רד

י"יישאאלאהללומקראותשתייתקיימוכיצד'אומדוסאיבןיוסי'רמ

י"יישאאלאהללומקראותשתייתקיימוכיצדאומרדוסאבןיוסי'ר2פ

י"יישאאלאהללומקראות'ביתקיימוכיצד'אודוסאיבןיוסי'רנ

'הישאאלאהללומקראותשנייתקיימוכיצד'אומדוסאבןיוסי'רא

'הישאאלאהללומקראות'ביתקיימוכיצד'אומדוסאבןיוסי'רש
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חבירךלביןשבינךבדברפניםישאלאאשרלבינושבינךבדברפניוד

חברךלבןשבינךבדברפניםישאלאאשרלבינושבינךבדבראליךפניומ

חבירךלביןשבינךבדברפניםישאלאאשרלבינושבינךבדברפניו2פ

חבירךלביןשבינךבדברפניםישאלאאשרלבינושבינךבדבראליךפניונ

חביריךלביןשבינךבדבראליךפניוא

חביריךלביןשבינךבדבראליךפניוש

היאךינקהלא'אואחד'וכתונקה'או'א'כת'או'עקיב'רד

היאךינקהלא'אומאחר'וכתוונקה'אומאחד'כתו'אומעקיבא'רמ

היאךינקהלאאומראחדוכתובונקה[או]אחדכתובאומרעקיבא'ר2פ

היאךינקהלא'אואחר'וכתוונקה'או'א'כתו'או'עקי'רנ

היאךינקהלאאומראחדוכתובונקהאומראחדכתובאומרע"ר]א

ש

לביןשבינךבדברונקהלבינושבינךבדבראלאהללופסוקיםשנילקייםאיפשרד

לבןשבינךבדברונקהלבינושבינךבדבראלאהללופסוקיםלשניאיפשרמ

לביןשבינךבדברונקהלבינושבינךבדבראלאהללופסוקיםשנילקייםאיפשר2פ

לביןשבינךבדברונקהלבינושבינךבדבראלא'פסוקי'בלקיים'איפשנ

לביןשבינךבדברונקהלבינושבינךבדבראלאהללופסוקים'בלקייםאפשרא

ש

שביםלשאינןמנקהואינולשביםהואמנקה'אומעזאיבןינקהלאחבירךד

שביםלשאינןמנקהואינולשביםהואמנקה'אומעזאיבןינקהלאחברךמ

שביןלשאינןמנקהואינולשביםהואמנקהאומרעזאיבןינקהלאחבירך2פ

שביםלשאינןמנקהואינולשביםהואמנקה'אועזאיבןינקהלאחבירךנ

שביםלשאינםמנקהואינולשביםמנקה'אומעזאיבןישאלא[חבירךא

שביםלשאינםמנקהואינולשביםמנקה'אומעזאיבןינקהלאש

שואלדומהולאאצלךכלפיפניויהפך'וגופניו'ייישא'א'דד

שואלדומהלאאצלךכלפיפניויהפךאליךפניוי"יישאא"דמ

שואלדומהלאאצלךכלפיפניויהפךאליךפניוי"יישאאחרדבר2פ

שואלדומהלאאצלךכלפיפניויהפךאליךפניוי"יישאא"דנ

שואלדומהלאאצלךפניויהפוךאליךפניו'הישאא"דא

שואלדומהלאאצלךפניויהפוךאליךפניו'הישאא"דש

יהפךאליךפניו'ייישאאלאהצדדיןמןכשאולפניובתוךחבירושלוםד

יהפךאליךפניוי"יישאאלאהצדדיןמןכשואלפניובתוךחבירושלוםמ

יהפךאליךפניוי"יישאאלאהצדדיןמןכשואלפניובתוךחבירושלום2פ

יהפוךאליךפניוי"יישאאלאהצדדיןמןכשואלפניובתוךחבירושלוםנ

יהפוךאליךפניו'הישאאלאהצדדיןמןכשואלפניוכנגדחבירושלוםא

יהפוךאליךפניו'הישאאלאהצדדיןמןכשואלפניוכנגדחבירושלוםש

לךוישםוהפריתיאליכםופניתי'דתיכמהאצלךפניוד

לךוישם'וגומאתכםוהפריתיאליכםופניתימ"דתימ"כאצלךפניומ

לךוישםוהפריתיאליכםופניתידתימרכמהאצלךפניו2פ

לךוישםאליכםופניתיא"כמדאצלךכלפיפניונ

לךוישםאתכםוהרביתיאתכםוהפריתיאליכםופניתיא"כדאצלךפניוא

לךוישםאתכםוהרביתיאתכםוהפריתיאליכםופניתיא"כדאצלךפניוש

נתן'ראדםכלעםשלוםביציאתךשלוםבכניסתךשלוםשלוםד

נתן'ראדםכלעםשלוםבביאתךשלוםביציאתךשלוםבכניסתךשלוםשלוםמ

נתן'ראדםכלעםשלוםבביתךשלוםביציאתךשלוםבכניסתךשלוםשלום2פ

נתן'ראדםכלעםשלוםביציאתךשלוםבכניסתךשלוםשלוםנ

נתן'ראדםכלעםשלוםבביתךשלוםביציאתךשלוםבכניסתךשלוםשלוםא

נתן'ראדםכלעםשלוםבביתךשלוםביציאתךשלוםבכניסתךשלוםשלוםש

המשרהלמרבהדודביתמלכותשלוםזהשלוםשלוםלךוישם'אוד

המשרהלמרבה'שנדודביתמלכותשלוםזהשלוםלךוישם'אוממ

המשרהלמרבה'שנאדודביתמלכותשלוםזהשלוםלךוישםאומר2פ

המשרהלמרבהדודביתמלכותשלוםזהשלוםשלוםלךוישם'אונ

המשרהלמרבה'שנאדודביתמלכותשלוםזהשלוםלךוישם'אומא

המשרהלמרבה'שנאדודביתמלכותשלוםזהשלוםלךוישם'אומש

לעמועוז'יי'שנתורהשלוםזה'אומ'רקץאיןולשלםד

לעמועזי"י'שנתורהשלוםזה'אומ(נת)'רקץאיןולשלוםמ

לעמועוזי"י'שנתורהשלוםזהאומר'רקץאיןולשלום2פ

לעמועוזי"י'שנתורהשלוםזה'או'רקץאיןולשלוםנ

לעמועוז'ה'שנאתורהשלוםזה'אומ'רקץאיןולשלוםא

לעמועוז'ה'שנאתורהשלוםזה'אומ'רקץאיןולשלוםש
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השלוםמפניבדברשינה'שהקבההשלוםגדול'וגויתןד

השלוםמפניבדברשנה'ה'ב'שהקשלוםגדול'וגומיתןמ

'השלומפניבדברשינהה"שהקבשלוםגדולבשלוםעמואתיברךי"ייתן2פ

השלוםמפניבדברשינהה"שהבהשלוםגדול'וגויתןנ

השלוםמפניבדברשנהה"שהקבהשלוםגדוליתןא

השלוםמפניבדברשנהה"שהקבהשלוםגדוליתןש

מנוחעםשדברהמלאךששינהשלוםגדולזקנתיואניאלדאמנםהאף'שנד

מנוחעםשדברהמלאךששנהשלוםגדולזקנתיואניאלדאמנםהאף'שנמ

מנוחעםשדיברהמלאךששינההשלוםגדולזקנתיואניאלדאמנםהאף'שנ2פ

מנוחעםשדיברהמלאךששינההשלוםגדולזקנתיואניאלדאמנםהאף'שננ

מנוחעםשדברהמלאךששינההשלוםגדולזקנתיואניאלדאמנםהאף'שנאא

מנוחעםשדברהמלאךששינההשלוםגדולזקנתיואניאלדאמנםהאף'שנאש

ילדתולאאתעקרהנאהנה'אמאשהשלהשלוםמפניד

ילדתולאעקרהנאאתהנה'אמשלאשההשלוםמפנימ

ילדתולאעקרהאתנאהנהאמרשלאשההשלוםמפני2פ

ילדתולאעקרהאתהנה'אמאשהשלשלוםמפנינ

ולאעקרהאתנאהנה'אמאשהשלהשלוםמפניא

ולאעקרהאתנאהנה'אמאשהשלהשלוםמפניש

ימחה'הקבהאמרבקדושהשנכתבשהשםשלוםגדוללמנוחזהדברספרולאד

ימחה'ה'ב'הק'אמבקדושהשנכתבשהשםשלוםגדוללמנוחזהדברספרולאמ

ימחהה"הקב'אמבקדושהשנכתבשהשםשלוםגדוללמנוחזהדברסיפרולא2פ

ימחהה"אהבבקדושה'שנכתשהשםשלוםגדוללמנוחזהדברסיפרולאנ

שימחהה"הקב'אמבקדושההשםשנכתבהשלוםגדוללמנוחזהדברספרא

שימחהה"הב'אמבקדושההשםשנכתבהשלוםגדוללמנוחזהדברספרש

שלוםגדול'אואלעזר'רלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעלד

שלוםגדול'אומאלעזר'רלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעלמ

שלוםגדול'אואלעזר'רלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעל2פ

שלוםגדול'או'אלעז'רלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעלנ

השלוםגדולאומר'אלעז'רלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעלא

השלוםגדול'אומ'אלעז'רלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעלש

'אומחלפתאבןשמעון'רשלוםאלאהבריותכלבפיהנביאיםנטעושלאד

'אומחלפתאבןשמעון'רשלוםאלאהבריותכלבפיהנביאיםנטעושלאמ

אומרחלפתאבןשמעון'רשלוםאלאהבריותכלבפיהנביאיםנטעושלא2פ

'אומ'חלפתבןש"רשלוםאלאהבריותכלבפינביאיםנטעושלאנ

א"רשבשלוםאלאהבריותכלבפיהנביאיםנטעושלאא

א"רשבשלוםאלאהבריותכלבפי'הנביאינטעושלאש

עמואתיברך'יי'שנשלוםאלאברכהמקבלכלישאיןשלוםגדולד

עמואתיברךי"י'שנשלוםאלאברכהמקבלכלישאיןשלוםגדולמ

עמואתיברךי"י'שנשלוםאלאברכהמקבלכלישאיןשלוםגדול2פ

עמואתיברךי"י'שנשלוםאלאברכהמקבלכלישאיןשלוםגדולנ

עמואתיברך'ה'שנאשלוםאלאברכהמקבלכלישאיןהשלוםגדולא

עמואתיברך'ה'שנאשלוםאלאברכהמקבלכלישאיןהשלוםגדולש

שלוםלךוישםבשלוםסיימןברכותכלאחרכהניםבברכתאףבשלוםד

שלוםלךוישםבשלוםסיימוברכותכלאחרכהניםבברכתאףבשלוםמ

בשלוםלךוישםבשלוםסיימןברכותכלאחרכהניםבברכתאףבשלום2פ

שלוםלךוישם'שנבשלוםסיימןברכותכלאחרכהניםבברכתאףבשלוםנ

שלוםלךוישם'שנאבשלוםסייםהברכותכלאחרכ"בואףבשלוםא

שלוםלךוישם'שנאבשלוםסייםהברכותכלאחרכ"בואףבשלוםש

הקפראלעזר'רעמהםשלוםכןאםאלאכלוםמועילותהברכותשאין'לומד

הקפראלעזר'רעמהםשלוםכןאםאלאכלוםמועילותהברכותשאין'לוממ

הקפראלעזר'רעמהםשלוםכןאםאלאכלוםמועילותהברכותשאיןלומר2פ

הקפר'אלעז'רעמהםשלוםכ"אאכלוםמועילותהברכותשאין'לומנ

הקפראלעזר'רעמהםשלוםכןאםאלאכלוםמועילותהברכותשאין'לומא

הקפר'אלעז'רעמהםשלום'כתיאםאלאכלוםמועילות'הברכושאין'לומש

חותםואיןשלוםאלאהתפלהכלחותםשאיןשלוםגדול'אוד

חותםואיןשלוםאלאהתפלהכלחותםשאיןשלוםגדול'אוממ

חותםואיןשלוםאלאהתפלהכלחותםשאיןשלוםגדולאומר2פ

חותם(ב)ואין('שנ)שלוםאלאהתפלהכלחותםשאיןהשלוםגדול'אונ

חותםואיןשלוםאלאהתפלהכלחותםשאיןהשלוםגדול'אומא

חותםואיןשלוםאלאהתפלהכלחותםשאיןהשלוםגדול'אומש
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ויתענגוארץירשווענוים'שנאלענויםשניתןשלוםגדולשלוםאלאכהניםברכתד

ויתענגוארץירשווענוים'שנלכהניםשניתןשלוםגדולשלוםאלאכהניםברכתמ

ויתענגוארץיירשווענוים'שנאלענויםשניתןשלוםגדולשלוםאלאכהניםבברכת2פ

והתענגוארץיירשווענוים'שנלענויםשניתןשלוםגדולשלוםאלא'כהניברכתנ

ויתענגוארץירשווענוים'שנאלענויםשנתןשלוםגדולשלוםאלאכהניםבברכתא

ויתענגוארץירשווענוים'שנאלענויםשנתןשלוםגדולשלוםאלא'כהניבברכתש

עושה'אומאנוהכלכנגדשקולשהואשלוםגדולשלוםרובעלד

עושה'אומאנושכןהכלכנגדשקולשהואשלוםגדולשלוםרובעלמ

עושהאומריםאנוהכלכנגדשקולשהואשלוםגדולשלוםרבעל2פ

עושה'שנהכלכנגדשקולשהואשלוםגדולשלוםרובעלנ

עושהא"וכההכלכנגדשקולשהואשלוםגדולשלוםרובעלא

עושהא"וכההכלכנגדשקולשהואשלוםגדולשלוםרובעלש

'אומהקפראלעזר'רשלבנואלעזר'רהכלאתובוראשלוםד

גדולאומרהקפראלעזר'שלרבנואלעזר'רהכלאתובוראשלוםמ

אומראלעזר'רשלבנואלעזר'רהכלאתובוראשלום2פ

'אוהקפראלעזר'רשלבנואלעזר'רהכלאתובוראשלוםנ

'אומהגלילייוסי'רשלבנואליעזר'רהכלאתובוראשלוםא

'אומהגלילייוסי'רשלבנו'אליעז'רהכלאתובוראשלוםש

אין'הבהאמרכביכולביניהםושלום'עזעובדין'שאפיד

אין'ה'ב'הק'אמכביכולביניהםושלוםז"עעובדין'שאפישלוםמ

איןה"הקבאמרכביכולביניהםושלוםזרהעבודהעובדיןשאפלו2פ

איןה"אהבכביכולביניהםושלוםז"עעובדי'שאפינ

איןה"הקב'אמכביכולביניהםשלוםישאםז"עעובדי'שאפיא

איןה"הקב'אמכביכולביניהםשלוםישאםז"עעובדי'שאפיש

'נאממהמשנחלקואבללוהנחאפריםעצביםחכור'שנביניהםנוגעהשטןד

'נאממהמשנחלקואבללוהנחאפריםעצביםחבור'שנבהםנוגעהשטןמ

נאמרמהמשנחלקואףלוהנחאפריםעצביםחבור'שנבהםנוגעהשטן2פ

'נאממהמשנחלקואבללוהנחאפריםעצביםחבור'שנבהםנוגעהשטןנ

נאמרמהמשנחלקואףלוהנחאפריםעצביםחבור'שנאבהםנוגעהשטןא

נאמרמהמשנחלקואףלוהנחאפריםעצביםחבור'שנאבהםנוגעהשטןש

מחלוקתושנואההשלוםגדולהאיאשמועתהלבםחלקבהםד

מחלוקתושנואהשלוםגדולהאיאשמועתהלבםחלקלהםמ

המחלקתושנואההשלוםגדולהאיאשמועתהלבםחלקבהם2פ

מחלוקתושנואהשלוםגדולהאיאשמועתהלבםחלק(הנ)(אפריםעצביםחבור)בהםנ

מחלוקתושנואהשלוםגדולהאיאשמועתהלבםחלקא

מחלוקתושנואהשלוםגדולהאיאשמועתהלבםחלקש

'וגועיראלתקרבכי'שנשלוםצריכןמלחמהבשעת'שאפישלוםגדולד

להלחםעיראלתקרבכי'שנשלוםצריכיןמלחמהבשעתשאפלושלוםגדולמ

'וגועיראלתקרבכי'שנשלוםצריכיןמלחמהבשעתשאפלושלוםגדול2פ

להלחםעיראלתקרבכי'שנשלוםצריכיןמלחמהבשעת'שאפישלוםגדולנ

להלחםעיראלתקרבכי'שנאשלום'צריכימלחמהבשעת'שאפישלוםגדולא

להלחםעיראלתקרבכי'שנאשלום'צריכימלחמהבשעת'שאפישלוםגדולש

'וגוקדמותממדברמלאכיםואשלחואומרד

'וגומקדמותממדברמלאכיםואשלח'ואומעליהמ

'וגוקדמותממדברמלאכיםואשלח'ואומ2פ

'וגוקדמותממדברמלאכיםואשלח'ואולשלוםאליהוקראתעליהנ

חשבוןמלךסיחוןאלקדימותממדברמלאכיםואשלח'ואומלשלוםאליהוקראתעליהא

חשבוןמלךסיחוןאלקדימותממדברמלאכיםואשלח'ואומלשלוםאליהוקראתעליהש

צריכיןהמתיםשאפיהשלוםגדולבשלוםאתהןהשיבה'ואומד

צריכיןהמתים'שאפישלוםגדולבשלוםאתהןהשיבהועתה'ואוממ

צריכיןהמתיםשאפלושלוםגדולבשלוםאתהןהשיבהועתהואומר2פ

צריכין'המתי'שאפישלוםגדולבשלוםאתהןהשיבהועתה'ואו'וגושלוםדברינ

'צריכיהמתים'שאפישלוםגדולבשלוםאתהןהשיבהועתה'ואומלאמרשלוםדבריא

'צריכיהמתים'שאפישלוםגדולבשלוםאתהןהשיבהועתה'ואולאמרשלוםדבריש

שניתןהשלוםגדולתמותבשלום'ואובשלוםאבותיךאלתבאואתה'שנשלוםד

שניתןהשלוםגדולתמותבשלום'ואומבשלוםאבותיךאלתבאואתה'שנשלוםמ

שניתןשלוםגדולתמותבשלוםואומרבשלוםאבותיךאלתבאואתה'שנאשלום2פ

ן[ת](ב)שנישלוםגדולתמותבשלום'ואובשלוםאבותיךאלתבאואתה'שנשלוםנ

שניתןשלוםגדולתמותבשלום'ואומבשלוםאבותיךאלתבואואתה'שנאשלוםא

שניתןשלוםגדולתמותבשלום'ואומבשלוםאבותיךאלתבואואתה'שנאשלוםש
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שלוםשלוםשפתיםניבבורא'שנתשובהלעושיד

'וגומולקרובלרחוקשלוםשלוםשפתיםניבבורא'שנתשובהלעושימ

ורפאתיוי"י'אמולקרובלרחוקשלוםשלוםשפתיםניבבורא'שנתשובהלעושי2פ

'וגושלוםשפתיםניבבורא'שנתשובהלעושינ

ולקרובלרחוקשלוםשלוםשפתיםניבבורא'שנאתשובהלעושהא

ולקרובלרחוקשלוםשלוםשפתיםניבבורא'שנאתשובהלעושהש

מןיפהמדה'הקבהבראשלאהשלוםהואגדול'אוממאיר'רהיהד

מןיפהמדה'ה'ב'הקבראשלאהשלוםהואגדול'אוממאיר'רהיהמ

מןיפהמדהה"הקבבראשלאהשלוםהואגדולאומרמאיר'רהיה2פ

מןיפהמדהה"הבבראשלאהשלוםהואגדול'אומ"רהיהנ

מןיפהמדהה"הקבבראשלאשלוםגדול'אוממ"רהיהא

מןיפהמדהה"הקבבראשלאשלוםגדול'אוממ"רהיהש

מקדימיןהשרתמלאכישלכתות'גהעולםמןשנפטריןשבשעהלצדיקיםשניתנההשלוםד

מקדימיןהשרתשלמלאכיכתותשלשהעולםמןשנפטריןשבשעהלצדיקיםשניתנההשלוםמ

מקדימיןהשרתמלאכישלכתותשלשהעולםמןשנפטריןשבשעהלצדיקיםשנתנההשלום2פ

מקדימיןהשרתמלאכישלכתות'ג'העומןשנפטריןשבשעהלצדיקיםשניתנההשלוםנ

מקדימיןהשרתמלאכישלכתות'גהעולםמן'שנפטרישבשעהלצדיקיםשנתנההשלוםא

מקדימיןהשרתמלאכישלכתות'גהעולםמן'שנפטרישבשעה'לצדיקישנתנההשלוםש

'אומוהשלישית'משכבועלינוחו'אומשנייהשלוםיבא'אומרהראשונהבשלוםאותוד

'אומוהשלישיתמשכבותםעלינוחו'אומהשנייהשלום(?)'אומהראשונהבשלוםאותומ

אומרתהשלישיתמשכבותםעלינוחואומרתשניהשלוםיבאאומרתהראשונהבשלוםאותו2פ

'אומ'הגמשכבותםעלינוחו'אומ'הבשלוםיבאאומרתהראשונה'בשלואותונ

אומרתוהשלישיתמשכבותםעלינוחו'אומוהשנייהשלוםיבא'אומ'האבשלוםאותוא

אומרתוהשלישיתמשכבותםעלינוחו'אומוהשנייהשלוםיבוא'אומ'האבשלוםאותוש

אלאיאספך'ייוכבוד'שנכבודבידישמיתתןלצדיקיםדייןולאנכוחוהולךד

אלאיאספךי"יוכבוד'שנכבודבידישמיתתןלצדיקיםדייןולאנכחוהולךמ

אלאיאספךי"יוכבוד'שנכבודבידישמיתתןלצדיקיםדייןולאנכוחוהולך2פ

אלאיאספךי"יוכבוד'שנכבודבידישמיתתן'לצדיקידייןולאנכוחוהולךנ

אלאיאספך'הכבוד'שנאכבודבידישמיתתןלצדיקיםדייןלאנכוחוהולךא

אלאיאספך'הכבוד'שנאכבודבידישמתתן'לצדיקידייןלאנכוחוהולךש

יפהמדה'הקבהבראשלאהשלוםגדולשלוםיבא'בשלולפניושמקלסיקד

(אלא)יפהמדה'ה'ב'הקבראשלאהשלוםגדולשלוםיבאבשלוםלפניושמקלסיןמ

יפהמדהה"הקבבראשלאהשלוםגדולשלוםיבאבשלוםלפניושמקלסין2פ

יפהמדהה"הבבראשלאהשלוםגדולשלוםיבאבשלוםלפניושמקלסיןנ

יפהמדהה"הקבבראשלאשלוםגדולשלוםיבואבשלוםלפניושמקלסיןא

יפהמדהה"הקבבראשלאשלוםגדולשלוםיבאבשלוםלפניושמקלסיןש

מלאכישלכתות'גהעולםמןשנפטריןשבשעההרשעיםמןומנעההשלוםכמוד

שלמלאכיכתותשלשהעולםמןשנפטריןשבשעההרשעיםמןומנעהשלום[מן]מ

מלאכישלכתותשלשהעולםמןשנפטריןשבשעההרשעיםמןומנעההשלוםמן2פ

מלאכישלכתות'ג'העומןשנפטריןשבשעה'הרשעימןומנעההשלוםמןנ

מלאכישלכתות'גהעולםמןשנפטריןבשעההרשעיםמןומנעההשלוםמןא

מלאכישלכתות'גהעולםמןשנפטריןבשעההרשעיםמןומנעההשלוםמןש

השלישיתלרשעים'ייאמר'אומהשניהשלוםאין'אוהראשונהאותומקדימותחבלהד

השלישיתלרשעיםי"יאמראומרתהשנייהשלוםאיןאומרתהראשונהאותומקדימותחבלהמ

השלישיתלרשעיםי"יאמראומרתהשניהשלוםאיןאומרתהראשונהאותומקדימותחבלה2פ

'הג'לרשעיי"יאמר'אומ'הבשלוםאיןאומרתהראשונהאותומקדימותחבלהנ

'והגלרשעים'ה'אמ'אומ'הבשלוםאיןאומר'האאותומקדימיןחבלהא

'והגלרשעים'ה'אמ'אומ'הבשלוםאין'אומהאחדאותומקדימיןחבלהש

לשחתותקרב'שנמחבליםבידשמיתתןלרשעיםדייןלאישכבוןלמעצבה'אומרד

לשחתותקרב'שנמחבליםבידשמיתתןלרשעיםדייןלאתשכבוןלמעצבה'אוממ

לשחתותקרב'שנמחבליןבידישמיתתןלרשעיםדייןלאתשכבוןלמעצבהאומרת2פ

לשחותקרב'שנ'מחבליבידשמיתתן'לרשעי('לצדיק)דייןלאישכבוןלמעצבה'אומנ

לשחתותקרב'שנאממחבליןבידישמיתתןלרשעיםדייןלאתשכבוןלמעצבה'אומא

לשחתותקרב'שנאמחבליןבידישמיתתןלרשעיםדייןלאתשכבוןלמעצבה'אומש

חשךדרכםיהי'ואולחשךמאוריהדפוהו'ואומלממיתיםוחיתונפשוד

חשךדרכםיהי'ואומ'וגומחשךאלמאוריהדפוהו'ואומלממיתיםוחיתונפשומ

חשךדרכםיהיואומרחשךאלמאוריהדפוהוואומרלממתיםוחיתונפשו2פ

חשךדרכםיהי'ואוחשךאלמאוריהדפוהו'ואולממיתיםוחיתונפשונ

חשךדרכםיהי'ואומחשךאלמאוריהדפוהו'ואומנפשוא

חשךדרכםיהי'ואומחשךאלמאוריהדפוהו'ואומנפשוש
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'וגו'שלואיןלהם'ואומלפניהםמתקנטריםשהםאלאדוחה'ייומלאךוחלקלקותד

שלוםאיןלהם'ואומלפניהםמתקנטריםשהםאלא'וגומוחלקלקותמ

'וגושלוםאיןלהםואומריםלפניהםמתקנטריןשהןאלאדוחהי"יומלאךוחלקלקות2פ

'וגושלוםאיןלהם'ואומלפניהםמתקנטריןשהםאלא'וגווחלקלקותנ

שלוםאיןלהם'ואומלפניהםמתקשריןשהםאלאוחלקלקותא

שלוםאיןלהם'ואומלפניהם'מתקשרישהםאלאוחלקלקותש

בארץשלוםונתתי'שנוהמצותהתורהשכרשניתןהשלוםגדולישכבוןלמעצבהד

בארץשלוםונתתי'שנוהמצותהתורהשכרשניתןשלוםגדולישכבוןלמעצבהמ

בארץ'שלוונתתי'שנוהמצותהתורהשכרשניתןשלוםגדולתשכבוןלמעצבה2פ

בארץשלוםונתתי'שנוהמצותהתורהשכרשניתןהשלוםגדולישכבוןלמעצבהנ

בארץשלוםונתתי'שנאשלוםוהמצותהתורהשכרשניתןשלוםגדולתשכבוןלמעצבהא

בארץשלוםונתתי'שנאשלוםוהמצותהתורהשכרשניתןשלוםגדולתשכבוןלמעצבהש

תורתךלאוהבירבשלום'שנתורהלאוהבישניתןהשלוםגדולד

תורתךלאוהבירבשלום'שנתורהלאוהבישניתןשלוםגדולמ

מכשוללמוואיןתורתךלאוהבירבשלום'שנתורהלאוהבישניתןשלוםגדול2פ

'וגותורתךלאוהבירבשלום'שנתורהלאוהבישניתןשלוםגדולנ

מכשוללמוואיןתורתךלאוהבירבשלום'שנאתורהלאוהבישניתןשלוםגדולא

מכשוללמוואיןתורתךלאוהבירבשלום'שנאהתורהלאוהבישניתןשלוםגדולש

בניךשלוםורב'יילמודיבניךוכל'שנתורהללומדישניתןהשלוםגדולד

בנייךשלוםורבי"ילימודיבניךוכל'שנתורהללומדישניתןשלוםגדולמ

בניךשלוםורבי"ילמודיבניךוכל'שנאתורהללומדישניתןשלוםגדול2פ

'וגוי"ילמודיבניךוכל'שנתורהללומדישניתןשלוםגדולנ

בניךשלוםורב'הלמודיבניךוכל'שנאתורהללומדישניתןשלוםגדולא

בניךשלוםורב'הלמודיבניךוכל'שנאתורהללומדישניתןשלוםגדולש

ששמוהשלוםגדולשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנאצדקהלעושישניתןהשלוםגדולד

ששמושלוםגדולשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנצדקהלעושישניתןשלוםגדולמ

ששמושלוםגדולשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנאצדקהלעושישניתןשלוםגדול2פ

ששמושלוםגדולשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנצדקהלעושישניתןהשלוםגדולנ

ששמושלוםגדולשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנאצדקהלעושהשניתןשלוםגדולא

ששמושלוםגדולשלוםהצדקהמעשהוהיה'שנאצדקהלעושישניתןשלוםגדולש

עליוניםשדריהשלוםגדולשלום'יילוויקרא'שנשלוםקרוימקוםשלד

עליוניםשדרישלוםגדולשלוםי"ילוויקרא'שנשלום'ה'ב'שלהקמ

עליוניםשדרישלוםגדולשלוםי"ילוויקרא'שנאשלוםה"הקבשל2פ

'עליונישדרישלוםגדולשלוםי"ילוויקרא'שנשלוםקרוימקוםשלנ

העליוניםשאףשלוםגדולשלום'הלוויקרא'שנאשלוםה"הקבשלא

'העליונישאףשלוםגדולשלום'הלוויקרא'שנאשלוםה"הקבשלש

וחומרקלדבריםוהריבמרומיושלוםעושה'שנשלום'צריכיד

וחומרקלדבריםוהריבמרומיושלוםעושה'שנשלוםצריכיןמ

וחומרקלדבריםוהריבמרומיושלוםעושה'שנאשלוםצריכין2פ

ו"ק'דבריוהלאבמרומיושלוםעושה'שנשלוםצריכיןנ

ו"קדבריםוהלאבמרומיושלוםעושהעמוופחדהמשל'שנאשלוםצריכיןא

ו"קדבריםוהלאבמרומיושלוםעושהעמוופחדהמשל'שנאשלום'צריכיש

למקום'וחומקלשלוםצריכןושנאהאיבהשאיןבמקוםאםומהד

למקוםוחומרקלשלוםצריכיןדבבותועילושנאהאיבהשאיןבמקוםאםומהמ

למקוםוחומרקלשלוםצריכיןדבבותועילושנאהאיבהשאיןבמקוםאםומה2פ

למקוםו"קשלוםצריכיןדבבותועילושנאהאיבהשאיןבמקוםומהנ

למקוםו"קשלוםצריכיןאיבהואיןשנאהשאיןבמקוםאםומהא

למקוםו"קשלוםצריכיןאיבהואיןשנאהשאיןבמקוםאםומהש

שלאוראהבאאומרהיהשמעון'רהללוהמדותכלבושישד

שלאוראהבאאומרהיהשמעון'רהללוהמדותכלבושישמ

שלאוראהבאאומרהיהשמעון'רהללוהמדותכלבושיש2פ

שלאוראהבא'אוהיהש"רהללוהמדותכלכלבושישנ

שלאוראהבוא'אומש"רהללוהמדותכלבושישא

שלאוראהבוא'אומש"רהללוהמדותכלבושישש

הולךהואלמלחמהכשהלךודםבשרמלךודםבשרמדת'הקבהכמדתד

הולךהואלמלחמהכשהולךודםבשרמלךודםבשרמדת'ה'ב'הקכמדתמ

הולךהואלמלחמהכשהולךודםבשרמלךודםבשרמדתה"הקבכמדת2פ

הולךהואלמלחמהכשהולךו"במלךו"במדתה"הבכמדתנ

הולךהוא[ודםבשרמדת]ו"במדתה"הקבכמדתא

הולךהואהולךכשהואו"במדתה"הקבכמדתש
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ובלגונותבאוכלוסיןד

אינו'ה'ב'הקומדתיחידיהולךהואלשלוםהולךוכשהואובליגיונותבאכלוסיןמ

ובלגיונותבאכלוסין2פ

ובלגיונות'באוכלוסינ

אינו ה"הבאבלאנשיםובמעטיחידיהולךהואלרווחה הולךוכשהוא]ובלגיונותבאוכלוסיןא

ובלגיונותבאוכלוסיןש

עושה'שנאמד

עושה'שנובליגיונותבאכלוסיןהולךהואלשלוםהולךכשהואכןמ

עושה'שנ2פ

עושה'שננ

עושה'שנא[ביניהםשלוםועושהשלובפמליאהולךלרווחהכשהולךכןא

עושה'שנאש

אלפירבותיםאלהיםרכב'ואומלגדודיומספרהישאחריו'וכתבמרומיושלוםד

אלפירבותיםאלהיםרכב'ואומ'וגומלגדודיומספרהישאחריו'וכתובמרומיושלוםמ

אלפירבותיםאלהיםרכבואומר'וגולגדודיומספרהישאחריווכתיבבמרומיושלום2פ

אלפירבותיםם"אלירכב'ואו'וגולגדודיומספרהישאחריו'וכתיבמרומיושלוםנ

אלפירבותיםאלהיםרכב'ואומלגדודיומספרהישאחריו'וכתובמרומיושלוםא

אלפירבותיםאלהיםרכב'ואומלגדודיומספרהישאחריו'וכתובמרומיושלוםש

'וגורבבןוריביישמשוניהאלפיןאלף'ואומבקדשסיניבם'יישנאןד

יקומוןקדמהירבבןוריבוישמשוניהאלפיןאלף'ואומבקודשסיניבםי"ישנאןמ

יקומוןקדמוהיריבבןוריבוישמשוניהאלפיןאלףואומרבקדשסיניבםי"ישנאן2פ

יקומוןקדמוהירבווןורבואישמשוניהאלפיןאלף'ואו'וגושנאןנ

ישמשוניהאלפיןאלף'ואומשנאןא

ישמשוניהאלפיןאלף'ואומשנאןש

איש'יי'שניחידיאלאהולךאינולמלחמההולךכשהואד

אישי"י'שניחידיאלאהולךאינולמלחמההולךוכשהואמ

אישי"י'שנאיחידיאלאהולךאינולמלחמההולךוכשהוא'וגויתיב'דינ2פ

אישי"י'שניחידיאלאהולךאינולמלחמההולךוכשהוא'וגונ

איש'ה'שנאיחידיאלאהולךאינולמלחמההולךוכשהואא

איש'ה'שנאיחידיאלאהולךאינולמלחמההולךוכשהואש

לבדידרכתיפורה'ואולסיועצריךואינונלחםהואבשמו'וגומלחמהד

לבדידרכתיפורה'ואומלסיועצריךואינונלחםהואבשמושמוי"ימלחמהמ

לבדידרכתיפורהואומרלסיועצריךואינונלחםהואבשמושמוי"ימלחמה2פ

לבדידרכתיפורה'ואוסיוע'צריואינונלחםהואבשמו'וגומלחמהנ

לבדידרכתיפורה'ואומסיועצריךואיןנלחםהואבשמושמו'המלחמהא

לבדידרכתיפורה'ואומסיועצריךואיןנלחםהואבשמושמו'המלחמהש

הנני'שניחידיאלאפרעלאהמבולמדור'הבהכשפרעמוצאאת'וגוד

'שניחידיאלאפרעלאהמבולמדורכשפרעמוצאאת'וגוממ

הנני'שניחידיאלאפרעלאהמבולמדורכשפרעמוצאאת'וגו2פ

הנני'שניחידיאלאפרעלאהמבולמדורכשפרעמוצאאת'וגונ

הנני'שנאיחידיאלאפרעלאהמבולמדורכשפרעמוצאאתהא

הנני'שנאיחידיאלאפרעלאהמבולמדורכשפרעמוצאאתהש

אלאפרעלא'סדומאנשיוכןמיםהמבולאתמביאד

מ

אלאפרעלאסדוםמאנשיוכן'וגומיםהמבולאתמביא2פ

אלאפרעלאסדוםמאנשיוכן'וגוהמבולאתמביאנ

אלאמהםפרעלאסדוםבאנשיוכןהארץעלמיםהמבולאתמביאא

אלאמהםפרעלאסדוםבאנשיוכןהארץעלמיםהמבולאתמביאש

מןכשפרעוכן'וגוהמטיר'ויי'שניחידד

מןכשפרעוכן'וגועמורהועלסדוםעלהמטירי"וימ

מןכשפרעוכן'וגוסדוםעלהמטירי"וי'שניחידי2פ

מןכשפרעוכן'וגוסדוםעלהמטירי"וי'שניחידנ

מןכשפרעוכןואשגפריתעמורהועלסדוםעלהמטיר'וה'שנאיחידיא

מןכשפרעוכןואשגפריתעמורהועלסדוםעלהמטיר'וה'שנאיחידיש

יחידימהאמוריםפרעוכן'וגובכורכלהכה'ויי'שנהמצרייםד

יחידיפרעמהאמוריםוכןבכורכלהכהי"וי'שנהמצרייםמ

יחידימאמורייםפרעוכן'וגובכורכלהכהי"וי'שנאהמצריים2פ

יחידימהאמורייםפרעוכן'וגובכורכלהכהי"וי'שנהמצרייםנ

יחידיהאמורימןכשפרעוכןבכורכלהכה'וה'שנאהמצרייםא

יחידיהאמורימןכשפרעוכןבכורכלהכה'וה'שנאהמצרייםש
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ויבא'שנאיחידיפרעמסנחריבוכןגדולותאבניםעליהםהשליךויי'שנד

ויצא'שניחידיפרעמסנחריבוכן'וגומגדולותאבניםעליהםהשליךי"וי'שנמ

ויצא'שנאיחידיפרעמסנחריבוכן'וגוגדולותאבניםעליהםהשליךי"וי'שנא2פ

ויצא'שניחידיפרעמסנחריבוכן'וגוגדולותאבניםעליהםהשליךי"וי'שננ

גדולותאבניםעליהםהשליך'וה'שנאא

גדולותאבניםעליהםהשליך'וה'שנאש

'וכתולגדודיומספרהיש'אומאחד'כתו'וגובמחנהויך'יימלאךד

'וכתולגדודיומספרהיש'אומאחד'כתו'וגומאשורבמחנהויךי"ימלאךמ

וכתובלגדודיומספרהישאומראחדכתוב'וגואשורבמחנהויךי"ימלאך2פ

'וכתולגדודיומספרהיש'או'א'כתו'וגוויךי"ימלאךנ

א"וכהלגדודיומספרהיש'אומאחד'כתוא

א"וכהלגדודיומספרהיש'אומאחד'כתוש

ישמשוניהאלפיןאלףאומראחרד

אלאהללופסוקיםשנינתקיימוצדכאי'וגומישמשוניהאלפיןאלף'אומאחרמ

אלאהללופסוקיםשנינתקיימוכיצד'וגוישמשוניהאלפיןאלףאומראחר2פ

ישמשוניהאלפיןאלף'אואחרנ

<...>הללוכתובים<...><..>יתקייכיצד]ישמשוניהאלפיןאלףא

ישמשוניהאלפיןאלףש

אלפיןאלףמארצםישראלמשגלוד

אלפיןאלףמארצםישראלגלושלאעדמ

אלפיןאלףמארצםישראלמשגלולגדודיומספרהישמארצםישראלגלושלאעד2פ

נ

אלפיןאלף<.....>'ישמשגלו<.......>מספרהיש<.....>'ישגלושלא<..>א

ש

דוסאיבןיוסיאבאמשום'אומ'רמעלהשלפמליאנתמעטהכביכול'ישמשוניד

דוסאיבןיוסיאבאמשום'אומ'רשלמעלהפמלייאנתמעטהכביכולישמשוניהמ

דוסתאיבןיוסיאבאמשוםאומר'רמעלהשלפמליאנתמעטהכביכולישמשוניה2פ

דוסאיבןיוסיאבאמשום'או'רמעלהשלפמליאנתמעטהכביכולנ

<..>דוסתבן<....><...>משוםא"ר<....><..>פמליא<......>כביכול<........>א

ש

אחדכתובמספרהישגדודיוהןוכמהאחדגדודישמשוניהאלפיןאלףד

אחד'כתולגדודיומספרהישגדודיוהןוכמהאחדגדודישמשוניהאלפיןאלףמ

אחדכתובלגדודיומספרהישגדודיוהןוכמהאחדגדודישמשוניהאלפיןאלף2פ

'א'כתולגדודיומספרהישגדודיוהםוכמה'אגדודישמשוניהאלפיןאלףנ

אחד'כתולגדודיומספרהישגדודיוהןוכמהאחדגדוד[<.>ישמשוני<.....><...>א

אחד'כתולגדודיומספרהישגדודיוהןוכמהאחדגדודש

2

צבאםבמספרהמוציאאואחר'וכתיקראשמותלכלםלכוכביםמספרמונה'אוד

צבאםבמספרהמוציא'אומאחר'וכתויקראשמותלכלםלכוכביםמספרמונה'אוממ

צבאםבמספרהמוציאאומראחרוכתוביקראשמותלכלםלכוכביםמספרמונהאומר2פ

צבאםבמספרהמוציאאואחר'וכתו'וגולככביםמספרמונה'אונ

צבאםבמספרהמוציא'אומאחד'וכתויקראשמותלכולםלכוכביםמספרמונה'אומא

צבאםבמספרהמוציא'אומאחד'וכתויקראשמותלכלםלכוכביםמספרמונה'אומש

והםכאחתכולןשמותקוראהואאותםקורא'כשהקבהיקראבשםלכולםד

והןכאחתכלןשמותקוראהואאותםמונה'ה'ב'כשהקיקראבשםלכלםמ

והםכאחתכולםשמותקוראהואאותםקוראה"כשהקב'וגויקראבשםלכלם2פ

והםכאחדכולםשמותקוראהואאותםקורא"'כשהבה'וגונ

והםכלםשמותקוראהואאותםקוראה"כשהקב'וגוא

והםכלםשמותקוראהואאותםקוראה"כשהקב'וגוש

הואוכןכאחתשמותשנילקראודםלבשרלואיפשרשאימהעוניןד

הואוהםכאחתשמותשנילקראודםלבשרלואפשרשאימהעוניןמ

הואוכןכאחתשמותשנילקראודםלבשרלואפשרשאימהעונין2פ

א"וכה'כאשמות'בלקרואו"לבלו'איפששאימהעוניןנ

א"וכהכאחדשמות'בלקרואו"לבלוא"שאמהעוניםא

א"וכהכאחדשמות'בלקרואו"לבלוא"שאמהעוניםש

אמרהדברותעשרתשכלמלמדלאמרהאלההדבריםכלאתאלהיםוידבר'אומד

'אמהדיברותעשרתשכלמלמדלאמרהאלההדבריםכלאתאלהיםוידבראומרמ

אמרהדברותעשרתשכלמלמדלאמרהאלה'הדבריכלאתאלהיםוידבראומר2פ

'אמהדברותעשרתשכלמלמדלאמרהאלה'הדבריכלאתם"אליוידברנ

'אמהדברותעשרשכלמלמדלאמרהאלההדבריםכלאתאלהיםוידברא

'אמהדברותעשרשכלמלמדלאמרהאלה'הדבריכלאתאלהיםוידברש
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'ואולאלהיםעוזכישמענוזושתיםאלהיםדברחאת'ואואחדבדבורד

'ואומשמעתיזושתיםאלהיםדבראחת'ואומאחדבדיבורמ

ואומרלאלהיםעזכישמענוזושתיםאלהיםדבראחתואומראחדבדבור2פ

'ואו'וגושמעתיזושתיםם"אלידבראחת'ואו'אבדבורנ

'אומלאלהיםעוזכישמעתיזושתיםאלהיםדבראחתואומראחדבדיבורא

'אומלאלהיםעוזכישמעתיזושתיםאלהיםדבראחת'ואומאחדבדיבורש

אבאמשום'או'רסלעיפוצץוכפטיש'יינאםכאשדבריכההלאד

אבאמשום'אומ'ר'וגומי"ינאםכאשדבריכההלאמ

אבאמשוםאומר'רסלעיפוצץוכפטיש"ינאםכאשדבריכההלא2פ

אבאמשום'או'ר'וגו"ינאםכאשדבריכההלאנ

'אומ'רסלעיפוצץוכפטיש'הנאםכאשדבריכההלאא

'אומ'רסלעיפוצץוכפטיש'הנאםכאשדבריכההלאש

השםלאשינוישםשאיןיקראשמותלכולםמהודוסתאיבןיוסיד

השםלאשנויֵשםַשםשאיןיקראשמותלכלםמהודוסאיבןיוסימ

השםלאשנוישםשםשאיןיקראשמותלכלםמהודוסתאיבןיוסי2פ

השםשאיןשנוישםשםשאיןיקראשמותלכולםמהודוסאיבןיוסינ

השםלאשנוישםשאיןשמותלכלםמהוא

השםלאשנוישםשאיןשמותלכלםמהוש

תשאלזהלמה'אוהואוכןזמןלאחרנקראעכשושנקראד

תשאלזהלמה'אומהואוכןזמןלאחרהואנקראעכשיושנקראמ

תשאלזהלמהאומרהואוכןזמןלאחרנקראהואעכשונקרא2פ

תשאלזהלמהא"וכהזמןלאחרהואנקראעכשיושנקראנ

תשאלזהלמהא"וכהזמןלאחרנקראעכשיוהנקראא

תשאלזהלמהא"וכהזמןלאחרנקראעכשוהנקראש

'או'א'כתמתחלףאנישםזהלאייודעאיניפלאיוהואלשמיד

'אומאחד'כתמתחלףאנישםזהלאייודעאיניפליאוהואלשמימ

אומראחרכתובמתחלףאנישםזהלאייודעאיניפלאיוהואלשמי2פ

'או'א'כתומתחלףאנישםזהלאייודעאיניפלאיוהואלשמינ

'אומ'א'כתומתחלףאנישםזהלאייודעאיניפלאיוהואלשמיא

'אומ'א'כתומתחלףאנישםזהלאייודעאיניפלאיוהואלשמיש

בכסף'אומאחר'וכתומאותששמשקלזהבשקליבמקוםלארנןדודויתןד

ויתן'אומאחר'וכתוחמשיםשקליםבכסףהגרןחלקתאתדודויקןמ

ויתןאומראחרוכתובחמשיםשקליםבכסףהגרןחלקתאתדודויקן2פ

ויתן'או'א'וכתוחמשים'שקליבכסףהגורןחלקתאתדודויקןנ

ויתן'אומאחד'וכתוחמשים'שלקיבכסףהגורןחלקתאתדודויקןא

ויתן'אומאחד'וכתו'חמשי'שקליבכסףהגורןחלקתאתדודויקןש

פסוקיםשנייתקיימוכיצדחמשיםשקליםד

פסוקיםשנייתקיימוכיצדמאותששמשקלזהבשקליבמקוםלארנןדודמ

פסוקיםשנייתקיימוכיצדמאותששמשקלזהבשקליבמקוםלארנןדוד2פ

'פסו'בנתקיימוצדכאימאותששמשקלזהבשקליבמקוםלארנןדודנ

מקראות'ביתקיימוכיצדמאותששמשקלזהבשקליבמקוםלארנןדודא

'מקראו'ביתקיימוכיצדמאותששמשקלזהבשקליבמקוםלארנןדודש

יוסיאבאמשם'או'רבחמשיםהמזבחמקוםמאותבששהגרןמקוםהללוד

יוסיאבאמשום'אומ'רבחמשיםהמזבחמקוםמאותבששהגורןמקוםהללומ

יוסיאבאמשום'אומ'רבחמשיםהמזבחמקוםמאותבששהגרןמקוםהללו2פ

יוסיאבאמשם'או'רבחמשיםהמזבחמקוםמאותבששהגורןמקוםהללונ

יוסיאבאמשום'אומ'רבחמשיםהמזבחמקוםמאותבששהגורןבמקוםאלוא

יוסיאבאמשום'אומ'רבחמשיםהמזבחמקוםמאותבששהגורןבמקוםאלוש

חמשיםושבטשבטמכלדודונטלהיושבטיםעשרשניםדוסאיבןד

חמשיםושבטשבטמכלדודנטלכיהיושבטיםב"ידוסאיבןמ

חמשיםושבטשבטמכלדודכינטלהיושבטיםעשרשניםדוסתאיבן2פ

'נושבטשבטמכלדודנטלכיהיושבטיםב"ידוסאיבןנ

'נושבטשבטמכלדודנטלכיהיושבטיםב"ידוסתאיבןא

'נושבטשבטמכלדודנטלכיהיושבטיםב"ידוסתאיבןש

הגורן'אושמועבןאלעזר'רהשבטיםמכלשקליםמאותששנמצאושקלד

הגורן'אומשמועבןאלעזר'רהשבטיםמכלשקליםמאותששנמצאושקלמ

הגרןאומרשמועבןאלעזר'רהשבטיםמכלשקליםמאותששנמצאושקל2פ

הגורן'אושמועבן'אלעז'ר'השבטימכל'שקלימאותששנמצאושקליםנ

הגורן'אומשמועבןאלעזר'רהשבטיםמןשקליםמאותששנמצאושקלא

הגורן'אומשמועבן'אלעז'רהשבטיםמןשקליםמאותששנמצאושקלש
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כסףבשקללעציםהבקרוכליוהמוריגים'לעולהבקראבלמאותבששד

שקליםבכסףלעציםהבקרוכליוהמוריגיםלעולההבקראבלשקלמאותבששמ

שקלבכסףלעציםהבקרוכליוהמוריגיםלעולההבקראבלשקלמאותבשש2פ

בכסףלעציםהבקרוכליוהמוריגיםלעולההבקראבלשקלמאותבששנ

בכסףהבקרוכלילעציםוהמוריגיםלעולההבקראבלשקלר"בתא

בכסףהבקרוכלילעציםוהמוריגיםלעולההבקראבלר"בתש

'אח'וכתוסוסיםארותאלפיםארבעתלשלמהויהי'או'אכתובחמשיםד

אחר'וכתוסוסיםאורותאלפיםארבעתלשלמהויהי'אומאחד'כתוחמשיםמ

אחרוכתובסוסיםאורותאלףארבעיםלשלמהויהיאומראחדכתוב'בחמשי2פ

'א'וכתוסוסיםאורותאלפיםארבעתלשלמהויהי'או'א'כתושקלחמשיםנ

אחד'וכתוסוסיםאורוותאלףארבעיםלשלמהויהי'אומאחד'כתושקלים'נא

אחד'וכתוסוסיםרוות[ו]אאלף'מלשלמהויהי'אומ'א'כתושקלים'נש

הללוכתוביםשנייתקיימוכיצדסוסיםאורותאלףארבעיםלשלמהויהי'אומד

הללוכתוביםשנייתקיימוכיצדסוסיםאורותאלףארבעיםלשלמהויהימ

הללוכתוביםשנייתקיימוכיצדסוסיםאורותאלפיםארבעתלשלמהויהיאומר2פ

הללו'פסו'בנתקיימוכיצדסוסיםאורותאלף'ארבעילשלמהויהי'אומנ

אלאהללוכתובים'ביתקיימוכיצדסוסיםארוותאלפים'דלשלמהויהי'אומא

אלאהללו'כתובי'ביתקיימוכיצדסוסיםארוותאלפים'דלשלמהויהי'אומש

ד

מ

2פ

נ

ואםסוסיםאלפיםארבעתבוהיו'וא'אכלאצטבלאותאלף'מאםא

ואםסוסיםאלפיםארבעתבוהיו'וא'אכלאצטבלאותאלף'מאםש

'אח'כתוסוסיםאלףארבעיםאסטבלאותאלפיםארבעהד

אחד'כתוסוסיםאלףארבעיםשלאסטבלאותאורותאלפיםארבעתמ

אחדכתובסוסיםאלףארבעיםשלאסטבלאותאלפיםארבעת2פ

'א'כתוסוסיםאלף'ארבעישלאסטבלאות'אלפיארבעתנ

'א'כתוסוסיםאלף'מ'וא'אבכלהיובלאות[ט]אצאלפיםארבעתא

'א'כתוסוסיםאלף'מ'וא'אבכלהיו'אצטבלאואלפיםארבעתש

כיצדיכילבתאלפים'אואחד'וכתויכלאלפיםשלשתבתיםמחזיק'אוד

כיצדיכילבתאלפיםאומראחר'וכתויכילאלפיםשלשתבתיםמחזיק'אוממ

כיצדיכילבתאלפיםאומראחרוכתוביכילאלפיםשלשתבתיםמחזיקאומר2פ

כיצדיכילבתאלפים'אואחר'וכתויכיל'אלפישלשתבתיםמחזיק'אונ

כיצדיכילבתאלפים'אומאחד'וכתויכילאלפים'גבתיםמחזיק'אומא

כיצדיכילבתאלפים'אומאחד'וכתויכילאלפים'גבתיםמחזיק'אומש

כוריםשניאמרומכאןאלפיםשלשתביבשאלפיםבלחהללוכתוביםשניד

כוריםאמרומכאןאלפיםשלשתביבשאלפיםבלחהללוכתוביםשנינתקיימומ

כוריםאמרומכאןאלפיםשלשתביבשאלפיםבלחהללוכתוביםשנייתקיימו2פ

כוריםאמרומכאןאלפיםשלשתבלח'אלפיבלחהללו'כתובי'ביתקיימונ

כוריםאמרומכאןאלפיםשלשתביבשאלפיםבלחהללוכתובים'ביתקיימוא

כוריםאמרומכאןאלפיםשלשתביבשאלפיםבלחהללו'כתובי'ביתקיימוש

וזכיותמעשיםשכלהשלוםהואחביבביבשכוריםשלשתשהםבלחד

וזכיותמעשיםשכלהשלוםהואחביבביבש(אלפים)שלשתכוריםשהןבלחמ

וזכיותהמעשיםשכלהשלוםהואחביבביבשכוריםשלשתשהםבלח2פ

וזכיות'מעשישכלהשלוםהואחביבביבשכורים'גשהםבלחנ

והזכיותהמעשיםשכלהשלוםהואחביבביבשכורים'גשהםבלחא

והזכיות'המעשישכלהשלוםהואחביבביבשכורים'גשהםבלחש

תבאואתה'שנשלוםאלאשכרונתןלאאבינואברהםשעשהד

תבאואתה'שנשלוםאלאשכרולונתןלאאברהםאבינושעשהמ

תבאואתה'שנאשלוםאלאשכרולונתןלאאבינואברהםשעשה2פ

תבאואתה'שנשלוםאלאשכרולונתןלאאברהם'אבישעשהנ

תבואואתה'שנאשלוםאלאשכרולונתןלאאברהםשעשהא

תבואואתה'שנאשלוםאלאשכרולונתןלאאברהםשעשהש

שלוםהמקוםמןשביקשאבינוביעקבמוצאאתהוכןבשלוםאבותיךאלד

שלוםהמקוםמןשבקשיעקבבאבינומוצאאתוכןבשלוםאבותיךאלמ

שלוםהמקוםמןשבקשיעקבבאבינומוצאאתוכןבשלוםאבותיךאל2פ

שלוםהמקוםמןשביקשיעקב'באבימוצאאתוכןבשלוםאבותיךאלנ

שלוםה"מהקבשביקשביעקבמוצאאתוכןבשלוםאבותיךאלא

שלוםה"מהקבשביקשביעקבמוצאאתוכןבשלוםאבותיךאלש
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נשתבחשלאבאהרןמוצאאתהוכן'וגובשלוםושבתי'שנד

נשתבחשלאבאהרןמוצאאתוכןאביביתאלבשלוםושבתי'שנמ

נשתבחשלאבאהרןמוצאאתוכן'וגואביביתאלבשלוםושבתי'שנא2פ

נשתבחשלאבאהרןמוצאאתוכןבשלוםשבתי(א)ו'שננ

נשתבחשלאבאהרןמוצאאתוכןאביביתאלבשלוםושבתי'שנאא

נשתבחשלאבאהרןמוצאאתוכןאביביתאלבשלוםושבתי'שנאש

אתהוכןאתוהיתהבריתי'שנבשלוםאלאהמקוםלפניד

אתוכן'וגומוהשלוםהחייםאתוהיתהבריתי'שנבשלוםאלאהמקוםלפנימ

אתוכן'וגואתוהיתהבריתי'שנאבשלוםאלאהמקוםלפני2פ

אתוכןוהשלוםהחייםאתוהיתהבריתי'שנבשלוםאלאהמקוםלפנינ

והשלוםהחייםאתוהיתהבריתי'שנאבשלוםאלאהמקוםבפניא

והשלוםהחייםאתוהיתהבריתי'שנאבשלוםאלאהמקוםבפניש

שלוםבריתיאתלונותןהנני'שנשלוםשכרושנתןבפנחסמוצאד

שלוםבריתיאתלונותןהנני'שנשלוםשכרושניתןבפנחסמוצאמ

שלוםבריתיאתלונותןהנני'שנאשלוםשכרושמתןבפנחסמוצא2פ

שלוםבריתיאתלונותןהנני'שנשלוםשכרולושנתןבפנחסמוצאנ

שלוםבריתיאתלונותןהנני'שנאשלוםשכרובפינחס'ונאמא

שלוםבריתיאתלונותןהנני'שנאשלוםשכרובפנחס'ונאמש

וכןשלוםנתיבותיהוכל'שנבשלוםאלאהתורהנמשלהשלאמוצאאתוכןד

וכןשלוםנתיבותיהוכל'שנבשלוםאלאהתורהנמשלהשלאמוצאאתוכןמ

וכןשלוםנתיבותיהוכל'שנאמבשלוםאלאתורהנמשלהשלאמוצאאתוכן2פ

וכןשלוםנתיבותיהוכל'שנבשלוםאלאהתורהנמשלהשלאמוצאאתוכןנ

א"וכשלוםנתיבותיהוכל'שנאבשלוםאלאתורהנמשלהשלאמוצאאתוכןא

א"וכשלוםנתיבותיהוכל'שנאבשלוםאלאתורהנמשלהשלאמוצאאתוכןש

'שנבשלוםאלאירושלםאתמנחם'הבהשאיןמוצאאתד

שלוםנתיבותיהוכל)'שנבשלוםאלאירושלםאתמנחם'ה'ב'הקשאיןמוצאאתמ

'שנבשלוםאלאירושלםאתמנחםה"הקבשאיןמוצאאת2פ

'שנבשלוםאלאירושלםאתמנחםה"הבשאיןמוצאאתנ

'שנאבשלוםאלאלירושלםמנחםה"הקבשאיןמוצאא

'שנאבשלוםאלאלירושלםמנחםה"הקבשאיןמוצאש

ומואבעמוןמןפרעלאוכןשלוםבנוהעמיוישבד

ומואבעמוןמןפרעלאוכןשלוםבנוהעמיוישב(מוצאאתוכןמ

ומואבעמוןמןפרעלאוכןשלוםבנוהעמיוישב2פ

ומואבמעמוןפרעלאוכןשלוםבנוהעמיוישבנ

ומואבמעמוןפרעלאוכןשלוםבנוהעמיוישבא

ומואבמעמוןפרעלאוכןשלוםבנוהעמיוישבש

מתברכיםישראלוכן'וגווטובתםשלמםתדרשלא'שנאשלוםמהםשמנעאלאד

מתברכיםישראלוכןוטובתםשלומםתדרושלא'שנשלוםמהםשמנעאלאמ

מתברכיםישראלוכן'וגווטובתםשלומםתדרשלא'שנאשלוםמהםשמנעאלא2פ

מתברכין'ישוכן'וגושלומםתדרושלא'שנשלוםמהםשמנעאלאנ

'מתברכי'ישרוכןוטובתםשלומםתדרושלא'שנאשלוםמהםשמנעאלאא

'מתברכיישראלוכןוטובתםשלומםתדרושלא'שנאשלוםמהםשמנעאלאש

מתברכיםשהםמגידשמיאתושמושלוםלךוישם'שנבשלוםיוםבכלד

מתברכיםשהםמגידשמיאתושמושלוםלךוישם'שנבשלוםיוםבכלמ

מתברכיםשהםמלמדשמיאתושמושלוםלךוישם'שנאבשלוםיוםבכל2פ

מתברכיןשהםמגידשמיאתושמושלוםלךוישם'שנבשלוםיוםבכלנ

'מתברכישהםמלמדשמיאתושמושלוםלךוישם'שנאבשלוםיוםבכלא

'מתברכישהםמלמדשמיאתושמושלוםלךוישם'שנאבשלוםיוםבכלש

אתושמו'ל'תהמיוחדבשםד

אתושמול"תהמיוחדבשםמברכיןיהיובגבוליןאףיכולהמיוחדבשםמ

אתושמולומרתלמודהמיוחדבשםמברכיןיהיובגבוליןאףיכולהמיוחדבשם2פ

אתושמול"תהמיוחדבשםמברכיןיהיובגבוליןאףיכולהמיוחדבשםנ

אתושמול"תהמיוחדבשם'מברכייהיובגבוליןאףיכולהמיוחדבשםא

אתושמול"תהמיוחדבשם'מברכייהיובגבוליןאףיכולהמיוחדבשםש

מקדשכאןאףמקדשלהלןמהשמיאתלשכןלהלן'ונאשמיד

מקדשכאןאףמקדשלהלןמהשםשמואתלשוםלהלן'ונאמשמימ

מקדשכאןאףמקדשלהלןמהשםשמיאתלשוםלהלןונאמרשמי2פ

מקדשכאןאףמקדשלהלןמהשםשמיאתלשוםלהלן'ונאמשמינ

במקדשכאןאףבמקדשלהלןמהשםשמואתלשוםלהלן'ונאמשמיא

במקדשכאןאףבמקדשלהלןמהשםשמואתלשוםלהלן'ונאמשמיש
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טרפון'ר'אשבכהונה'לצנועיהשםאתמוסריםלהיותחזרוהפרדניםמשרבואלאד

טרפון'ר'אמשבכהונהלצנועיםהשםאתמוסריםלהיותחזרוהפרוציםמשרבואלאמ

טרפוןר"אמשבכהונהלצנועיםהשםאתמוסריםלהיותחזרוהפריציםמשרבואלא2פ

טרפוןר"אשבכהונה'לצנועיהשםאתמוסריןלהיותחזרוהפרוציםמשרבואלאנ

טרפוןר"אשבכהניםלצנועיםהשםאתמוסריןלהיותחזרוהפריציםמשרבואלאא

טרפוןר"א'שבכהני'לצנועיהשםאת'מוסרילהיותחזרוהפריציםמשרבואלאש

ושמעתיגדולכהןכלפיאזניוהטיתיבשורההכהניםאחייעםוהייתימעשהד

עתיושמעגדולכהןכלפיאזניוהטיתיבשורההכהניםאחיעםוהייתימעשהמ

ושמעתיגדולכהןכלפיאזניוהטיתיבשורההכהניםאחיעםוהייתימעשה2פ

ושמעתיג"ככלפיאזניוהטיתיבשורה'הכהניאחיעםוהייתימעשהנ

ושמעתיג"ככלפיאזניוהטיתיבשורה'הכהניאחיעםוהייתימעשהא

ושמעתיג"ככלפיאזניוהטיתיבשורה'הכהניאחיעםוהייתימעשהש

בכל'אמבגבוליןמברכיןואיןמברכיןבמקדשאוהכהניםנעימתבתוךשאמרוד

בכל'אמבגבוליןמברכיןואיןמברכיןהמקדשאוהכהניםנעימותבתוךשאמרומ

בכל'אמבגבוליןמברכיןואיןמברכיןבמקדש(מ)אוהכהניםנעימתבתוךשאמרו2פ

בכל'אמבגבוליןמברכיןואיןמברכיןבמקדשאו'הכהנינעימתבתוךשאמרונ

בכל'אמ'מברכיבגבוליןואין'מברכיבמקדש'אומרי'וחכמיהכהניםנעימותבתוךשאמרוא

בכל'אממברכיןבגבוליןואין'מברכיבמקדש'אומרי'וחכמיהכהניםנעימותבתוךשאמרוש

ברכות'ג'או'שבגבוליאלא'בגבוליאףשמיאתאזכיראשרהמקוםד

ברכותשלשאותה'אומשבגבוליןאלאבגבוליןאףשמיאתאזכיראשרהמקוםמ

ברכותשלש'אומשבגבוליןאלאבגבוליןאףשמיאתאזכיראשרמקום2פ

ברכות'ג'אושבגבוליןאלא'בגבוליאףשמיאתאזכיראשרמקוםנ

ברכות'ג'אומרישבגבוליןאלאבגבוליןאףשמיאתאזכיראשרהמקוםא

ברכות'ג'אומרי'שבגבוליאלא'בגבוליאףשמיאתאזכיראשרהמקוםש

נושאיןבגבוליןבכינוייוובגבוליןבכתבוהשם'אומבמקדשאחתברכהובמקדשד

נושאיןבגבוליןבכינוייוובגבוליןככתבוהשם'אומבמקדשאחתברכהובמקדשמ

נושאיםבגבוליןבכנויוובגבוליןככתבוהשםאומרבמקדשאחתברכהובמקדש2פ

'נושאיבגבוליןבכינויו'אוובגבוליןככתבוהשם'אובמקדשאחתברכהובמקדשנ

נושאיןבגבוליןבכנויובגבוליןככתבוהשםאת'אומריבמקדשאחתברכהובמקדשא

נושאיןבגבוליןבכנויובגבוליןככתבוהשםאת'אומריבמקדשאחתברכהובמקדשש

'שנלפי'נאמלמהאברכםואניראשיהםגביעלובמקדשבכתפותיהםידיהםד

'שנלפי'נאמלמהאברכםואניראשיהםגביעלובמקדשכתפותיהםכנגדידיהןמ

'שנאלפינאמרלמהאברכםואניראשיהםגביעלובמקדשכתפותיהםכנגדידיהם2פ

'שנלפי'נאמלמהאברכםואניראשיהםג"עובמקדשכתפותיהןכנגדידיהןנ

'שנאלפי'נאמלמהאברכםואניראשיהםעלובמקדשכתפותיהםכנגדידיהםא

'שנאלפי'נאלמהאברכםואניראשיהםעלובמקדש'כתפותיהכנגדידיהםש

ולעבדיםלנשיםלגריםלישראלברכהאלאליאיןישראלבניאתתברכוכהד

ולעבדיםלנשיםלגריםלישראלברכהליאיןישראלבניאתתברכוכהמ

ולעבדיםלנשיםלגריםלישראלברכהאלאליאיןישראלבניאתתברכוכה2פ

ולעבדיםלנשיםלגרים'לישברכהאלאליאין'ישבניאתתברכוכהנ

לעבדיםלנשיםלגריםלישראלברכהאלאליאיןישראלבניאתתברכוכהא

'לעבדילנשיםלגריםלישראלברכהאלאליאיןישראלבניאתתברכוכהש

ישראלאתלברךהכהניםרצואםיכולאברכםואני'ל'תמניןד

ישראלאתלברךהכהניםרצואםיכולאברכםואניל"תמניןמ

ישראלאתלברךהכהניםרצואםיכולאברכםואנילומרתלמודמנין2פ

'ישאתלברך'הכהנירצואםיכולאברכםואניל"תמניןנ

ישראלאתלברך'הכהנירצואםיכולאברכםואניל"תמנין'משוחרריא

ישראלאתלברך'הכהנירצואםיכולאברכםואניל"תמנין'משוחרריש

יהיושלאאברכםואני'ל'תמבורכיןאינןלאוואםמבורכיםהםהריד

יהיושלאאברכםואניל"תמבורכיםאינןלאוואםמבורכיםהםהרימ

יהיהשלאאברכםואנילומרתלמודמבורכיםאינםלאוואםמבורכיםהםהרי2פ

אברכםואניל"תמבורכיןאינןלאוואםמבורכיןהםהרינ

אברכםואניל"ת'מבורכיאינםלאוואם'מבורכיהםהריא

אברכםואניל"ת'מבורכיאינםלאוואם'מבורכיהםהריש

אניאברכםואני'לומ'תלמישראלאתנברךאנואומריםהכהניםד

אניאברכםואניל"תישראלאתנברךאנו'אומהכהניםמ

אניאברכםואנילומרתלמודישראלאתנברךאנואומריםהכהנים(אומריםישראל)2פ

אנינ

אניא

אניש
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מברכיםהכהנים'וגוברכךאלהיך'ייכי'אוהואוכןעמיאתאברךד

מברכיםהכהניםברכךאלהיךי"יכי'אומהואוכןעמיאתאברךמ

מברכיםהכהנים'וגוברכךאלהיךי"יכיאומרהואוכןעמיאתאברך2פ

מברכיןהכהנים'וגוברכךאלהיךי"יכיא"וכהעמיאתאברךנ

'מברכי'הכהניברכך'הכיא"וכהעמיאתאברךא

'מברכי'הכהניברכךאלהיך'הכיא"וכהעמיאתאברךש

אתמברכיםהכהניםאברכםואני'ל'תהכהניםאתמברךמיישראלאתד

אתמברכיםהכהניםאברכםואניל"תהכהניםאתמברךמיישראלאתמ

אתמברכיםהכהניםאברכםואנילומרתלמודהכהניםאתמברךמיישראלאת2פ

אתמברכיןכהניםאברכםואניל"תהכהניםאתמברךמי'ישאתנ

'מברכי'הכהניאברכםואניל"ת'הכהנימברךמיישראלאתא

'מברכי'הכהניאברכםואניל"ת'הכהנימברךמיישראלאתש

אברכםואניהויואלואלואברךואניישראלד

אברכםואניהויואלואלואברךואניישראלמ

אברכםואניואלואלואתאברךואניישראל2פ

אברכםואניהויואלואלואברךואני'ישנ

אברכםואניואלואלואתאברךואנילישראלא

אברכםואניואלואלואתאברךואנילישראלש


