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ישראלבבניזכרבכורכלפקודמשהאל'ייויאמר'דפרשתאד

ישראלבבניזכרבכורכלפקודמשהאל'הויאמרדפרשתאמ

ישראלבבניזכרבכורכלפקדמשהאלי"יויאמר'דפרשה1פ

'ישרבבניזכרבכורכלפקודמשהאלי"יויאמרדפרשתא2פ

'וגוזכרבכורכלפקודמשהאלי"ייויאמר'דפרשתא

'וגוזכרבכורכלפקודמשהאל'הויאמר'דפרשתאש
ישראלבבניזכרבכורכלפקודמשהאל'הויאמר'דפרשתאל

'הבה'אמ'וגונכבדתבעינייקרתמאשר'ד'ה'ה'וגוד

ה"הקב'אמאהבתיךואנינכבדתבעינייקרתמאשרד"ההמ

ה"הקב'אמ'וגונכבדתבעינייקרתמאשרד"הה1פ

ה"הקב'אמ'וגונכבדת(ו)בעינייקרתימאשרדכתיבהיאהדא'וגו2פ

ה"הקב'אמ'וגונכבדתבעינייקרתמאשרד"ההא

ה"הקב'אמ'וגונכבדתבעינייקרתמאשרד"ההש
'ה'ב'הקאמרל

בכסאישלךאיקוניןקבעתישכביכולבעינייקראתהרבהיעקבליעקבד

בכסאישלךאיקוניןקבעתישכביכולבעינייקראתהרבהיעקבליעקבמ

בכסאישלךהשםקבעתיכביכולבעינייקראתליעקב1פ

בכסאישלךאיקוניןקבעתישכביכולבעינייקראתיעקבליעקב2פ

בכסאישלךאיקוניןקבעתישכביכולבעיני(בע)יקראתההרבהיעקבליעקבא

בכסאישלךאיקוניןקבעתישכביכולבעינייקראתהרבהיעקבליעקבש
בכסאישלךאיקוניןקבעתישכביכולבעיניקר-אתההרבהליעקבל

מןישראלאלהי'ייברוך'ואומאותימקלסיןהמלאכיםובשמךד

מןישראלאלהי'הברוךואומריןאותימקלסיןהמלאכיםובשמךמ

מןישראלאלהיאלהיםי"יברוך'ואומאותימקלסיןהמלאכיםובשמך1פ

מןישראלאלהיי"יברוךואומרים[אותי]מקלסיןהמלאכיםובשמך2פ

ישראלאלהיי"ייברוך'ואומאותימקלסיןהמלאכיםובשמךא

ישראלאלהי'הברוך'ואומאותימקלסיןהמלאכיםובשמךש
מןישראלאלדי'הברוךואומריןהמלאכיםאותימקלסיןובשמךל

'א'ד'וגונכבדתבעינייקרתמאשרהויהעולםועדהעולםד

א"דאהבתיךואנינכבדתבעינייקרתמאשרהויהעולםועדהעולםמ

א"ד'וגויקרתמאשרהויהעולםועדהעולם1פ

דבר'וגונכבדתבעינייקרתמאשרהויהעולםועדהעולם2פ

א"ד'וגונכבדתבעינייקרתמאשרמאשרהויא

א"ד'וגונכבדתבעינייקרתמאשרהויש
'וגומנכבדתבעינייקרתמאשרהויהעולםועדהעולםל

יקרהרבהליעקב'הקבהאמר'וגויקרתמאשרד

אתהרבהליעקבה"הקב'אמאהבתיךואנינכבדתבעינייקרתמאשרמ

אתהרבהליעקבה"הקב'אמ1פ

אתהרבהליעקבה"הקב'אמ'וגונכבדתבעינייקרתמאשראחר2פ

אתהרבהליעקבה"הקב'אמ'וגובעינייקרתמאשרא

אתהרבהליעקבה"הקב'אמ'וגובעינייקרתמאשרש
אתההרבהליעקב'ה'ב'הקאמרל

לפדןלילךבצאתךלקראתךיצאושליהשרתומלאכיאנישכביכולבעיניאתד

לפדןלילךבצאתךלקראתךיצאושליהשרתומלאכיאנישכביכולבעינייקרמ

לפדןלילךבצאתךלקראתךיצאושליהשרתומלאכיאניכביכולבעינייקר1פ

לפדןבצאתךלקראתךיצאושליהשרתומלאכיאנישכביכולבעינייקר2פ

מפדןבצאתךלקראתךיצאושליהשרתומלאכיאנישכביכולבעינייקרא

מפדןבצאתךלקראתךיצאושליהשרתומלאכיאנישכביכולבעינייקרש
לפדןבצאתךלפניךיבאושליהשרתומלאכיאנישבכיכולבעינייקרל

'וגויעקבויצא'כתמהשיצאתבשעהובביאתךארםד

'וגומשבעמבאריעקבויצא'כתומהשיצאתבשעהובביאתךארםמ

'וגושבעמבאריעקבויצא'שנארם1פ

חרנהוילךשבעמבאריעקבויצאכתובמהשיצאתבשעהובביאתךארם2פ

חרנהוילךשבעמבאריעקבויצאכתובמהשיצאתה[בשעה]ובביאתךארםא

חרנהוילךשבעמבאריעקבויצא'כתומהשיצאתבשעהובביאתךארםש
'וגומשבעמבאריעקבויצאכתיבמהשיצאתבשעהובביאתךארםל
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'וגוסולםוהנהויחלם'וגובמקוםויפגעד

'וגומסולםוהנהויחלום'וגומבמקוםויפגעמ

'וגוסלםוהנהויחלום'וגבמקוםויפגע'וכת1פ

וראשוארצהמצבסלםוהנהויחלום'וגושםוילןבמקוםויפגע2פ

'וגוויחלום'וגובמקוםויפגעא

'וגוויחלום'וגובמקוםויפגעש
'וגומארצהמצבסלםוהנהויחלום'וגומבמקוםויפגעל

עליונצב'ייוהנהד

עליונצב'הוהנהמ

עליונצבי"יהנה1פ

עליונצבי"יוהנהבוויורדיםעוליםאלהיםמלאכיוהנההשמימהמגיע2פ

'וגונצבי"ייוהנהא

'וגונצב'הוהנהש
עליונצב'הוהנהל

ופמליאהמלךראהשכךאשהילודאשריהושעיא'אר'וגוד

ופמליאהמלךראהשכךאשהילודאשריהושעיה'ר'אמ'וגוממ

ופמליאהמלךראהשכךאשהילודאשריאושעיאר"א'וגו1פ

ופמליאהמלךראהשכךאשהילודאשריהושעיהר"א'וגו2פ

ופמליאהמלךראהראהשכךאשהילודאשריאושעיאר"אא

ופמליאהמלךראהראהשכךאשהילודאשריאושעיאר"אש
ופמליאמלךראהשכךאשהילודאשריהושעיא'ראמר'וגומל

'וגולדרכוהלךויעקב'שנבביאתוומניןאותו'ומשמריעליונצביםשלוד

ויפגעולדרכוהלךויעקב'שנבביאתוומניןאותוומשמריםעליונצביםשלומ

ויפגעולדרכוהלךויעקב'שנבביאתוומניןאותוומשמריןעליונצביםשלו1פ

ויפגעולדרכוהלךויעקב'שנבביאתוומניןאותוומשמריםעליונצביםשלו2פ

ויפגעולדרכוהלךויעקב'שנאבביאתוומניןאותו'ומשמריעליונצביםשלוא

ויפגעולדרכוהלךויעקב'שנאבביאתוומניןאותו'ומשמריעליונצביםשלוש
ויפגעולדרכוהלךויעקבשנאמרבביאתוומניןאותוומשמריםעליונצביםשלול

יעקבאלאלהיםוירא'שנמניןהשכינההמלאכיםהריד

יעקבאלאלהיםוירא'שנמניןהשכינההמלאכיםהריאלהיםמלאכיבומ

יעקבאלאלהיםויראמניןשכינההמלאכיםהריאליםמלאכיבו1פ

יעקבאלאלהיםוירא'שנמניןהשכינההמלאכיםהרים"אלימלאכיבו2פ

יעקבאלאלהיםוירא'שנאמניןהשכינההמלאכיםהריאלהיםמלאכיבוא

יעקבאלאלהיםוירא'שנאמניןהשכינההמלאכיםהריאלהיםמלאכיבוש
יעקבאלאלדיםויראשנאמרמניןהשכינההמלאכיםהריאלדיםמלאכיבול

'א'דבעינייקרתמאשרהוי'וגבבאועודד

א"דבעינייקרתמאשרהוי'וגוממ

א"דבעינייקרתמאשרהוי'וגארםמפדןבבאועוד1פ

אחרדברנכבדתבעינייקרתמאשרהוי'וגומפדןבבאועוד2פ

א"ד'וגויקרתמאשרהויארםמפדןבבואועודא

א"ד'וגובעינייקרתמאשרהויארםמפדןבבואועודש
אחרדברנכבדתבעינייקרתמאשרהוי'וגומארםמפדןבבאו[עוד]ל

בעיניאתיקר'הקבה'אמ'וגובעינייקרתמאשרד

בעיניאתיקרה"הקב'אמבעינייקרתיקרתמאשרמ

בעיניאתהיקרה"הקב'אמ1פ

בעיניאתיקרה"הקב'אמבעינייקרתמאשר2פ

בעינייקראתהרבהליעקבה"הקב'אמבעינייקרתמאשרא

בעינייקראתהרבהליעקבה"הקב'אמבעינייקרתמאשרש
בעיניאתהיקר'ה'ב'הקאמרנכבדתבעינייקרתמאשרל

משלמניןנתתיולךמניןנתתילאהעולםאומותשלכלד

משלמניןנתתיולךמניןנתתילאהאומותשלכלמ

משלמניןנתתיולךמניןנתתילאהאומותשכל1פ

משלמניןנתתיולךמניןנתתילאהאומותשלכל2פ

משלמניןנתתיולךמניןנתתילאהאומותשלכלא

משלמניןנתתיולךמניןנתתילאהאומותכלשלש
משלמניןנתתיולךמניןלהםנתתילאהאומותשכלל
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ולאזוניםומלאותטינופותכולםוהיוהרבהגרנותלושהיולמלךד

ולאזוניםומליאותטינופותכולןוהיוהרבהגרנותלושהיולמלךמ

לאזוניןומלאותטינופתכולםוהיוהרבהגרנותלושהיולמלך1פ

ולאזוניםומלאותהםטינופותכולםוהיוהרבהגרנותלושהיולמלך2פ

ולא]קוציםומלאותמטונפותכלםוהיוהרבהגרנותלושהיולמלךא

קוציםומלאותמטונפותכלםוהיוהרבהנות(ג)גרלושהיולמלךש
ולאזוניםומלאותטינופותכלםוהיוהרבהגרנותשהיולמלךל

לבן'אמנאהאותהראהאחתגורןלווהיהבמניןדקדקד

לבן'אמנאהאותהראהאחתגורןלווהיהבמניןדקדקמ

לבן'אנאהאותהוראהאחתגורןלווהיהבמניןמדקדקהיה1פ

לבן'אמנאהאותהראהאחתגורןלווהיהבמניןדקדק2פ

לבן'אמנאהאותהראהאחתגורןל"וה[במניןדקדקא

לבן'אמנאהאותהראהאחתגורןל"והש
לבןאמרנאהאותהראהאחתגורןלווהיהבמניןדקדקל

במנינםדקדקתילא'לפיזוניםומלאותטינופותהגרנותאותןביתוד

במניינןמדקדקאינילפיכךזוניםומלאותהןטינופותהגרנותאותןביתומ

במניינםמדקדקאנילפיכךזוניןומלאותטינופותהגרנותאותןביתו1פ

במנינםדקדקתילאלפיכךזוניםומלאות'טינופוהגרנותאותןביתו2פ

במניינםדקדקתילא'לפיחוחיםומליאותהםמטונפותהגרנותאותןביתוא

במניינםדקדקתילא'לפיחוחיםומלאותהםטנופותהגרנותאותןביתוש
ובמנינםבהםדקדקתילאלפיכךזוניםומלאותהםטינופותהגרנותאותןביתול

ישכוריםכמהדעזהאבלד

ישכוריםכמהבמניינןדקדקלכךהןנאותחטיםהזוהגורןאבלמ

ישכוריםכמהבמניינםדקדקתיולכךהןנאות'חטיהזוהגורןאבל1פ

ישכוריםכמהבמנינםדקדקלכךהןנאותחטיםהזההגורןאבל2פ

ישכוריםכמהבמנינםדקדקלכךהןנאותחטיםהזההגורןאבלא

ישכוריםכמהבמניינםדקדקלכךהןנאותחטיםהזההגורןאבלש
ישכוריםכמהבמניניםדקדקלכךהםות-נחיטםהזאתהגורןאבלל

זההמלךכךמודיאותכמהשקיםכמהבוד

זההמלךכךבוישמוריאותוכמהשקיםכמהבומ

המלךכךמורייאותוכמהבויששקיםוכמהבו1פ

זההמלךכךמודיאותכמהשקיםכמהבו2פ

זההמלךכךיאות[ר](ד)מוכמהשקיםכמהבוא

זההמלךכךמוריאותכמהשקיםכמהבוש
זההמלךכךמוריאותכמהשקיםכמהבול

וכןגרניובןמדושתיישראלאלווהגורן'הקבההמלכיםמלךד

וכןגרניובןמדושתי'שנישראלאלווהגורןה"הקבהמלכיםמלךמ

וכןגרניובןמדושתי'שנישראלאלוהגורןה"הקב1פ

וכןגרניובןמדושתי'שנישראלאלווהגורןה"הקבהמלכיםמלכימלך2פ

א"וכהגרניוכןמדושתי'שנאישראלאלווהגורןה"הקבה"ממא

וכןגרניובןמדושתי'שנאישראלאלווהגורןה"הקבה"ממש
וכךגרניובןמדושתישנאמרישראלאלווהגורן'ה'ב'הקהמלכיםמלכימלךל

'שנמשהזהביתובןתבואתוראשית'לייישראלקדש'אומהואד

'שנמשהזהביתובןתבואתוראשית'להישראלקדש'אומהואמ

'שנמשהזהביתובןתבואתוראשיתי"לישראלקדש'אומהוא1פ

'שנמשהזהביתיובןתבואתהראשיתי"ליישראלקדשאומרהוא2פ

'שנאמשהזהביתוובןתבואתוראשיתי"לייישראלקדשא

'שנאממשהזהביתוובןתבואתהראשית'להישראלקדש'אומהואש
שנאמרמשהזהביתובןתבואתוראשית'להישראלקדשאומרהואל

למשה'הבה'אמהואנאמןביתיבכלמשהעבדיכןלאד

למשהה"הקב'אמהואנאמןביתיבכלמשהעבדיכןלאמ

למשהה"הקבלו'אהואנאמןביתיבכל1פ

למשהה"הקב'אמהואנאמןביתיבכלמשהעבדיכןלא2פ

למשהה"הקב'אמהואנאמןביתיבכלא

למשהה"הקב'אמהואנאמןביתיבכלש
למשה'ה'ב'הקאמרהואנאמןביתיבכלמשהעבדיכןלאל
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'וגוכסוחיםקוציםסידמשרפותעמיםוהיו'שנהןטינופותהאומותד

באשכסוחיםקוציםסידמשרפותעמיםוהיו'שנהןטינופותהאומותמ

באש'כסוחיקוציםסידמשרפותעמיםוהיו'שנהןטינופותהאומות1פ

'וגוכסוחיםקוציםסידמשרפותעמיםוהיו'שנהןטינופותהאומות2פ

כסוחיםקוציםסידמשרפותעמיםוהיו'שנאהםטנופותהאומותא

כסוחיםקוציםסידמשרפותהעמיםוהיו'שנאמהםטנופותהאומותש
'וגומכסוחיםקוצים?סידמשרפותעמיםוהיו'שנאמכמההןטינופותהאומותל

כולםהםצדיקיםישראלאבלבמנינםתדקדקאללפיכךד

כולםהןצדיקיםישראלאבלבמניינןתדקדקאללפיכךיצתומ

צדיקיםהםכולם'ישראבלבמניינםתדקדקאללפיכךיצתו1פ

כולםהםצדיקיםישראלאבלבמנינןתדקדקאללפיכך2פ

כולםהםצדיקיםישראלאבלבמנינםתדקדקאל'לפיא

כלםהםצדיקיםישראלאבלבמניינםתדקדקאל'לפיש
כלםהםצדיקיםישראלאבלבמנינםתדקדקאללפיכךל

הואוכןצדיקיםכלםועמך'שנאגודיהםחטיםד

הואוכןצדיקיםכולםועמך'שנהםאגודיחטיםמ

הואוכןצדיקיםכלםועמך'שנאגוריהםחטים1פ

הואוכןארץיירשולעולםצדיקיםכולםועמך'שנהםאגורי2פ

א"וכה'וגוצדיקיםכולםועמך'שנאאגוריהםא

א"וכה'וגוצדיקיםכלםועמך'שנאמהםאגודיש
הואוכןארץירשולעולםצדיקיםכלםועמךשנאמרהםאגודיחטיםל

ישראלשלבמנינםדקדקלכךבךאיןומוםרעיתייפהכולך'אוד

שלישראלבמניינםדקדקלכךבךאיןומוםרעיתייפהכולך'אוממ

'ישרשלבמניינםדקדקלכךבךאיךומוםרעייתייפהכולך'אומ1פ

ישראלשלבמנינםדקדקלכךבךאיןומוםרעיתייפהכלךאומר2פ

ישראלשלבמניניםדקדקלכך'וגורעיתייפהכולךא

ישראלשלבמניינםדקדקלכך'וגורעיתייפהכלךש
ישראלשלבמנינםדקדקלכךבךאיןומוםרעיתייפהכלךאומרל

אתשאו'שנאבוישכוריםכמהאותםמנהמשהעשהכךד

אתשאו'שנבוישכוריםכמהאותםמנהמשהעשהכךמ

אתשאו'שנבוישכוריםכמהמנהעשהכך1פ

אתשאו'שנאבוישכוריםכמהאותםמנהמשהעשהכך2פ

אתשאו'שנאבוישכוריםכמהאותםמנהמשהעשהכךא

אתשאו'שנאבוישכוריםכמהאותםמנהמשהעשהכךש
אתשאושנאמרבוישכוריםכמהאותםמנהמשהעשהכךל

מדותכמהופקודיווצבאושקיםכמהישראלבניעדתכלראשד

מדותכמהופקודיווצבאושקיםכמהישראלבניעדתכלראשמ

מורייאותכמהופקדיווצבאו'שנשקיםכמה'ישרבניעדתכלראש1פ

מדותכמהופקודיווצבאושקיםכמהישראלבניעדתכלראש2פ

מדותכמהופקודיהםוצבאושקיםכמהישראלבניעדתכלראשא

מדותכמהופקודיווצבאושקיםכמהישראלבניעדתכלראשש
מדותכמהופקדיווצבאיושנאמרשקיםכמהישראלבניעדתכלראשל

זכרבכורכלפקוד'א'ד'וגוזכרבכורכלפקוד'שנד

זכרבכורכלפקודא"דבכורזכרכלפקוד'שנמ

בכורכלפקודא"דבכורכלפקוד'שנ1פ

זכרבכורכלפקודאחרדבר'וגוזכרכלפקוד'שנ2פ

[זכרבכורכלפקודא"ד]זכרבכורכלפקודא

בכורזכרכלפקודש
זכרבכורכךאחרדבר'וגומזכרבכורכלפקדשנאמרל

תמתייונתיהיאאחת'וגומלכותהמהששים'ד'ה'ה'וגוד

תמתייונתיהיאאחת'וגוממלכותהמהששיםד"ההמ

יונתיהיאאחתמלכותהמהששיםד"הה1פ

תמתייונתיהיאאחת'וגומלכותהמהששיםדכתיבהיאהדא2פ

תמתייונתיהיאאחתמלכותהמהששיםד"ההא

תמתייונתיהיאאחתמלכותהמהששיםד"ההש
תמתייונתיהיאאחת'וגוממלכותהמהששים'ד'ה'הל
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והיהזכוכיתשלאבניםשלפרגמטוטיםלושהיהלאדםמשל'וגוד

והיהשלזכוכיתאבניםשל'פרגמטוטילושהיולאדםמשלמ

והיהזכוכיתשלאבניםשלפרגמטוטיםלושהיולאדםמשל1פ

והיהזכוכיתשלאבניםשלפרגמטוטיםלושהיהאחדלאדםמשל'וגו2פ

והיהזכוכיתשלאבניםשלפרגמטוטוסלושהיהאחדלאדםמשל'וגוא

והיהזכוכיתשלאבניםשלפרגמטוטוסלושהיהאחדלאדםמשל'וגוש
והיהזכוכיתושלאבניםשלפרגמטוטיםשהיהלאדםמשל'וגומל

להניחןונכנסבמניןמוציאןהיהשלאבמניןמבחיןהיהולאלשוקמוציאןד

להניחןונכנסבמנייןמוציאןהיהשלאבמנייןמניחןהיהולאלשוקמוציאןמ

במניןמבחיןהיהולאלשוקמוציאן1פ

להניחןונכנסבמניןמבחיןהיהולאלשוקמוציאן2פ

להניחןונכנסבמניןמוציאןהיהולאלשוקמוציאןא

להניחןונכנסבמניןמוציאןהיהולאלשוקמוציאןש
להניחןונכנסבמניןמוציאןהיהשלאהמניןמבחיןהיהולאלשוקמוציאןל

שהיועליהםמשגיחהיהשלאבמניןמניחןהיהולאד

זשהיועליהםמשגיחהיהשלאבמנייןמניחןהיהולאמ

שהיועליהםמשגיחהיהשלא1פ

שהיועליהןמשגיחהיהשלאבמניןמניחןהיהולא2פ

שהיועליהםמשגיחהיהשלאעלבמניןמניחןהיהולאא

שהיועליהםמשגיחהיהשלאעדבמניןמניחןהיהולאש
שהיולפיעליהםמשגיחהיהשלאבמניןהניחןולאל

נוטלהוהיהנאותמרגליותשלאחתפרנמטיסלווהיהזכוכיתשלד

נוטלהוהיהנאהשלמרגליותאחתאבןפרגמטוטיםלווהיהשלזכוכיתמ

נוטלהוהיהנאהמרגליתשלאחתאבןפרגמטוטיםלווהיהזכוכיתשל1פ

נוטלהוהיהנאותמרגליותשלאחתפרגמטיםלווהיהזכוכיתשל2פ

נוטלהוהיהנאותמרגליותשלאחדפרגמטיסלווהיוזכוכיתשלא

נוטלהוהיהנאותמרגליותשלאחתפרגמטיסלווהיוזכוכיתשלש
נוטלהוהיהנאותמרגליותשלאחתפרגמטיםלווהיהזכוכיתשלל

לאהעולםלאומות'הקבה'אמכביכולכךבמניןומניחהבמנין'ומוציאד

לאהעולםלאומותה"הקב'אמכביכולכךבמנייןומניחהבמנייןומוציאהמ

לאהעולםלאומותה"הקב'אכךבמניןומניחהבמניןומוציאה1פ

לאהעולםלאומותה"הקב'אמכביכולכךבמניןומניחהבמנין'ומוציא2פ

לאהעולםלאומותה"הקב'אמכביכולכךבמניןומניחהבמניןומוציאהא

לאהעולםלאומותה"הקב'אמכביכולכךבמניןומניחהבמניןומוציאהש
לאהעולםלאומות'ה'ב'הקאמרכךכביכולכךבמניןומניחהבמניןומוציאהל

כאיןהגויםכל'שנכלוםלפניחשוביןשאיןלמהמניןנתתיד

כאיןהגויםכל'שנכלוםלפניחשוביןשאיןלמהמנייןנתתימ

כאיןהגויםכל'שנכלוםלפניחשוביןשאיןמניןנתתי1פ

כאיןהגויםכל'שנכלוםלפניחשוביןשאיןלמהמניןנתתי2פ

כאיןהגויםכל'שנאכלוםלפניחשוביןשאיןלמהמניןנתתיא

כאיןהגויםכל'שנאכלוםלפניחשוביןשאיןלמהמניןנתתיש
כאיןהגויםכלשנאמרכלוםלפניחשוביןשאיןלפימניןלהםנתתיל

'וגובטןמניהעמוסים'שנבניאתםאבלנגדוד

רחםמניהנשואיםבטןמניהעמוסיםבנייאתםאבלנגדומ

בטןמניהעמוסיםבניאתםאבלנגדו1פ

'וגובטןמניהעמוסים'שנבניאתםאבלנגדו2פ

'וגובטןמניהעמוסין'שנאישראלבניאתםאבלנגדוא

'וגובטןמניהעמוסים'שנאמישראלבניאתםאבלנגדוש
'וגומבטןמניהעמוסיםשנאמרבניאתםאבלנגדול

'נאמלכךשעהבכלאתכםמונהלכךד

לויבניאתפקוד'נאמלכךשעהבכלאתכםמונהאנילכךמ

לויבניאתפקד'שנשעהבכלאתכםמונהאנילכך1פ

לויבניאתפקודנאמרלכךשעהבכלאתכםמונהאנילכך2פ

לויבניאתפקוד'נאמלכךשעהבכלאתכםמונהאנילכךא

לויבניאתפקודנאמרלכךשעהבכלאתכםמונהאנילכךש
לויבניאתפקודנאמרלכךשעהבכלאתכםמונהאנילכןל
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אחת'וגומלכותהמהששיםהויזכרבכורכלפקודד

אחת'וגוממלכותהמהששיםהויזכרבכורכלפקוד'וכתמ

אחתמלכותהמהששיםהויזכרבכורכלפקד'וכת1פ

אחת'וגומלכותהמהששיםהויזכרבכורכלפקודוכתיב2פ

אחת'וגומלכות[?המה?]ששיםהוי'וגוזכרבכורכלפקוד'וכתיא

אחת'וגומלכותששיםהוי'וגוזכרבכורכלפקודוכתיבש
אחתמלכותהמהששיםהויזכרבכורכלפקודוכתיבל

תמןתנינןומעלהחדשמבןישראלאלויונתיהיאד

תמןתנינןתפקדםומעלהחדשמבןישראלאלותמתייונתיהיאמ

תנינןתמןומעלהחדשמבן'ישראלותמתייונתיהיא1פ

תמןתנינןומעלהחדשמבןישראלאלותמתייונתיהיא2פ

תנינןתמןומעלהחדשמבןישראלאלו'וגותמתייונתיהיאא

תנינןתמןומעלהחדשמבןישראלאלו'וגויונתיהיאש
תמןתנינןומעלהחדשמבןישראלאלותמתייונתיהיאל

אתחותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאיןחדשים'לחשנולדתינוקד

אתחותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאיןחדשיםלשמנהשנולדתינוקמ

חותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאיןלשמונהשנולדתינוק1פ

אתחותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאיןחדשיםלשמנהשנולדתינוק2פ

אתחותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאיןחדשים'לחשנולדתינוקא

אתחותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאיןחדשיםלשמונהשנולדתינוקש
אתחותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאיןחדשיםלשמונהשנולדתינוקל

אמואלאלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןטיבורוד

אמואלאלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןשלייתוטומניןואיןטיבורומ

אמואלאלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןשלייתוטומניןואיןטבורו1פ

אמואלאלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןשליתוטומניןואיןטבורו2פ

אמואלאלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןשלייתואתטומניןואיןטבורוא

אמואלאלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןשלייתואתטומניןואיןטבורוש
אמואלאלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןשליתואתטומניםואיןטיבורול

שבעהבןבשבתאבןכמטלטלבשבתוהמטלטלוומניקתועליוגוחנתד

שבעהבןספקבשבתאבןכמטלטלבשבתוהמטלטלוומניקתועליוגוחנתמ

'זבןספקומניקתועליושוחה1פ

שבעהבןספקבשבתאבןכמטלטלבשבתוהמטלטלוומניקתועליוגוחנת2פ

'זבןספקבשבתאבןכמטלטלוהמטלטלוומניקתועליוגוחנתא

'זבןספקבשבתאבןכמטלטלבשבתוהמטלטלוומניקתועליוגוחנתש
שבעהבןספקאבןמטלטלכאלובשבתוהמטלטלוומניקתועליוגוחנתל

את'חותכיואיןהשבתאתעליומחלליןאיןשמונהבןשהואוספקד

אתחותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאיןשמנהבןהואספקמ

'וכוהשבתאתעליומחלליןאין'חבןספק1פ

אתחותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאיןשמנהבןוספק2פ

אתחותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאין'חבןספקא

אתחותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאין'חבןספקש
אתחותכיןואיןהשבתאתעליומחלליןאיןשמונהבןספקל

דברואםלמקוםממקוםאותמטלטליןואיןשלייתוטומניןואיןטיבורד

דברואםלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןשלייתוטומניןואיןטיבורומ

דברואם1פ

דברואםלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןשליתואתטומניןואיןטבורו2פ

דברואםלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןשלייתואתטומניןואיןטבורוא

דברואםלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןשלייתואתטומניןואיןטבורוש
דברואםלמקוםממקוםאותומטלטליןואיןשליתואתטומניןואיןטיבורול

וחותכיםהשבתאתעליו'מחלליחישבעהבןשהואבריאד

אתוחותכיןהשבתאתעליומחלליןשבעהבןשהואבריאמ

השבתאתעליומחללין'זבןהוא[ש]הואבריא1פ

וחותכיןהשבתאתעליומחלליןשבעהבןשהואבריא2פ

אתוחותכיןהשבתאתעליומחללין'זבןשהואהואברורא

אתוחותכיןהשבתאתעליומחללין'זבןשהואהואבריאש
אתוחותכיןהשבתאתעליומחלליןשבעהבןשהואבריאל
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למקוםממקוםאותוומטלטליןהולדיצטנןשלאכדישלייתווטומניןטיבורוד

למקוםממקוםאותוומטלטליןהולדיצטנןשלאכדישלייתווטומניןטיבורומ

הולדיצטנןשלאכדישליתווטומנין1פ

למקוםממקוםאותוומטלטליןהולדיצטנןשלאכדישליתווטומניןטבורו2פ

למקוםממקוםאותוומטלטליןהולדיצטנןשלאכדישלייתואתוטומניןטבורוא

למקוםממקוםאותוומטלטליןהולדיצטנןשלאכדישלייתווטומניןטיבורוש
למקוםממקוםאותוומטלטליןהולדיצטנןשלאכדישליתואתוטומניןטיבורול

שהואמפנישבעהבןהנולדעלהשבתאתמחלליןלמהד

שהואמפנישבעהבןהנולדעלהשבתאתמחלליןלמהמ

בןשהוא'זבןעלהשבתאתעליומחלליןלמה1פ

שהואמפנישבעהבןהנולדעלהשבתאתעליומחלליןלמה2פ

שהואמפני'זבןהנולדעלהשבתאתעליומחלליןלמהא

שהואמפני'זבןהנולדעלהשבתאתעליומחלליןלמהש
שהואלפישבעהבןשנולדעלהשבתאתעליומחלליןלמהל

שלואינוחדשיוכלולא'לשמונהנולדאבלחייםשלד

שלחייםואינוחדשיוכלואינושמנהבןהנולדאבלשלחייםמ

בןאינולשמונההנולדאבלקיימאשל1פ

שלואינוחדשיולוכלולאלשמנההנולדאבלחייםשל2פ

שלואינוחדשיולוכלולא'לחהנולדאבלחייםשלא

שלואינוחדשיולוכלולא'לחהנולדאבלחייםשלש
שלואינוחדשיולוכלולאלשמונההנולדאבלחייםשלל

לנולדמניןאבהו'לרשאלוהשבתאתעליומחלליןאיןלפיכךחייםד

לנולדמניןאבהו'לרשאלוהשבתאתעליומחלליןאיןלפיכךמ

הנולדמניןאבהו'לרשאלוהשבתאתעליומחלליןואיןקיימא1פ

לנולדמניןאבהו'לרשאלוהשבתאתעליומחלליןאיןלפיכךחיים2פ

לנולדמניןאבהו'לרשאלוהשבתאתעליומחלליןאין'לפיחייםא

לנולדמניןאבהו'לרשאלוהשבתאתעליומחלליןאין'לפיחייםש
שנולדמניןאבהו'לרשאלוהשבתאתעליומחלליןאיןלפיכךחייםל

זיטאלכוןממטיאנאמדידכוןלהם'אמחי'שהושבעהבןד

זיטאלכוןממטיאנאמדידכוןלהם'אמחישהואשבעהבןמ

זיטאלכוןממטיאנימדידכוןלהם'אחישהואלשבעה1פ

זיטאלכוןממטיאנאמדידכוןלהם'אמחישהואשבעהבן2פ

זיטאלכוןממטיאנאמדידכוןלהם'אמחיבןשהוא'זבןא

זיטאלכוןממטיאנאמדידכוןלהם'אמחישהואשבעהבןש
זיטאלכוןמתינאאנאמדידכוןלהםאמרחישהואלשבעהל

ושעריוצפרניושאיןכלשמונהבןזהוואיאוכתואיטאאיפטאד

ושעריוצפורניושאיןכלשמנהבןזהוואיאוכתואיטאאיפטאמ

ושערותיוצפרניושאיןכלשמונהבןואיזהואוכתאאיטאאפטא1פ

ושעריוצפרניושאיןכלשמנהבןהואזהואיאוכתואיטאאיפטא2פ

ניו[ר]וצפשעריושאיןכלשמנהבןזהוואיאוקטואוקטאאיפטאא

ושעריוצפורניושאיןכלשמונהבןואיזהואוקטואוקטאאיפטאש
ושערוצפורניושאיןכלשמונהבןזהוואיהואוקטואיטאאיפטאל

לאיום'לחישאינוכל'אומ'בג'ש'ר'גמוריד

אינויום'לחישאינוכל'אומג"רשבגמוריםמ

יוםשלשיםחישאינוכל'אומ'גמלבן'שמערבןגמורין1פ

אינויוםשלשיםחישאינוכלאומרגמליאלבןשמעוןרבןגמורים2פ

לאיוםשלשיםחישאינוכל'אומג"רשבגמוריןא

לאיוםשלשיםחישאינוכל'אומג"רשבגמוריםש
אינויוםשלשיםחישאינוכלאומרגמליאלבןשמעוןרבןגמוריםל

'בג'ש'רשלדעתוסמכהלמההואנפלאבלחדשיוכלוד

ג"רשבדעתוסמכהוכמההואנפלאבלחדשיוכלומ

'שמעדרבן'טעממאינפל1פ

שמעוןרבןשלדעתוסמכהובמההואנפלאבלחדשיוכלו2פ

ג"רשלדעתוסמכהובמההואנפלאבלחדשיולוכלוא

ג"רשבשלדעתוסמכהובמההואנפלאבלחדשיולוכלוש
שמעוןרבןשלדעתוסמכהובמההואנפלאבלחדשיםלוכלול
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במדבר רבה פרשה ד

ה, ד- ד , ד- ג , ד

לפדותןכדיהבכוריםלמנותהמקוםצוהשלאתורהלדברד

לפדותןכדיהבכוריםלמנותהמקוםציוהשלאתורהלדברמ

לפדותה"הקבצוהשלא'גמלבן1פ

לפדותםכדיהבכוריםלמנותהמקוםצוהשלאתורהלדברגמליאלבן2פ

לפדותןכדיהבכוריםלמנותהמקוםצוהשלאהתורהבדברא

לפדותםכדיהבכוריםלמנותהמקוםצוהשלאתורהבדברש
לפדותןכדיהבכוריםלמנותהמקוםשלאצוהשלאתורהלדברגמליאלבןל

בכורכלפקוד'ד'ה'היום'לאחראלאד

בכורכלפקודד"ההיום'לאחראלאמ

בכורכלפקודד"ההיוםשלשיםלאחראלאהבכור1פ

בכורכלפקודדכתיבהיאהדאיוםשלשיםאחראלא2פ

בכורכלפקודד"ההיום'לאחראלאא

בכורכלפקודד"ההיוםשלשיםאחראלאש
בכורזכרכלפקד'ד'ה'היוםשלשיםאחראלאל

להםנתןשמותםמספראתושא'וגוד

להםנתןשמותםמספראתושאומעלהחודשמבןישראללבניזכרמ

להםנתןשמותםמספראתושאומעלהחדשמבןישראלבבניזכר1פ

[להם]נתןשמותםמספראתושאומעלהחדשמבןישראלבבניזכר2פ

להםנתןשמותםמספראתושאומעלהחדשמבןישראלבבניזכרא

להםנתןשמותםמספראתושאומעלהחדשמבןישראלבבניזכרש
להםנתןשמותםמספראתושאומעלהחדשמבןישראלבבניל

כלפקוד'א'דהעגלבמעשהמיתהחייביןשהבכוריםלפיראשתלויד

כלפקודא"דהעגלבמעשהמיתהחייביםשהבכוריםלפיראשתלוימ

כלפקודא"דהעגלבמעשהמיתהנתחייבוכורים(ו)שהבלפיראשתלוי1פ

כלפקודאחרדברהעגלבמעשהמיתהחייביםשהבכוריםלפיראשתלוי2פ

כלפקודא"דהעגלבמעשהמיתהחייביןשהבכוריםלפיראשתלויא

כלפקודא"דהעגלבמעשהמיתה'חייבישהבכוריםלפיראשתלויש
כלפקודאחרדברהעגלבמעשהמיתהחייביןשהבכוריםלפיראשתלויל

זכרבכורכלפקוד'שנאלבכורותפקידהישזכרבכורד

ישזכרבכורכלפקוד'שנלבכורותפקידהישזכרבכורמ

וישבכורכלפקד'שנלבכורותפקידהישבכור1פ

ישזכרבכורכלפקוד'שנלבכורותפקידהישזכר2פ

ישזכרבכורכלפקוד'שנאלבכורותפקידהישזכרבכורא

ישזכרבכורכלפקוד'שנאמלבכורותפקידהישזכרבכורש
ישזכרבכורכלפקודפקודשנאמרלבכורותפקידהישזכרבכורל

שלשהותלדותהר'וגוחנהאת'ייפקדכי'שנאמלבניםשפקידהד

חנהאת'הפקדכי'שנלבניםפקידהמ

שלשהותלדותהרחנהאתי"יפקדכי'שנלבניםפקידה1פ

שלשהותלדותהר'וגוחנהאתי"יפקדכי'שנלבניםפקידה2פ

'גותלדותהרחנהאתי"ייפקדכי'שנאלבניםפקידהא

שלשהותלדותהרחנהאת'הפקדכי'שנאלבניםפקידהש
שלשהותלדותהר'וגומחנהאת'הפקדכישנאמרלבניםפקידהל

פקידהוישרוחישמרהופקודתךלשמירהפקידהישבנותושתיבניםד

פקידהוישרוחישמרהופקודתך'שנלשמירהפקידהישמ

פקידהוישרוחישמרהופקודתך'שנלשמירהפקידהישבנותושתיבנים1פ

פקידהוישרוחישמרהופקודתךלשמירהפקידהישבנותושתיבנים2פ

פקידהוישרוחישמרהופקודתך'שנאלשמירהפקידהישבנות'ובבניםא

פקידהוישרוחישמרהופקודתך'שנאלשמירהפקידהישבנות'ובבניםש
פקידהישרוחישמרהופקדתךשנאמרלשמירהפקידהישבנותושתיבניםל

לקוחיםשיהיוליהלויםאתולקחתשלוםפקדתךושמתי'שנשלוםשלד

לקוחיםשיהיוליהלויםאתולקחתשלוםפקודתךושמתי'שנשלשלוםמ

לקוחיםשיהוהלויםאתולקחתשלוםפקדתיושמתי'שנלשלום1פ

לקוחיםשיהיוליהלויםאתולקחתשלוםפקודתךושמתי'שנאשלוםשל2פ

לקוחיםשיהיוליהלוייםאתולקחתשלוםפקודתךושמתי'שנאשלוםשלא

'לקוחישיהיוליהלוייםאתולקחתשלוםפקודתךושמתי'שנאמשלוםשלש
לקוחיםשיהיוהלויםאתולקחתשלוםפקודתךושמתישנאמרשלוםשלל
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במדבר רבה פרשה ד

ה, ד

לשמילקוחיםשהםעלטובשכרלשלםאנינאמן'ייאנילשמיד

לשמילקוחיםשהםעלטובשכרלשלםאנינאמן'האנילשמימ

לשמי1פ

לשמילקוחיםשהםעלטובשכרלשלםאנינאמןי"יאנילשמי2פ

לשמילקוחיןשהםעלטובשכרלשלםאנינאמןי"ייאנילשמיא

לשמי'לקוחישהםעלטובשכרלשלםאנינאמן'האנילשמיש
לשמילקוחיםשהםעלטובשכרלשלםנאמן'האנילשמיל

ליכי'שנהםשלישהבכורותלפיישראלבבניבכורכלתחתד

ליכי'שנהםשלישהבכורותלפיישראלבבניבכורכלתחתמ

ליכישלהםשהבכורותלפי'ישרבבניבכורכלתחת1פ

ליכי'שנהםשלישהבכורותלפיישראלבבניבכורכלתחת2פ

ליכי'שנאהםשלישהבכורותלפיישראלבבניבכורכלתחתא

ליכי'שנאמהםשלישהבכורותלפיישראלבבניבכורכלתחתש
ליכישנאמרהםשלישהבכורותלפיישראלבבניבכורכלתחתל

בשביל'הבה'אמ'וגומצריםבארץבכורכלהכותיביוםבכורכלד

בשבילה"הקב'אמ'וגומבכורכלמ

בשבילה"הקב'אמצריםבארץבכורכלהכותיביוםבכורכל1פ

בשבילה"הקב'אמ'וגומצריםבכורכלהכותיביוםבכורכל2פ

בשבילה"הקב'אמ'וגובכורכלהכותיביוםבכורכלא

בשבילה"הקב'אמ'וגובכורכלהכותיביוםבכורכלש
בשביל'ה'ב'הקאמרמצריםבארץבכורכלהכותיביוםבכורכלל

עולםשלסדרושינתיישראלשלחיבתםד

שלעולםסדרושיניתישלישראלחבתםמ

במועטהמרובהלפדותהעולםשסדרעולםשלסדרושינתי'ישרשלחבתם1פ

עולםשלסדרושניתיישראלשלחיבתם2פ

עולםשלסדרושניתיישראלשלחבתןא

עולםשלסדרושניתיישראלשלחיבתםש
עולםשלסדרושניתיישראלשלחיבתןל

ד

מ

צויתיולפיכךבחמורשהפדיתיאלאכןעשיתילאואניבקטןוהגדול1פ

2פ

א

ש
ל

צדזהכאיד

צדזהכאימ

כיצדבעבורםשעשיתימהלהםלהזכירהחמורבמקוםהשהשיתנו1פ

צדזהכאי2פ

צדזהכאיא

צדזהכאיש
כיצדל

אניבשהתפדהחמורופטר'שנאבשהנפדהחמורשיהאבתורהכתבתיד

אניבשהתפדהחמורופטר'שנבשהנפדהחמורשיהאבתורהכתבתימ

אניבשהתפדהחמורופטר'שנבשהנפדהחמורשיהאבתורהכתבתי1פ

אניבשהתפדהחמורופטר'שנבשהנפדהחמורשיהאבתורהכתבתי2פ

אניבשהתפדהחמורופטר'שנאבשהנפדהחמורשיהאבתורהכתבתיא

אניבשהתפדהחמורופטר'שנאמבשהנפדהחמורשיהאבתורהכתבתיש
אניבשהתפדהחמורופטרשנאמרבשהנפדהחמורשיהאבתורהכתבתיל

אשר'שנחמורשנקראוהמצרייםבחמורשהפדיתיאלאכןעשיתילאד

אשר'שנחמורשנקראומצרייםבחמורשהפדיתיאלאכןעשיתילאמ

'שנחמורנקראוהמצרייםבחמורשהפדיתיאלאכןעשיתלא1פ

אשר'שנחמורנקראוהמצרייםבחמורשהפדיתיאלאכןעשיתילא2פ

אשר'שנאחמורנקראוהמצרייםבחמורשהפדיתיאלאכןעשיתילאא

אשר'שנאמחמורנקראוהמצרייםבחמורשהפדיתיאלאכןעשיתילאש
אשרשנאמרחמורשנקראוהמצריםבחמורשהפדיתיאלאכןעשיתילאל
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ו, ד- ה , ד

בכוריהםוהרגתיישראלפזורהשה'שנשהנקראווישראלבשרםחמוריםבשרד

בכוריהםוהרגתיישראלפזורהשה'שנשהנקראווישראלבשרםחמוריםבשרמ

בכוריהםוהרגתיישראלפזורהשה'שנשהנקראווישראלבשרםחמוריםבשר1פ

'בכוריהוהרגתיישראלפזורהשה'שנשהנקראווישראלבשרםחמוריםבשר2פ

בכוריהםוהרגתיישראלפזורהשה'שנאשהנקראווישראלבשרם'חמוריבשרא

בכוריהםוהרגתיישראלפזורהשה'שנאמשהנקראווישראלבשרםחמוריםבשרש
בכוריהםוהרגתיישראלפזורהשהשנאמרשהנקראווישראלבשרםחמוריםבשרל

בכורכלליכי'שנאישראלשלבכוריהםוהקדשתיד

בכורכלליכי'שנשלישראלבכוריהםוהקדשתימ

בכורכלליכי'שנישראלשלבכוריהםוהקדשתימצרייםשל1פ

בכורכלליכי'שנישראלשלבכוריהםוהקדשתי2פ

בכורכלליכי'שנאישראלשלבכוריהםכלוהקדשתיא

בכורכלליכי'שנאמישראלשלבכוריהםוהקדשתיש
בכורכלליכי'שנאישראלשלבכוריהםוהקדשתיל

בהמתואת'וגובכורכלהכותיביוםישראלבבניד

בהמתואת'וגומישראלבבנימ

בהמתואתבכורכלהכותיביוםישראלבבני1פ

בהמתואת'וגומצריםבארץ(בבני)בכורכלהכותיביוםישראלבבני2פ

בהמתואת'וגובכורכלהכותיביוםישראלבבניא

בהמתואת'וגוהכותיביוםישראלבבניש
בהמתואת'וגומהכותיביוםישראלבבניל

המקוםשהרגמוצאאתשכןישראלבניבבהמתבכורכלתחתהלויםד

המקוםשהרגמוצאאתשכןישראלבניבבהמתבכורכלתחתהלויםמ

המקוםשהרגמוצאאתשכןישראלבניבבהמתבכורכלתחתהלוים1פ

המקוםשהרגמוצאאתשכןישראל[בני]'בבהמבכורכלתחתהלוים2פ

המקוםשהרגמוצאאתשכןישראלבניבבהמתבכורכלתחתהלוייםא

המקוםשהרגמוצאאתשכןישראלבניבבהמתבכורכלתחתהלוייםש
המקוםשהרגמוצאאתהשכיןישראלבבהמתבכורכלתחתהלויםל

ישראלבהמותבכורילשמוהקדישולכךישראלבהמותוהצילמצריםבהמותבכוריד

ישראלבהמותבכורילשמוהקדישולכךישראלבהמותוהצילמצריםבהמתבכורימ

מצירםבהמתבכורילשמוהקדישלכךישראלבהמותוהצילם[י]מצרי[ה]בהמותבכורי1פ

ישראלבהמותבכורילשמוהקדישולכךישראלבהמותוהצילמצרים[בהמות]בכורי2פ

ישראלבהמותבכורילשמוהקדישולכךישראלבהמותוהצילמצריםבהמתבכוריא

ישראלבהמותבכורילשמוהקדישולכךישראלבהמותוהצילמצריםבהמתבכורש
ישראלבהמותבכורותלשמוהקדישולכךישראלבהמותוהצילמצריםמת-בבכוריל

כלהכתיביוםבכורכלליכי'אוהואוכןד

כלהכותיביוםבכורכלליכי'אומהואוכןמ

כלהכותיביוםבכורכלליכי'אומהואוכן1פ

כלהכותיביוםישראלבבניבכורכלליכיאומרהואוכן2פ

'וגוהכותיביוםישראלבבניבכורכלליכיא"וכהא

'וגוהכותיביוםישראלבבניבכורכלליכיא"וכהש
כלהכותיביוםבכורכלליכיאומרהואוכןל

'וגובכורד

'וגומבכורמ

בהמהועדמאדםבישראלבכורכלליהקדשתימצריםבארץבכור1פ

'וגובהמהועדמאדםבישראלבכורכלליהקדשתימצריםבארץבכור2פ

'וגובהמהועדמאדםא

'וגובהמהועדמאדםש
'וגומבהמהועדמאדםבישראלבכורכלליהקדשתימצריםבארץבכורל

ישראלבבניבכורכלאתאותו'ייצוהכאשרמשהויפקדד

ישראלבבניבכורכלאתאותו'ה(משה)צוהכאשרמשהויפקדמ

ישראלבבניבכורכלאתאותוי"יצוהכאשרמשהויפקד1פ

ישראלבבניבכורכלאתאותוי"יצוהכאשרמשהויפקד2פ

'וגואותוי"ייצוהכאשרמשהויפקודא

'וגואותו'הצוהכאשרמשהויפקודש
ישראלבבניבכורכלאתאותו'הצוהכאשרמשהויפקדל
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אותםויפקד'שנ'ייפיעלבו'נאמהללובמניןמוצאאתד

אותםויפקד'שנ'הפיעלבו'נאמהלויםבמניןמוצאאתמ

אתםויפקד'שני"יפיעלבו'נאהלויםבמניןמוצאאת1פ

אותםויפקד'שנאי"יפיעלבונאמרהלויםבמניןמוצאאת2פ

אותםויפקוד'שנאי"ייפיעלבונאמרהלוייםבמניןמוצאאתא

אותםויפקד'שנאמ'הפיעלבונאמרהלוייםבמניןמוצאאתש
אותםויפקדשנאמר'הפיעלבונאמרהלויםבמניןמוצאאתהל

ישלויםתינוקותכךלו'אומשהשכינהמלמד'ייפיעלמשהד

ישלויםתינוקותכךלואומרתשהשכינהמלמד'הפיעלמשהמ

ישלויםתינוקותכךלואומרתשהשכינהמלמדי"יפיעלמשה1פ

ישלוייםתינוקותכךלואומרתשהשכינהמלמדי"יפיעל'מש2פ

ישלוייםתינוקותכךלואומרתשהשכינהמלמדי"ייפיעלמשהא

ישלוייםתינוקותכךלואומרתשהשכינהמלמד'הפיעלמשהש
ישלויםתינוקותכךלואומרתשהשכינהמלמד'הפיעלמשהל

מעבודתןמוציאןשהואהבכורותבמניןאבללעבודתומקרבןשהואלמההזהבביתד

מעבודתומוציאןשהואהבכורותבמניןאבללעבודתומקרבןשהואלמההזהבביתמ

מעבודתומוציאןשהואהבכורותבמניןאבללעבודהמקרבןשהואלמההזהבבית1פ

מעבודתםמוציאןשהואהבכורותבמניןאבללעבודתומקרבןשהואלמהזהבבית2פ

מעבודתומוציאןשהואהבכורותבמניןאבללעבודתומקרבןשהואלמהזהבביתא

מעבודתומוציאןשהואהבכורותבמניןאבללעבודתומקרבןשהואלמהזהבביתש
מעבודתןמוציאןשהואהבכורותבמניןאבללעבודתומקרבןשהואלמההזהבביתל

'ייפיעלבהם'נאמלאלכךשלהםבמנין'הבהנשתתףלאד

'הפיעלבהן'נאמלאלכךשלהםבמניןה"הקבנשתתףלאמ

י"יפיעלבהם'נאלאלכךשלהםבמניןה"הקבנשתתףלא1פ

י"יפיעלנאמרלכךשלהםבמניןה"הקבנשתתףלא2פ

י"ייפ"ענאמרלאלכךשלהםבמניןה"הקבנשתתףלאא

'הפיעלנאמרלאלכךשלהםבמניןה"הקבנשתתףלאש
'הפיעלנאמרלאלכךבמנינם'ה'ב'הקנשתתףלאל

עלעצמןומסרוהעגלבמעשהנשתתפוולאצדיקיםשהיוהלוים'א'דד

עלעצמןומסרוהעגלבמעשהנשתתפולאצדיקיםשהיוהלויםא"דמ

עלעצמןומסרוהעגלבמעשהנשתתפוולאצדיקיםשהיוהלויםא"ד1פ

עלעצמםומסרוהעגלבמעשהנשתתפוולאצדיקיםשהיוהלוייםאחרדבר2פ

עלעצמןומסרוהעגלבמעשהנשתתפוולאצדיקיםשהיוהלוייםא"דא

עלעצמןומסרוהעגלבמעשהנשתתפוולאצדיקיםשהיוהלוייםא"דש
עלנפשםומסרוהעגלבמעשהנשתתפוולאצדיקיםשהיוהלויםאחרדברל

בניכלאליוויאספואלי'ליימיויאמר'שנהשם'קדושד

בניכלאליוויאספואלי'להמיויאמר'שנהשםקדושתמ

בניכלאליוויאספואליי"למימשהויאמר'שנהשםקדושת1פ

בניכלאליוויאספואליי"לימיויאמר'שנאהשםקדושת2פ

בניכלאליוויאספואליי"ליימי'שנאהשםקדושתא

בניכלאליוויאספואלי'להמישנאמרהשםקדושתש
בניכלאליוויאספואלי'להמישנאמרהשםקדושתל

להםאשתתףאניאףלינשתתפוהם'הקבה'אמלויד

עמהםאשתתףאניאףלינשתתפוהםה"הקב'אמלוימ

להםנשתתףאניאףלינשתתפוהםה"הקב'אלוי1פ

להם(עמהם)אשתתףאניאףלינשתתפוהריה"הקב'אמלוי2פ

להםאשתתףאניאףלינשתתפוהריה"הקב'אמ'וגולויא

להםאשתתףאניאףלינשתתפוהריה"הקבאמר'וגולויש
להםאשתתףאניאףלינשתתפוהם'ה'ב'הקאמרלויל

הקריבווהם'הקבהמןעצמןריחקוהםהבכורותאבלובכבודיבעצמילמנותםד

הקריבווהםה"הקבמןעצמןרחקוהםהבכורותאבלובבכבודיבעצמילמנותןמ

הקריבווהםה"הקבמןעצמןרחקוהםהבכורותאבלובכבודיבעצמילמנותן1פ

הקריבווהםה"הקבמןעצמםריחקוהםהבכורותאבלובכבודיבעצמילמנותם2פ

הקריבווהםה"הקבמןעצמןרחקוהםהבכורותאבלובעצמיבכבודילמנותםא

הקריבווהםה"הקבמןעצמןריחקוהםהבכורותאבלובכבודיבעצמילמנותםש
הקריבווהם'ה'ב'הקמןעצמןרחקוהםהבכורותאבלובכבודבעצמילמנותםל



12

במדבר רבה פרשה ד

ז, ד- ו , ד

זכרבכורכלויהימניינםמן'הקבהריחקלכךהעגללפניד

זכרבכורכלויהיממניינםה"הקברחק'נאמלכךהעגללפנימ

זכרבכורכלויהיממניינםה"הקברחקלכךהעגללפני1פ

זכרבכורכלויהימנינםמןה"הקברחקלכךהעגללפני2פ

זכרבכורכלויהיממנינםה"הברחקלכךהעגללפניא

זכרבכורכלויהימניינםמןה"הקברחקלכךהעגללפניש
זכרבכורכלויהימנינן'ה'ב'הקריחקלכךהעגללפניל

'וגוומעלהחדשמבןשמותבמספרד

ומאתיםושבעיםשלשהאלףועשריםשניםלפקודיהםומעלהחדשמבןשמותבמספרמ

ומאתיםושבעיםשלשהאלףועשריםשניםלפקדיהםומעלהחדשמבןשמותבמספר1פ

ומאתיםושבעיםשלשהאלףועשריםשניםלפקודיהםומעלהחדשמבןשמותבמספר2פ

'וגושמותבמספרא

'וגושמותבמספרש
ומאתיםושבעיםשלשהאלףועשריםשניםלפקדיהםומעלהחדשמבןשמותבמספרל

שראהכיון'עג'רהלויםעלהבכורותיתריםשהיוהריד

שראהכיוןושלשהושבעיםמאתיםהלויםעלהבכורותיתריםשהיוהרימ

שראהכיוןושלשהושבעיםמאתיםהלויםעלהבכורותיתריםשהיוהרי1פ

שראהכיוןושלשהושבעיםמאתיםהלויםעלהבכורותיתריםשהיו2פ

שראהכיוןג"קקעהלוייםעליתרותהבכורותשהיוא

שראהכיוןג"קקעהלוייםעליתרותהבכורותשהיוש
שראהכיוןושלשהושבעיםמאתיםהלויםעלהבכורותיתיריםשהיוהריל

המקוםלי'אממשה'אמלעשותמהידעלאכןמשהד

המקוםלי'אמהרימשה'אמלעשותמהידעלאכןמשהמ

לי'אהרימשה'אלעשותמהידעלאכןמשה1פ

המקוםלי'אמהרימשה'אמלעשותמהידעלאכן2פ

ה"הקב'אמהרימשה'אמלעשותמהידעלאכןא

המקום'אמהרימשהאמרלעשותמהידעלאכןש
'ה'ב'הקאמרהרימשהאמרלעשותמהידעלאמשהל

לשמוהלויםואקחישראלבכוריואמנההלויםשאמנהד

לשמיליהלויםאתולקחת'שנישראלבכוריואמנההלויםשאמנהמ

לשמוהלויםאתואקחישראלבכוריואמנההלויםשאמנה1פ

לשמוהלויםאתואקחישראלבכוריואמנההלויםשאמנה2פ

לשמוהלוייםאתואקחישראלשלהבכורותואמנההלוייםשאמנהא

לשמוהלוייםאתואקחישראלבכוריואמנההלוייםשאמנהש
לשמוהלויםאתואקחישראלבכוריואמנההלויםלמנותל

הלויםעליתיריםישראלבבכוריישוהריישראלבכוריתחתד

הלויםעליתריםישראלבבכוריישוהריישראלבבניבכורכלתחתמ

הלויםעליתרים'ישרבבכוריישוהרי'ישרבכוריכלתחת1פ

הלויםעליתריםישראלבבכוריישוהריישראלבכוריתחת2פ

הלוייםעליתריםישראלבבכוריישוהריישראלבכוריכלתחתא

הלוייםעליתריםישראלבבכוריישוהריישראלבכוריתחתש
הלויםעליתריםישראלבבכוריישוהריבכוריתחתל

מידהלויםעלהיתריםישראללבכוריאעשהמהועכשוג'ע'רד

מידהלויםעלהיתריםישראללבכוריאעשהמהועכשיוושלשהושבעיםמאתיםמ

מידהלויםעלהיתריםישראללבכוריאעשהמהועכשוושלשהושבעיםמאתים1פ

מידהלויםעלהיתריםישראללבכוריאעשהמהועכשוושלשהושבעיםמאתים2פ

מידהלוייםעל'היתיריישראללבכוריאעשהמהועכשיוג"קקעא

מידהלוייםעלהיתריםישראללבכוריאעשהמהועכשיוג"קקעש
מידהלויםעלהיתריםישראללבכורילעשותמהועכשיוושלשהושבעיםמאתיםל

'ייוידבר'ד'ה'הלעשותמהוהורהומשהעלהדיבורקפץד

'הוידברד"ההלעשותמהוהורהומשהעלהדיבורקפץמ

י"יוידברד"ההלעשותמהוהורהומשהעלהדבורקפץ1פ

י"יוידברדכתיבהיאהדאלעשותמהוהורהומשהעלהדבורקפץ2פ

ד"ההלעשותמהוהורהומשהעלהדבורקפץא

ד"ההלעשותמהוהורהומשהעלהדבורקפץש
'הוידבר'ד'ה'הלעשותמהוהורהומשהעלהדבורקפץל
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'וגוהלויםאתקח'וגוד

ישראלבבניבכורכלתחתהלויםאתקחלאמרמשהאלמ

'וגישראלבבניבכורכלתחתהלויםאתקחלאמרמשהאל1פ

'וגוישראלבבניבכורכלתחתהלויםאתקחלאמרמשהאל2פ

'וגוישראלבבניבכורכלתחתהלוייםאתקחא

'וגוישראלבבניבכורכלתחתהלוייםאתקחש
'וגומישראלבבניבכורכלתחתהלויםאתקחלאמרמשהאלל

היושבתחלהמפניבלויםישראלבכורילפדות'הקבהצוהלמה'רבותיאמרוד

היושבתחלהמפניבלויםישראלבכורילפדותה"הקבצוהלמהרבותינואמרומ

היושבתחלהמפניבלויםישראלבכורילפדותה"הקבצוהלמה'רבותיאמרו1פ

היושבתחלהמפניבלויםישראלבכורילפדותה"הקבצוהלמהרבותינואמרו2פ

היושמתחלהלפיבלוייםישראלבכורילפדותה"הקבצוהלמה'רבואמרוא

היושבתחלהמפניבלוייםישראלבכורילפדותה"הקבצוהלמה'רבותיאמרוש
היושבחילהבלויםישראלבכורילפדות'ה'ב'הקצוהלמהרבותינואמרול

שלאעד'רבותיששנוכמהלוישבטעמדשלאעדמשמשיןהבכורותד

שלאעדרבותינוששנוכמהלוישבטעמדשלאעדמשמשיןהבכורותמ

שלאעדרבותינוששנוכמהלוישבטעמדשלאעדמשמשיןהבכורות1פ

שלאעדרבותינוששנוכמהלוישבטעמדשלאעדמשמשיןהבכורות2פ

שלאעד'רבותיששנוכמולוישבטעמדשלאעד[מקריבין]הבכורותא

שלאעד'רבותיששנוכמולוישבטעמדשלאעדהבכורותש
שלאעדרבותינוששנוכמהלוישבטעמדשלאעדמשמשיןהבכורותל

'ועבודהבמותנאסרוומשהוקםבבכורותועבודהמותרותהבמותהיוהמשכןהוקםד

ועבודההבמותנאסרוהמשכןומשהוקםבבכורותועבודהמותרותהבמותהיוהמשכןהוקםמ

ועבודההבמותנאסרוהמשכןומשהוקםבבכורותועבודההבמותהותרוהמשכןהוקם1פ

ועבודההבמותנאסרוומשהוקםבבכורותועבודהמותרותהבמותהמשכןהוקם2פ

ועבודההבמותנאסרוהמשכןמשהוקםבבכורותועבודהמותרותהבמותהמשכןהוקםא

ועבודההבמותנאסרוהמשכןמשהוקםבבכורותועבודהמותרותהבמותהמשכןהוקםש
ועבודההבמותנאסרוהמשכןומשהוקםבבכורותוהעבודהמותרותהבמותהיוהמשכןהוקםל

לוישלשבטועמדשלאעד'מקריבי'הבכורושהיולךותדעבכהניםד

שללוישבטועמדשלאעדמקריביןהבכורותשהיולךותדעבכהניםמ

לוישלשבטועמדשלאעדמקריבין'הבכורושהיולךותדעבכהנים1פ

לוישלשבטושלאעדמקריביןהבכורותשהיולךותדעבכהנים2פ

לוישלשבטועמדשלאעדמקריביןהבכורותשהיולךותדעבכהניםא

לוישלשבטועמדשלאעדמקריביןהבכורותשהיולךותדעבכהניםש
לוישלשבטועמדשלאעדמקרביןהבכורותשהיולךותדעבבכורותל

וכיןעולםשלבכורוהיההראשוןאדםעולםשלברייתומתחלתטולד

וכיוןשלעולםבכורוהיההראשוןאדםשלעולםבריתומתחלתטולמ

וכיוןעולםשלבכורוהואהראשוןאדםעולםשלברייתומתחלתטול1פ

וכיוןעולםשלבכורוהיההראשוןאדםעולםשלבריתומתחלתטול2פ

וכיוןעולםשלבכורוהיההראשוןאדםעולםשלבריתומתחילתטולא

וכיוןעולםשלבכורוהיההראשוןאדםעולםשלברייתומתחלתטולש
ן---ועולםשלבכורוהיההראשוןאדםעולםשלברייתומתחילתטולל

בגדילבשומפריסמקריןפרמשור'לייותיטב'שנאמקרבנושקירבד

בגדילבשמפריסמקריןפרמשור'להותיטב'שנקרבנושקרבמ

בגדילבשומפריסמקריןפרמשורי"ליותיטב'שנקרבנושהקריב1פ

בגדילבשמפרסמקרןפרמשורי"ליותיטב'שנקרבנושהקריב2פ

בגדילבשפרמשורי"לייותיטב'שנאקרבנושהקריבא

בגדילבשפרמשור'להותיטב'שנאמקרבנושהקריבש
בגדילבשמפריסמקריןפרפרמשור'להותטבשנאמרקרבנושהקריבל

עורכתנותולאשתולאדםאלהיםויעש'שנגדולהכהונהד

עורכתנותולאשתולאדםאלהים'הויעש'שנגדולהכהונהמ

עורכתנותולאשתולאדםאלהיםי"יויעש'שנגדולהכהונה1פ

עורכתנותולאשתולאדם(עורכתנות)אלהיםי"יויעש'שנכהונה2פ

עורכתנותולאשתולאדםאלהים[י"יי]ויעש'שנאכהונהא

עורכתנותולאשתולאדםאלהיםויעש'שנאמכהונהש
עורכתנותולאשתולאדםאלדים'הויעש'שנאמגדולהכהונהל
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מסרןאדםשמתכיוןבהםמשתמשיןהבכורותוהיוהיושבחבגדיוילבישםד

מסרןאדםשמתכיוןבהןמשתמשיןהבכורותוהיוהיושבחבגדיוילבישםמ

מסרןאדםשמתכיוןבהןמשתמשיןהבכורותוהיושבחבגדי1פ

מסרןאדםשמתכיוןבהןמשתמשים'הבכורווהיוהיושבחבגדיוילבישם2פ

מסרןאדםשמתכיוןבהם'משתמשיהבכורותוהיוהיושבחבגדיא

מסרןאדםשמתכיוןבהם'משתמשיהבכורותוהיוהיושבחבגדיש
מסרןאדםשמתכיוןבהםמשתמשיןהבכורותוהיוהיושבחבגדיוילבשםל

והקריבנחעמדלנחמסרןמתושלחשמתכיוןלמשותלחמסרןשתלשתד

והקריבנחעמדלנחמסרןמתושלחשמתכיוןלמתושלחמסרןושתלשתמ

והקריבנחעמדלנחמתושלחלמתושלחמסרןשתלשת1פ

והקריבנחעמדלנחמסרןמתושלחשמתכיוןלמתושלחמסרןשתלשת2פ

והקריבנחעמדלנחמסרןמתושלחשמתכיוןלמתושלחמסרןשתלשתא

והקריבנחעמדלנחמסרןמתושלחשמתכיוןלמתושלחמסרןשתלשתש
והקריבנחעמדלנחמסרןמתושלחשמתכיוןלמתושלחמסרןשתלשתל

וכילשםומסרןנחמת'וגוהטהורההבהמהמכלויקח'שנקרבןד

וכילשםמסרןנחמתהטהורההבהמהמכלויקח'שנקרבןמ

וכילשםמסרןנחמת'וגהטוהורההבהמהמכלויקח'שנקרבן1פ

וכילשםומסרןנחמת'וגוהטהורההבהמהמכלויקח'שנקרבן2פ

וכילשםמסרןנחמת'וגוהטהורההבהמהמכלויקח'שנאקרבןא

וכילשםומסרןנחמת'וגוהטהורההבהמהמכלויקח'שנאמקרבןש
וכילשםומסרןנחמת'וגומהטהורההבהמהמכלויקחשנאמרקרבןל

ומפניהגדוליפתאחי'שנבכורהיהיפתוהלאבכורהיהשםד

ומפניהגדוליפתאחי'שנבכורהיהיפתוהלאבכורהיהשםמ

ומפניהגדוליפתאחי'שנבכוריפתוהלאבכורהיהשם1פ

ומפניהגדוליפתאחי'שנבכורהיהיפתוהלאבכורהיהשם2פ

ומפניהגדוליפתאחי'שנאהבכורהיהיפתוהלאהבכורהיהשםא

ומפניהבכוריפתאחי'שנאבכורהיהיפתוהלאבכורהיהשםש
ומפניהגדוליפתאחישנאמרהיהיפתוהלאהבכורהיהשםל

ממנועומדותאבותשלשלתנחשצפהמפנילשםמסרןמהד

ממנועומדותהאבותשלשלתנחשצפהמפנילשםמסרןמהמ

ממנועמדותהאבותששלשתהקדשברוחשצפהמפנילשםמסרןמה1פ

ממנועומדתהאבותשלשלתנחשצפהמפנילשםמסרןמה2פ

ממנועומדתהאבותשלשלתנחשצפהמפנילשםמסרןמהא

ממנועומדתהאבותשלשלתנחשצפהמפנילשםמסרןמהש
ממנועומדתהאבותשלשלתנחשצפהמפילשםמסרןמהל

'וגושלםמלךצדקומלכי'שנ'מקריהיהששםלךותדעד

לחםהוציאשלםמלךצדקומלכי'שנמקריבהיהששםלךותדעמ

לחםהוציאשלםמלךצדקומלכי'שנמקריבהיהששםלךותדע1פ

לחםהוציאשלםמלךצדקומלכי'שנמקריבהיהששםלךותדע2פ

וגושלםמלךצדקומלכי'שנאמקריבהיהששםלךותדעא

'וגושלםמלךצדקומלכי'שנאמקריבהיהששםלךותדעש
לחםהוציאשלםמלךצדקומלכי'שנאממקריבהיהששםלךותדעל

לאוהלאניתנהלוכהונהוכיד

לאוהלאמתנהלוכהונהוכיעליוןלאלכהןוהואוייןמ

לאוהלאנתנהלוגדולהכהונהעליוןלאלכהןוהואויין1פ

לאוהלאנתנהלוכהונהוכיעליוןלאלכהןוהואויין2פ

לאוהלאנתנהלוכהונהוכיעליוןלאלכהןוהואא

לאוהלאניתנהלאכהונהוכיעליוןלאלכהןוהואש
לאוהלאלוניתנהכהונהוכיעליוןלאלכהןוהואוייןל

והואכאן'אומשהואמהואהרןמשעמדאלאכהונהניתנהד

והואכאןאומרשהואמהואהרןמשעמדאלאכהונהניתנהמ

והואכאן'שאוממהואהרןמשעמדאלאגדולהכהונהנתנה1פ

והואאומרשהואהואמהאהרןמשעמדאלאכהונהניתנה2פ

והואכאן'אומ'שהכתומהואהרןמשעמדאלאכהונהנתנהא

והואכאןא"שהמהואהרןמשעמדאלאכהונהניתנהש
והואאומרשהואמהואהרןמשעמדאלאכהונהנתנהל
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היהאברהםוכילאברהםומסרםשםמתככהניםמקריבשהיהמפניכהןד

היהאברהםוכילאברהםומסרהשםמתבכהניםמקריבשהיהמפניכהןמ

היהאברהםוכןלאברהםומסרןשםמתבכהניםשהואמפניכהן1פ

אברהםוכילאברהםומסרןשםמת'ככהנימקריבשהיהמפניכהן2פ

אברהםוכילאברהםומסרןשםמתבכהניםמקריבשהיהמפניכהןא

אברהםוכילאברהםומסרןשםמתבכהניםמקריבשהיהמפניכהןש
היהאברהםוכילאברהםומסרםשםמתככהניםמקריבשהיהמפניכהןל

ויעלהו'שנוקירבהבכורהלונמסרהצדיקשהיהמפניאלאבכורד

ויעלהו'שנוקרבהבכורהלונמסרהצדיקשהיהמפניאלאבכורמ

ויעלהו'שנוקירבכהונהנמסרהצדיקשהיהמפניאלאבכור1פ

ויעלהו'שנוקירבהבכורהלו'נמסרצדיקשהיהמפניאלאהיהבכור2פ

ויעלהו'שנאמוקרבהבכורהלונמסרהצדיקשהיהמפניאלאהיהבכורא

ויעלהו'שנאוקירבהבכורהלונמסרהצדיקשהיהמפניאלאהיהבכורש
ויעלהושנאמרוקירבהבכורהלונמסרהצדיקשהיהמפניאלאבכורל

וכיליעקבומסרהיצחקעמדליצחקומסרהאברהםמתבנותחתלעולהד

וכיליעקבומסרהיצחקעמדליצחקומסרהאברהםמתבנותחתלעולהמ

וכיליעקבומסרןיצחקעמדליצחקומסרןאברהםמתבנותחתלעולה1פ

וכיליעקבומסרןיצחקעמדליצחקומסרןאברהםמתבנותחתעולה2פ

וכיליעקבומסרןיצחקעמדליצחקומסרןאברהםמתבנותחתלעולהא

וכיליעקבומסרןיצחקעמדליצחקומסרןאברהםמתבנותחתלעולהש
וכיליעקביצחקעמדליצחקומסרןאברהםמתבנותחתלעולהל

בערמהעשומןיעקבשנטלהמוצאשאתאלאהיהבכוריעקבד

בערמהעשומןיעקבשנטלהמוצאשאתאלאהיהבכוריעקבמ

בערמהמעשויעקבשנטלהאלאבכורהיהיעקב1פ

בערמהעשומןשנטלהמוצאאתאלאבכורהיהיעקב2פ

בערמהמעשושנטלהמוצאאתאלאהיהבכוריעקבא

בערמהמעשושניטלהמוצאאתאלאהיהבכוריעקבש
בערמהאחיומעשויעקבשנטלהמוצאשאתהאלאהיהבכוריעקבל

חנםעלשמאסבוראתליבכורתךאתכיוםמכרהלו'אמד

חנםעלשמאסבוראתליבכורתךאתכיוםמכרהלו'אממ

חנםעלשמאסבוראתליבכורתךאתכיוםמכרהלו'אמ1פ

חנםעלשמאסבוראתליבכורתךאתכיוםמכרהלואמר2פ

חנםעלשמאסבוראת'וגוכיוםמכרהל"אא

חנםעלשמאסבוראת'וגוכיוםמכרהל"אש
חנםעלשמאסבוראתליבכורתךאתכיוםמכרהלושאמרל

שהיהאלאלאוהבכורהאתלומוכרשהואלעשויעקב'אמד

שהיהאלאלאוהבכורהאתלושמוכרלעשויעקב'אממ

שהיהאלאלאוהבכורהאתלומוכרשהואלעשויעקב'אומ1פ

שהיהאלאלאוהבכורהאתלושימכורלעשויעקב'אמ2פ

שהיהאלאלאוהבכורהלושימכורלעשולעשויעקב'אמא

שהיהאלאלאוהבכורהאתלושימכורלעשויעקב'אמש
שהיאלאלאוהבכורהאתלומוכרשהואלעשויעקבאמרל

היהשלאמפנייכולהיהולאלהקריבמבקשיעקבד

היהשלאיכולהיהשלאמפנייכולהיהולאלהקריבמבקשיעקבמ

היהשלאמפנייכולהיהולאלהקריבמבקשיעקב1פ

היהשלאמפנייכולהיהולא'להקרימבקשיעקב2פ

היהשלאמפנייכולהיהולאלהקריבמבקשיעקבא

היהשלאמפנייכולהיהולאלהקריבמבקשיעקבש
היהשלאמפנייכול[היה]ולאלהקריבמבקשיעקבל

הנה'שנהזאתהבכורהמןמבקשאנימהעשו'אמבכורד

הנה'שנהזאתהבכורהמןמבקשאנימהעשו'אמבכורמ

הנההזוהבכורהמןמבקשאנימהעשו'אומבכור1פ

הנה'שנהזאתהבכורהמןמבקשאנימהעשואמרבכור2פ

הנה'שנאהזאתהבכורהמןמבקשאנימהעשו'אמבכורא

הנה'שנאהזאתהבכורהמןמבקשאנימהעשו'אמבכורש
הנה(ול)שנאמרהזאתהבכורהמןמבקשאנימהעשהאומרל
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עליונתנבאשעהבאותה'וגולמותהולךאנכיד

עליונתנבאשעהבאותה'וגומלמותהולךאנכימ

נתנתאועליובכורהליזהולמהלמותהולךאנכי1פ

עליונתנבאשעהבאותהבכורהליזהלמהלמותהולך(למות)אנכי2פ

עליונתנבאשעהבאותה'וגולמותהולךאנכיא

עליונתנבאשעהבאותה'וגולמותהולךאנכיש
עליונתנבאשעהבאותהבכורהליזהולמהלמותהולךאנכיל

ירדפךודםשנאתדםלאאםלו'ואמיחזקאלד

ירדפךודםשנאתדםלאאםלו'ואמיחזקאלמ

ירדפךודםשנאתדםלאאםי"יאמרכה'ואמיחזקאל1פ

ירדפךודםשנאתדםלאאםלוואמריחזקאל2פ

ירדפךודםשנאתדםלו'ואמיחזקאלא

ירדפךודםשנאתדםלו'ואומיחזקאלש
ירדפךודםשנאתדםלאאםלו'ואמיחזקאלל

הרגצדיקיםכמההריהדםאתעשוהיהשונאוכיד

הרגצדיקיםכמההריהדםאתשונאהיהעשווכימ

הרגצדיקיםכמההריהדםאתעשוהיהשונאוכי1פ

הרגצדיקיםכמההריהדםאתעשוהיהשונאוכי2פ

חסידיםכמההריהדםאתשונאהיהעשווכיא

צדיקיםכמההריהדםאתהיהשונאעשווכיש
צדיקיםכמההריהדםאתעשוהיהשונאוכיל

ודםשנאתדםלאאם'אומוהואהרגחסידיםכמההריד

ודםשנאתדםלאאם'אומוהואהרגחסידיםכמההרימ

ודםשנאתדםלאאם'אומוהואהרגחסידיםכמה1פ

ודםשנאתדםלאאםאומרוהואהרגחסידיםכמההרי2פ

'וגושנאתדםלאאםלואומרוהואהרגצדיקיםוכמהא

'וגושנאתדםלאאם'אומוהואהרגחסידיםוכמהש
ודםשנאתדםלאאםאומרוהואהרגחסידיםכמהל

בכורשהיהשנאתהקרבןדםלאאםלו'אמאלאירדפךד

בכורשהיהשנאתהקרבןדםלאאםהאלהיםלו'אמירדפךמ

בכורשהיהשנאתהקרבןדםלאאםהאלהיםלו'אאלאירדפך1פ

בכורשהיהשנאתהקרבןדםלאאםלו'אמאלאירדפך2פ

בכורשהיהשנאתההקרבןדםלאאםל"אאלאא

בכורשהיהשנאתהקרבןדםלאאםליה'אמאלאש
ירדפךל

הבכורהאתיעקבשלקחכיוןהשעהבאותהירדפךודםלפיכךמקריביןוהבכורותד

הבכורהאתיעקבשלקחכיוןשעהבאותהירדפךודםלפיכךמקריביןוהבכורותמ

הבכורהאתיעקבשלקחכיוןשעהבאותהירדפךודםלפיכךמקריביןוהבכורות1פ

הבכורהאתיעקבשלקחכיוןשעהבאותהירדפךודםלפיכךמקריביןוהבכורות2פ

הבכורהאתיעקבשלקחכיוןשעהבאותהירדפךודםלפניךמקריביןוהבכורותא

הבכורהאתיעקבשלקחכיוןשעהבאותהירדפךודםלפניךמקריביןוהבכורותש
הבכורהאתיעקבשלקחכיוןשעהבאותהל

'וגואלביתעלהקוםיעקבאלאלהים'ויאמ'שנמקריבהתחילד

ושבאלביתעלהקוםיעקבאלאלהיםויאמר'שנמקריבהתחילמ

'וגואלביתעלהקוםיעקבאלאלהיםויאמר'שנמקריבהתחיל1פ

'וגואלביתעלהקוםיעקבאלאלהיםויאמר'שנמקריבהתחיל2פ

אלביתעלהקוםיעקבאלאלהיםויאמר'שנאמקריבהתחילא

אלביתעלהקוםיעקבאלאלהיםויאמר'שנאמקריבהתחילש
'וגומאלבתעלהקוםיעקבאלאלדיםויאמרשנאמרמקריבהתחילל

הבכורותבסינימשהשהקריבבשעהוכן'וגומזבחשםועשהד

הבכורותבסינימשהשהקריבבשעהוכן'וגוממזבחשםועשהשםמ

הבכורותבסינימשהשהקריבבשעהוכןמזבחשםועשה1פ

הבכורותבסינימשהשהקריבבשעהוכן'וגומזבחועשה2פ

הבכורותבסינימשהשהקריבבשעהוכןמזבחשםועשהא

הבכורותבסינימשהשהקריבבשעהוכןמזבחשםועשהש
רבינומשהשהקריבבשעהוכן'וגוממזבחשםועשהל
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נערימהו'וגוישראלבנינעריאתוישלח'שנהקריבוהןד

נערימהוישראלבני(ביני)נעריאתוישלח'שנהקריבוהןמ

נערימהוישראלבנינעריאתוישלח'שנהקריבוהן1פ

נערימהו'וגוישראלבנינעריאתוישלח'שנהקריבוהם2פ

נערימהוישראלבנינעריאתוישלח'שנאהקריבוהםא

נערימהוישראלבנינעריאתוישלחשנאמרהקריבוהםש
נערימהו'וגומישראלבנינעריאתוישלחשנאמרהםהקריבול

הבכורותאלאמקריבאדםהיהשלאלמדתהאעולותויעלושבבכורותהבחוריןד

הבכורותאלאמקריבאדםהיהשלאלמדתהריעולותויעלושבבכורותהבחוריםמ

הבכורותאלאמקריבאדםהיהשלאלמדתהרי'עולוויעלושבכורותהבחורים1פ

הבכורותאלאמקריבאדםהיהשלאלמדתהאעולותויעלושבבכורותהבחורים2פ

הבכורותאלאמקריבהיהשלאלמדתהאעולותויעלושבבכורותהבחוריםא

הבכורותאלאמקריבהיהשלאלמדתהאעולותויעלושבבכורותהבחוריםש
הבכורותאלאמקריבאדםהיהשלאלמדתהאעולותויעלושבבכורותהבחוריםל

ויקריבוהבכורותיבואואמרוהמעשהאותוישראלשעשווכיוןד

העגללפניויקריבוהבכורותיבואואמרוהמעשהאותוישראלשעשווכיוןמ

העגללפניויקריבוהבכורותיבאואמרומעשהאותוישראלשעשווכיון1פ

העגללפניויקריבוהבכורותיבאואמרוהמעשהאותו'ישר(?)שעשווכיון2פ

העגללפניויקריבוהבכורותיבואואמרומעשהאותוישראלשעשווכיוןא

העגללפניויקריבוהבכורותיבואואמרומעשהאותוישראלשעשווכיוןש
העגללפניויקריבוהבכורותיבאואמרוהמעשהאותוישראלשעשווכיוןל

ממחרתויהי'שנלפניוקרבנותד

ממחרתויהי'שנלפניוקרבנותוהקריבוהבכורותבאומידגדוליםשהןמ

ממחרתויהי'שנלפניווהקריבוהבכורותבאומיד1פ

ממחרתויהי'שנלפניוקרבנותוהקריבוהבכורותבאומידגדוליםשהם2פ

ממחרתויהי'שנאלפניוהקרבנותוהקריבוהבכורותבאומידגדוליםשהםא

ממחרתויהי'שנאלפניוהקרבנותוהקריבוהבכורותבאומידגדוליםשהםש
ממחרתויהישנאמרקרבנותלפניווהקריבוהבכורותבאומידגדוליםשהםל

לבכורותפרוקפינתתיאניהאלהיםלהם'אמשלמיםויגישועולותויעלוד

לבכורותפרוקפינתתיאניהאלהים'אמשלמיםויגישועולותויעלומ

לבכורותפרוקתינתתיאמרתיאניה"הקב'אמ'שלמיויגשוויעלו1פ

לבכורותפרוקפינתתיאניהאלהים'אמשלמיםויגשועולותויעלו2פ

לבכורותפרוקפיכתבתיאניהאלהים'אמשלמיםויגשוא

לבכורותפרוקפי[כתבתי]('כתי)אניאלהים[ה]'אמשלמיםויגשוש
לבכורותפרוקפינתתיאני'ה'ב'הקאמרשלמיםויגשועולותויעלול

הריהעגללפניוהקריבוועמדוביוכפרובעולםגדוליםאותןועשיתיד

הריניהעגללפניוהקריבוועמדוביוכפרובעולםגדוליםאותןועשיתימ

הריניהעגללפניוהקריבוועמדוביוכפרובעולםגדוליםאותןועשיתי1פ

הריניהעגללפניוהקריבוועמדוביוכפרובעולםגדוליםאותםועשיתי2פ

הריניהעגללפניוהקריבוועמדוביוכפרובעולםגדוליםאותםועשיתיא

הריניהעגללפניוהקריבוועמדו(בעולם)ביוכפרובעולםגדוליםאותםועשיתיש
הריניהעגללפניוהקריבוועמדוביכפרו-בעולםגדוליםאותןועשיתיל

'אמ'לפיכלויבניאתומכניסהבכורותאתמוציאאניד

'אמלפיכךלויבניאתומכניסהבכורותאתמוצאמ

'אלפיכךלויבניאתומכניסהקרבןמןהבכורותאתמוציא1פ

'אמלפיכךלויבניאתומכניסהבכורותאתמוצא2פ

'אמלפילויבניאתומכניסהבכורותאתמוציאא

'אמ'לפילויבניאתומכניסהבכורותאתמוציאש
אמרלפיכךלויבניאתומכניסכורות-האתמוצאל

'אמלויבניאתפקוד'שנאותןשימנהלמשההאלהיםד

אמרלויבניאתפקוד'שנאותןשימנהלמשההאלהיםמ

ר"אלויבניאתפקד'שנאותןשימנהלמשהה"הקב1פ

ר"אמלויבניאתפקוד'שנאותםשימנההאלהים2פ

ר"אלויבניאתפקוד'שנאאותםשימנההאלהיםא

ר"אלויבניאתפקוד'שנאאותםשימנההאלהיםש
אמרלויבניאתפקדשנאמרלויבניאתשימנהלמשה'ה'ב'הקל
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מןהבכורותאתהאלהיםשהוציאלחשךמיהלוי'יהוד'רד

מןהבכורותאתהאלהיםשהוציאלחשךמישלום'ברהלוייהודה'רמ

מןהבכורותאתה"הקבשהוציאשלום'בריהודה1פ

מןהבכורותאתהאלהיםשהוציאלחשךמישלום'בריהודה2פ

מןהבכורותאתאליםשהוציאלחשךמייהודהא

מןהבכורותאתהאלהיםשהוציאלחשךמייהודהש
מןהבכורות'ה'ב'הק---שהולחשךמישלום'ברהלוייהודה'רל

מיתחתהלויםאתקח'שנלויבניאתוהכניסהקרבןד

מיתחתהלויםאתקח'שנלויבניאתוהכניסהקרבןמ

מיתחתהלויםאתקח'שנלויבניאתוהכניסהקרבן1פ

מיתחתתחתהלויםאתקח'שנלויבניוהכניסהקרבן2פ

מיתחתהלוייםאתקח'שנאלויבניוהכניסהקרבןא

מיתחתתחתהלוייםאתקח'שנאמלויבניוהכניסהקרבןש
תחתהלויםאתקח-----לויבניאתוהכניסהקרבןל

ליוהיובהמתםתחתהלויםבהמתואתישראלבבניבכורכלתחתד

ליוהיובהמתםתחתהלויםבהמתואתישראלבבניבכורכלתחתמ

בהמתםתחתהלויםבהמתואתישראלבבניבכורכלתחת1פ

ליוהיובהמתםתחתהלויםבהמתואתישראלבבניבכורכלתחת2פ

לויוהיובהמתםתחתהלוייםבהמתואתישראלבבניבכורכלתחתא

ליוהיובהמתםתחתהלוייםבהמתואתישראלבבניבכורכלתחתש
ליוהיובהמתםתחתהלויםבהמתואתישראלבבניבכורכלל

שנמצאמדינהשללטרפיסיטיםדומההדברלמהרבותינואמרו'ייאניהלויםד

שנמצאשלמדינה?ס/ם?לטרפסיטידומההדברלמה'רבותיאמרו'האניהלויםמ

שנמצאמדינהשללטרפייסדומההדברלמהאמרו1פ

שנמצאמדינהשללטרפסיטיסדומההדברלמהרבותינואמרוי"יאניהלוים2פ

שנמצאמדינהשללטרפסיסיד"לה'רבואמרוהלוייםא

שנמצאמדינהשללטרפסיסיד"לה'רבותיאמרוהלוייםש
שנמצאמדינהשלרפסיטיס-לדומההיהלמהרבותינואמרו'האניהלויםל

והכנסאותוהוציאשלולאפרכוס'ואמהמלךידעזיטמאשלדבראחריוד

והכנסאותוהוצאשלולאפרכוסואמרהמלךידעשלזיטימאדבראחריומ

והכניסאותוהוציאשלולהפרכוס'ואמהמלךידעייטימאשלדבראחריו1פ

והכניסאותוהוציאשלולאפרכוסואמרהמלךידעזיטימאשלדבראחריו2פ

והכניסאותוהוציאשלולאפרכוס'ואמהמלךידעזיטימאשלדבראחריוא

והכניסאותוהוציאשלולאפרכוס'ואמהמלךידעזיטימאשלדבראחריוש
והכנסאותוהוציאלאפרכוסואמרהמלךידעזיטימאשלדבראחריול

קטכלטוןחייבהשולחניאותונמצאכן'אעפיתחתיואחרד

קטלבטוןחייבהשולחניאותונמצאכ"אעפתחתיואחרמ

קטלבטוןחייבהשולחניאותונמצאכןפ"אעתחתיואחר1פ

קטלבטון(קבל)חייבהשולחניאותונמצאכןפיעלאףתחתיואחר2פ

קטלפסיןחייבהשלחניאותונמצאכ"אעפתחתיואחרא

קטלפסיןחייבהשולחניאותונמצאכ"אעפתחתיואחרש
קטלבטוןחייבהשולחניאותונמצאכןפיעלאףתחתיואחרל

מהעליויפרעמקומושיורשמיהמלך'אמד

מהעליויפרעמקומושיורשמיהמלך'אממ

מהעליויפרעמקומותיושיורשמיהמלך'אמ1פ

מהעליויפרעמקומושיורשמיהמלך'אמ2פ

מהעליויפרעמקומושיורשמיהמלך'אמא

מהעליויפרעמקומושיורשמיהמלך'אמש
לפרועעליושישהחוביפרעתחתיושיורשמיהמלךאמרל

והקריבוועמדובעולםגדוליםהיוהבכורותכךחייבשהואד

והקריבועמדואלאעשהלאבעולםגדוליםהיוהבכורותכךחייבשהואמ

והקריבועמדואלאעשולאגדוליםהיוהבכורותכךחייבשהוא1פ

והקריבועמדואלאעשולאבעולםגדוליםהיוהבכורותכךחייבשהוא2פ

והקריבועמדואלאעשולאבעולםגדוליםהיוהבכורותכךחייבשהואא

והקריבועמדואלאעשולאבעולם'גדוליהיוהבכורותכךחייבשהואש
והקריבועמדואלאעשולאגדוליםהיוהבכורותכךחייבא---ל
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'אעפלויבניויכנסוהבכורותיצאוהאלהים'אמהעגללפניד

כ"אעפלויבניויכנסוהבכורותיצאוהאלהים'אמהעגללפנימ

ה"הקב'אהעגללפני1פ

עלאףלויבניויכנסוהבכורותיצאוהאלהים'אמהעגללפני2פ

כ"אעפלויבניויכנסוהבכורותיצאוהאלהיםאמרהעגללפניא

כ"אעפלויבניויכנסוהבכורותיצאוהאלהים'אמהעגללפניש
עלואףתחתיהןהלויםויכנסוהבכורותיצאו'ה'ב'הקאמרהעגללפניל

ויפדולויבנייבאוהאלהיםאמרכליהחייביןהבכורותהיוכןד

ויפדולויבנייבואוהאלהים'אמכליהחייביןהבכורותהיומ

ויפדולויבנייבאו1פ

ויפדולויבנייבאוהאלהים'אמכליהחייביןהבכורותהיוכןפי2פ

ויפדולויבנייבואוהאלים'אמכליהחייביןהבכורותהיוא

ויפדולויבנייבאוהאלהים'אמכלייה'חייביהבכורותהיוש
לויבנייבאו'ה'ב'הקאמרחייביםהבכורותהיוכןפיל

קח'ד'ה'ההבכורותאתפודיןהלויםמוצאאתה'לפיאותןד

קחד"הההבכורותפודיןהלויםמוצאאתלפיכךאותןמ

קחד"הההבכורותאתפודיןדלויםמוצאאתלפיכךאותם1פ

קחדכתיבהיאהדאהבכורותאתפודיןהלויםמוצאאתהלפיכךאותו2פ

קחד"הההבכורותפודיםהלוייםמוצאאת'לפיהבכורותא

קחד"הההבכורותאתפודיםהלוייםמוצאאתה'לפיאותםש
קח'ד'ה'ההבכורותאתפודיןהלויםמוצאאתהלפיכךן--אל

בהמתםתחתהלויםבהמתואת'וגוהלויםאתד

בהמתםתחתהלויםבהמתואתישראלבבניבכורכלתחתהלויםאתמ

במהתםתחתהלויםבהמתאת'וגהלויםאת1פ

בהמתםתחתהלויםבהמתואת'וגוהלויםאת2פ

'בהמתתחתהלוייםבהמתואתהלוייםאתא

בהמתםתחתהלוייםבהמתואתהלוייםאתש
בהמתםתחתהלויםבהמתואת'וגומהלויםאתל

אדםמבכורבכוריהםלפדותולויםכהניםפטוריןכיד

אדםמבכורבכוריהםלפדותולויםכהניםפטוריןכימ

אדםמבכורבכוריהםלפדותולויםכהניםפטוריןכי1פ

בכורועדאדםמבכורבכוריהםאתלפדותולויםכהניםפטוריןכי2פ

אדםמבכורבכוריהםאתמלפדותולוייםכהניםהםפטוריםכיא

אדםמבכורבכוריהםאתמלפדותולוייםכהניםהםפטוריםכיש
אדםמבכורבכוריהםלפדותולויםכהניםרים---כיל

'וגותפדהפדהאךדכתיבאדםלבכורדאיתקשחמורומבכורד

אתתפדהאך'דכתאדםלבכורדאיתקשחמורומבכורמ

אתתפדהפדה'דכתאדםלבכורדאיתקשחמורומבכור1פ

אתתפדהפדהאךדכתיבאדםלבכורדאיתקשחמורומבכורבהמה2פ

'וגותפדהפדהאך'דכתיאדםלבכורדאיתקש[טמאה]בהמהומבכורא

'וגותפדהפדהאך'דכתיאדםלבכורדאיתקשבהמהומבכורש
אתתפדהפדהאףדכתיבאדםלבכורדאתקשחמורומבכורל

טהורהבהמהמבכוראבלתפדההטמאההבהמהבכורואתד

טהורהבהמהמבכוראבל'וגומהאדםבכורמ

טהורהבהמהמבכוראבלתפדההטמאההבהמהבכורואתהאדםבכור1פ

טהורהבהמהמבכוראבלתפדההטמאההבהמהואת'וגוהאדםבכור2פ

טהורהבהמהמבכוראבלתפדההטמאההבהמהואתא

טהורהבהמהמבכוראבלתפדההטמאההבהמהואתש
טהורהבהמהמבכוראבלתפדהטמאההבהמהבכורואת'וגומאדםבכורל

אנינאמן'ייאניהלויםליוהיומהוהואקדושאלאלאד

אנינאמן'האניהלויםליוהיומהוהואקדושאלאלאמ

נאמןי"יאניהלויםליוהיומהוהואקדושאלאלא1פ

אנינאמןי"יאניהלויםליוהיומהוהואקדשואלאלא2פ

נאמןי"ייאניהלוייםליוהיומהוהואקדושאלאלאא

נאמן'האניהלוייםליוהיומהוהואקדושאלאלאש
אנינאמן'האניהלויםליוהיומהוהואקדשכילאל
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השלשהפדוייואתבעגלשמישקידשועלטובשכרלהםלשלםד

השלשהפדוייואתבעגלשמישקדשועלטובשכרלשלםמ

השלשהפדוייואתבעגלשמישקדשועללהםטובשכרלשלם1פ

השלשהפדוייואתבעגלשמישקדשועלטובשכרלהםלשלם2פ

השלשהפדוייואתבעגלשמישקדשועלטובשכרלהםלשלםא

השלשהפדוייואתבעגלשמישקדשועלטובשכרלהםלשלםש
השלשהפדוייואתבעגלשמישקדשועללהםטובשכרלשלםל

הבכורותוכירבותינואמרו'וגוד

הבכורותוכי'רבותיאמרו'וגומוהמאתיםוהשבעיםמ

הבכורותוכי'רבותיאמרו'ישרבנימבכורהלויםעלהעודפיםוהמאתיםוהשבעים1פ

הבכורותוכירבותינואמרוישראלבנימבכורהלויםעלהעודפיםוהמאתיםהשבעים2פ

הבכורותוכי'רבותיאמרו'וגווהמאתיםוהשבעיםא

הבכורותוכי'רבותיאמרו'וגו'העודפיוהמאתים'והעש
הבכורותוכירבותינואמרוישראלבנימבכורהלויםעל'העודפיומאתיםושבעיםל

הלויםעלהעודפים'אומשהואהלויםעלעודפיןהיוד

הלויםעלהעודפים'אומשהואושלשהושבעיםמאתיםהלויםעלעודפיןהיומ

העודפים'אושהואושלשהושבעיםמאתיםעודפיםהיו1פ

הלויםעלעודפיםהיו2פ

הלוייםעלהעודפיםאומרשהואהלוייםעלעודפיםהיוא

הלוייםעל'העודפי'אומשהואהלוייםעל'עודפיהיוש
הלויםעלהעודפיםאומרשהואהלויםעלעודפיםהיול

שבטמוצאשאתהבכורותעלעודפיםהיוהלויםהחשבוןמןוהריד

שבטמוצאשאתהבכורותעלעודפיןהיוהלויםהחשבוןמןוהרימ

שבטהלא1פ

שבטמוצאשאתהבכורותעלעודפיןהיוהחשבוןמןוהרי2פ

שבטמוצאשאתהבכורותעל'עודפי[הלויים]היוהחשבוןמןוהריא

שבטמוצאשאתהבכורותכל'עודפיהיוהחשבוןמןוהריש
שבנימוצאשאתההבכורותעלעודפיםהיוהלויםהחשבוןמןוהריל

משפחות'דשהיומפנימאות'וגאלף'ב'כבפרטהיולויד

משפחותארבעהשהיומפנימאותושלשאלףושניםעשריםבפרטהיולוימ

משפחות'דשהיומפנימאות'גאלףב"כבפרטהיולוי1פ

משפחותארבעשהיומפנימאותושלשאלףועשריםשניםבפרטהיולוי2פ

משפחות'דשהיומפני'ושאלףב"כבפרטהיולויא

משפחות'דשהיומפני'ושאלףב"כבפרטהיולויש
משפחותארבעשהיומפנימאותושלשאלףועשריםשניםבפרטלויל

עצמהבפני'ומשפחמשפחהכלקוראואתומשהומרריוקהתגרשוןד

עצמהבפניומשפחהמשפחהכל[קורא](כל)ואתומשהומרריוקהתגרשוןמ

עצמהבפניומשפחהמשפחהקוראואתומשהומרריוקהתגרשון1פ

עצמהבפניומשפחהמשפחהכלקוראואתומשהומרריוקהתגרשון2פ

עצמהבפניומשפחהמשפחהכלקוראואתומשהומרריוקהתגרשוןא

עצמהבפניומשפחהמשפחהכלקוראואתומשהומרריקהת[ו]גרשוןש
עצמהבפניומשפחהמשפחהכלקוראואתהומשהומרריוקהתגרשוןל

מאות'וגואלף'ב'כעולותהןארבעתןוכןאותהומחשבד

'ושאלףב"כעולותהןארבעתןוכןאותהומחשבמ

מאות'וגאלףב"לכועולות1פ

אלףושניםעשריםעולותהןהןארבעתוכךאותהומחשב2פ

'ושאלףב"כעולותארבעתםוכךאותםומחשבא

'ושאלףב"כעולותארבעתםוכךאותםומחשבש
מאותושלשאלףושניםעשריםעולותהןהןארבעוכךאותהומחשבל

הלויםשהיוהרי'ורעגאלף'ב'כמוצאאתובבכורותד

הלויםשהיוהריג"ורעב"כמוצאאתובבכורותמ

הלויםשהיוהריג"ורעאלףג"כמוצאאתובבכורות1פ

הלויםשהיוהריושלשהושבעיםומאתים2פ

הלוייםשהיוהריג"וקקעאלףב"כמוצאאתובבכורותא

הלוייםשהיוהריג"וקקעאלףב"כמוצאאתובבכורותש
הלויםשהיוהריושלשהושבעיםומאתיםאלףועשריםשניםמוצאאתהובבכורותל
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אלאהלויםעלהעודפיםבבכורות'אווהוא'ז'כהבכורותעל'עודפיד

אלאהלויםעלהעודפיםבבכורות'אומוהואז"כישראלעלעודפיםמ

אלאהלויםעלהעודפיםבבכורות'אווהואושבעהעשריםהבכורותעלעודפין1פ

אלאהלויםעלהעודפיםבבכורותאומרוהואושבעהעשריםהבכורותעלעודפים2פ

אלאהלוייםעלהעודפיםבבכורות'אומ'והכתוז"כהבכורותעלעודפיםא

אלאהלוייםעלהעודפיםבבכורותא"והז"כהבכורותעלעודפיםש
אלאהלויםעלהעודפיםבבכורותאומרוהואושבעהעשריםהבכורותעלעודפיםל

היווכולהם'עג'רבכורותשלאלף'ב'כשהיומפניד

היווכולהםג"ורעשלבכורותאלףב"כשהיומפנימ

היוכולםג"ורעבכורותשלאלףב"כשהיומפני1פ

היווכולהםושלשהושבעיםומאתיםבכורותשלאלףושניםעשריםשהיומפני2פ

היווכלםג"וקקעבכורותשלאלףב"כשהיומפניא

היווכלםג"וקקעבכורותשלאלףב"כשהיומפניש
היווכלהםושלשיםושבעיםומאתיםהבכורותאלףושניםעשריםשהיומפניל

בפרטםתוציאכךשלבכורותמאות'גשםהיובלויםאבלבכורותד

בפרטםהוציאשלכךבכורות'ששםהיובלויםאבלבכורותמ

בפרטןתמצאלפיכךבכורותמאותשלששםהיובלויםאבלבכורות1פ

בפרטםתוציאכךשלבכורותמאותשלששםהיובלויםאבלבכורות2פ

בפרטןתמצאשלכךבכורות'ששםהיובלוייםאבלבכורותא

בפרטםתמצאשלכךבכורות'ששםהיובלוייםאבלבכורותש
בפרטםתוציאשכךבכורותמאותשלששםהיוהלויםאבלבכורותל

יותרולאאלף'ב'כובכללמאות'וגאלף'ב'כד

יותרולאאלףב"כובכללםאלףב"כמ

יותרולאתמצאאלףב"כובכללןבכורות'וגאלףב"כ1פ

יותרולאאלףועשריםשניםובכללםמאותושלשאלףושניםעשרים2פ

יותרולאאלףב"כובכללןמאות'וגאלףב"כא

יותרולאאלףב"כובכללם'ושאלףב"כש
יותרולאאלףועשריםשניםובכללםמאותושלשאלףושניםעשריםל

עלהבכורותעודפיםהיולאבמנין'אומאתהנמצאתד

עלהבכורותעודפיםהיולאבמניןאומראתהנמצאתמ

עלהבכורותמהןהוצאעליהןעודפיןהיולאבמנין'אומנמצאת1פ

עלהבכורותעודפיםהיולאבמניןאומראתהנמצאת2פ

עלהבכורותעודפיםהיולאבמנין'אומנמצאתא

עלהבכורותעודפיםהיולאבמנין'אומנמצאתש
עלהבכורותעודפיןהיולאבמניןאומרה-אנמצאתל

הבכורותמהןהוצאעליהםעודפיןהיובבכורהאבלהלויםד

הבכורותמהןהוצאעליהםעודפיןהיובבכורהאבלהלויםמ

מןמןהבכורותמהןהוצאעליהןעודפיםהיובבכורהאבלהלוים1פ

הבכורותמןמהןהוצאעליהםעודפיםהיובבכורההלוים2פ

הבכורותמןהוצאעליהם'עודפיהיובבכורההלוייםא

הבכורותמןהוצאעליהם'עודפיהיובבכורההלוייםש
הבכורותמהםהוצאעליהםעודפיםהיובבכורהאבלהלויםל

בכורינמצאובכורותמאות'גוהיובכורפודהפודהבכורשאיןד

בכורינמצאובכורות'שוהיובכורפודהבכורשאיןמ

בכורותמאות'גוהיובכורפודהבכורשאיןהלוים1פ

בכורינמצאובכורותמאותשלשוהיובכורפודהבכורשאין2פ

בכורינמצאובכורות'שוהיובכורפודהבכורשאיןא

בכורינמצאובכורות'שוהיובכורפודהבכורשאיןש
בכורינמצאובכורותמאותשלשוהיובכורפודהבכורשאיןל

הגמוןהונגטיסשאלשאלהוזו'עג'רהלויםעלעודפיםישראלד

הגמוןהונגיטיםשאלשאלהוזוג"רעהלויםעלעודפיםישראלמ

הגמוןהוגנטיסשאלשאלהוזו1פ

הגמוןהונגטיםשאלשאלהוזוושלשהושבעיםמאתיםהלויםעלעודפיםישראל2פ

הגמוןהונגטיסשאלשאלהוזוג"רעהלוייםעלעודפיםישראלא

הגמוןהונגטיםשאלשאלהוזוג"רעהלוייםעל'עודפיישראלש
הגמוןהוגטיסשאלהשאלהוזוושלשהושבעיםמאתיםהלויםעלעודפיןישראלל
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אוהיהגנבאורבכםמשהלו'אמזכאיבןיוחנןלרבןד

אוהיהגנברבכםמשהלו'אמזכאיבןיוחנןלרבןמ

אוגנבהיהרבכםמשהלו'אמזכאיבןיוחנןלרבן1פ

אוהיהגנבאורבכםמשהלו'אמזכאיבןיוחנןלרבן2פ

אוהיהגנבאורבכםמשהל"אז"לריבא

אוהיהגנבאורבכםמשהל"אז"לריבש
אוהיהגנברבכםמשהלואמרזכאיבןיוחנןלרבןל

שהיומפניהונגטיסלו'אמלמהלו'אמלחשוביודעהיהלאד

שהיומפניהונגיטיםלו'אמלמהלו'אמלחשוביודעהיהלאמ

שהיומפנילו'אלמהלו'אמלחשוביודעאינו1פ

שהיומפניהונגטיםלו'אמלמהלו'אמלחשוביודעהיהלא2פ

שהיומפניהונגטיסל"אלמהל"אלחשוביודעהיהלאא

שהיומפניהונגטיםל"אלמהליה'אמלחשוביודעהיהלאש
שהיומפניהונגגטיסלואמרלמהלואמרב?ו?לחשיודעהיהלאל

הלויםשיפדוהמקוםוצוה'עג'רועודבכורותאלף'ב'כד

הלויםשיפדוהמקוםוצוהג"רעועודבכורותאלףב"כמ

הלויםשיפדוה"הקבוצוהושלשהושבעיםמאתיםועודבכורותאלףב"כ1פ

הלויםשיפדוהמקוםוצוהושלשהושבעיםמאתיםועודבכורותאלףושניםעשרים2פ

הלוייםשיפדוהמקוםרצהג"רעועודבכורותאלףב"כא

הלוייםשיפדוהמקוםרצהג"רעועודבכורותאלףב"כש
הלויםשיפדוהמקוםוצוהושלשהושבעיםמאתיםועודהבכורותאלףושתיםעשריםל

אלף'ב'ככנגדלויםשלאלף'ב'כתןבבכורותד

אלףב"ככנגדשללויםאלףב"כתןבבכורותמ

לעיל'כדאמרי1פ

אלף(נ)ושניםעשריםכנגדלויםשלאלףושניםעשריםתןבבכורות2פ

אלףב"ככנגדלוייםשלאלףב"כבכורותיהםא

אלףב"ככנגדלוייםשלאלףב"כבכורותיהםש
אלףועשריםשניםכנגדלויםשלאלףושניםעשריםתןבכורות-ל

מאות'וגאלף'ב'כעליתריםבלויםנמצאוועודבכורותד

'שאלףב"כעליתריםבלויםנמצאוועודבכורותמ

1פ

מאותושלשאלףושניםעשריםעליתריםבלויםנמצאוועודבכורות2פ

'ושאלףב"כעליתירםבלוייםנמצאוועודבכורותשלא

'שאלףב"כעליתריםבלוייםנמצאוועודבכורותש
מאותשלשאלףושניםעשריםעליתריםהלויםנמצאוועודבכורותשלל

לויםמאותשלשאותןמהמפניבפרטןראשוןבמניןמחשבשהואכמוד

הלוים'שאותןמהמפניבפרטןהראשוןבמניןמחשבשהואמ

1פ

מאותשלשאותןמהמפניבפרטןהראשוןבמניןמחשבשהואכמו2פ

לויים'שאותןמהמפניבפרטןהראשוןבמניןמחשבשהואכמוא

לויים'שאותןמהמפניבפרטןהראשוןבמניןמחשבשהואכמוש
לויםמאותשלשאותןמהמפניבפרטןהראשוןבמניןמחשבשהואכמול

'ב'כעל'העודפיבכורות'עג'ראותןפדולאהיתריםד

ב"כעלהעודפיםבכורותג"רעאותןפדולאהיתריםמ

1פ

ושניםעשריםעלהעודפיםבכורותושלשהושבעיםמאתיםאותםפדולאהיתרים2פ

ב"כעלהעודפיםבכורותג"קקעאותןפדולאהיתריםא

ב"כעלהעודפיםבכורותג"קקעאותןפדולאהיתריםש
ושניםעשריםעלעודפיםבכורותושבעיםושלשהמאתיםאותןפדולאל

'ה'הנותנין'עג'רשאותןמוצאיןשאנובכורותאלףד

'הנותניןג"רעשאותןמוצאיןשאנובכורותאלףמ

חמשחמשנותניןג"רעשאותןמוצאיןואנו1פ

חמשחמשנותניןושלשהושבעיםמאתיםשאותןמוצאיןשאנובכורותאלף2פ

'הנותניןבכורותג"קקעשאותןמוצאיןשאנובכורותאלףא

'הנותניןבכורותג"קקעשאותםמוצאיןשאנובכורותאלףש
חמשחמשנותניןושלשהושבעיםמאתיםשאותןמוציאיןשאנובכורותאלףל
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פחתמהמפניבסףהלויםמניןבשכללמהמפניועודסלעיםד

פחתמהמפניבסוףהלויםכלמניןכשכללמהמפניועודסלעיםמ

פחתמהמפניבסוףהלויםכלמניןשבכללמהמפניועודסלעים1פ

פחתמהמפניבסוףהלויםכלמניןכשכללמהמפניועודסלעים2פ

פחתמהמפניבסוףהלוייםכלכשכללמהמפניועודסלעיםא

פחתמהמפניבסוףהלוייםכלכשכללמהמפניועוד'סלעיש
פחתמהמפניבסוףהלויםכלמניןשכללמהמפניועודסלעיםל

החשבוןמןאותןגנבלאהויהראשוןמניןמןמאות'גמהןד

החשבוןמןאותןגנבלאהויהראשוןמניןמןמאותשלשמהןמ

החשבוןמןאותןגנבלאהוימאותשלשמהן1פ

החשבוןמןאותםגנבלאהויהראשוןמניןמןמאותשלשמהן2פ

החשבוןמןאותןגנבלאהויהראשוןממנין'שמהןא

החשבוןמןאותםגנבלאהויהראשוןממנין'שמהןש
החשבוןמןאותןגנבלאהויהראשוןהמניןמןמאותשלשמהםל

לאהרןסלעים'ה'הבכורות'ג'ע'ראותןשיתנוכדיאלאד

לאהרןסלעים'הבכורותג"רעאותןשיתנוכדיאלאמ

לאהרןסלעיםחמשחמשבכורותושלשהושבעיםמאתיםאותןשיתנוכדיאלא1פ

לאהרןסלעיםחמשחמשבכורותושלשהושבעיםמאתיםאותםשיתנוכדיאלא2פ

לאהרןסלעים'הבכורותג"קקעאותםשיתנוכדיאלאא

לאהרןסלעים'הבכורותג"קקעאותםשיתנוכדיאלאש
לאהרןסלעיםחמשחמשבכורותושלשהושבעיםמאתיםאותןשיתנוכדיאלאל

יוחנןרבןלואמרלחשוביודעהיהלאשמאאואחיוד

בןיוחנןרבןלו'אמלחשוביודעהיהלאשמאאואחיומ

בןיוחנןרבןלו'אמלחשוביודעהיהלאשמאאואחיו1פ

בןיוחנןרבןלו'אמלחשוביודעהיהלאשמאאואחיו2פ

ז"ריבל"אלחשוביודעהיהלאשמאאואחיוא

ז"ריבליה'אמלחשוביודעהיהלאשמאאואחיוש
בןיוחנן'רלואמרלחשוביודעהיהלאשמאאואחיול

לחש'א'ודלחשבהיהויודעהיהגנבלאד

לחשאחדודברלחשובהיהויודעאתיודעזכאימ

לחשאחדודברהיהלחשובויודעהיהגנבלאזכאי1פ

לחשאחדודברלחשובויודעהיהגנבלאזכאי2פ

לחשאחדודברלחשובהיהויודעהיהגנבלאא

לחשאחדודברלחשובויודעהיהגנבלאש
לחשאחדודברלחשובהיהויודעהיהגנבלאזכאיל

זכאיבןיוחנןרבןלו'אמאמורלואמרלך'לומליד

זכאיבןיוחנןרבןלו'אמאמורלו'אמלךלומרלימ

זכאיבןיוחנןרבןלו'אאמורלו'אלךלומרלי1פ

זכאיבןיוחנןרבןלו'אמאמורלו'אמלךלומרלי2פ

ז"רבל"אאמורל"א]לךלומרליא

ליה'אמלךלומרליש
זכאיבןיוחנןרבןלואמראמורלואמרלךלומרליל

אמרלדרושיודעאתאיןאבללקרותאתיודעד

'אמלדרושיודעאתאיןאבללקרותאתיודעמ

'אמלדרושיודעאתהאיןאבללקרותאתהיודע1פ

'אמלדרושיודעאתאיןאבללקרותאתיודע2פ

ל"א[לדרושיודעאתהאיאבללקרותאתהיודעא

ש
אמרכלוםיודעאתהלדרושלאאבללקרותאתהיודעל

שלאלף'ב'לכפודיןלויםשלאלף'ב'כאותלוד

שלבכורותאלףב"כפודיןשללויםאלףב"כאותןלומ

שלאלףב"לכפודיןלויםשלושניםעשריםאותןלו1פ

שלאלףושניםלעשריםפודיןלויםשלאלףושניםעשריםאותןלו2פ

שלאלףב"לכעולהלוייםשלאלףב"כאותןא

שלאלףב"לכעוליןלוייםשלאלףב"כאותןש
שלאלףושניםלעשריםפודיןלויםאלףושניםעשריםאותןלול
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והיו'ג'ע'רעודובכורותמאות'געודבלויםנשתיירובכורותד

והיוג"רעעודובבכורות'שעודבלויםנשתיירומ

והיוג"רעעודובבכורותמאות'געודבלויםנשתיירבכורות1פ

והיוושלשהושבעיםמאתיםעודובבכורותמאותשלשעודבלויםנשתיירובכורות2פ

והיוג"קקעעודובכורות'שעודבלוייםנשתיירובכורותא

והיוג"קקעעודובבכורות'שעודבלוייםנשתיירובכורותש
והיוושלשהושבעיםמאתיםובבכורותמאותשלשעודבלויםנשתיירובכורותל

אותןמשמנה'לפיכבכורפודהבכורואיןבכורותשבלויםמאות'גאותןד

אותןמשמנהלפיכךבכורפודהבכורואיןבכורותשבלוים'שאותןמ

אותםמשמנהלפיכךבכורפודהבכורואיןבכורותשבלויםמאות'גאותן1פ

אותןמשמנהלפיכךבכורפודהבכורואיןבכורותשבלויםמאותשלשאותן2פ

אותםמשמנה'לפיבכורפודהבכורואיןבכורותשבלוייםמאותשלשאותןא

אותםמשמנה'לפיבכורפודהבכורואיןבכורותשבלוייםמאות'גאותןש
אותןמשמונהלפיכךבכורפודהבכורואיןבכורותשבלויםמאותשלשאותןל

חמשתולקחתממנונסתלקמידבכורותשהיומפניגנבןד

חמשתולקחתממנונסתלקמידבכורותשהיומיוגנבןחזרמ

חמשתולקחתממנונסתלקמידבכורותשהיומפניוגנבןחזר1פ

חמשתולקחתממנונסתלקמידבכורותשהיומפניאותןוגבהחזר2פ

חמשתולקחתמידממנוונסתלקבכורותשהיומפניאותםונכהחזרא

חמשתולקחתמידממנוונסתלקבכורותשהיומפניאותםוגבהחזרש
חמשתולקחתממנונסתלקמידבכורותשהיומפניוגנבןחזרל

אתם'הקבה'אמ'וגושקליםחמשתד

אתםה"הקב'אמ'וגומשקליםחמשתמ

אתםה"הקב'אמ'וגושקליםחמשת1פ

אתםה"הקב'אמהשקלגרה'עשריתקחהקדשבשקללגולגולתחמשת2פ

אתםה"הקב'אמהשקלגרהעשריםתקחהקדשבשקללגלגלתשקליםחמשתא

אתםה"הקב'אמהשקלגרהעשריםתקחהקדשבשקללגולגולתשקליםחמשתש
אתם'ה'ב'הקאמרהשקלגרהעשריםתקחהקדשבשקללגלגלתשקליםחמשתל

לפיכךשקלים'השהםכסף'בכיוסףזהרחלשלבכורהמכרתםד

לפיכךשקליםחמשהשהםכסףבעשריםיוסףזהשלרחלבכורהמכרתםמ

לפיכךשקליםחמשהשהםכסףבעשריםיוסףזהרחלשלבכורהמכרתם1פ

לפיכךשקליםחמשתשהםכסף'בעשרייוסףזהרחלשלבכורהמכרתם2פ

'לפישקלים'השהםכסף'בכיוסףזהרחלשלבכורהמכרתםא

'לפישקליםחמשהשהםכסףבעשריםיוסףזהרחלשלבכורהמכרתםש
לפיכךשקליםחמשתשהםכסףבעשריםיוסףזהרחלשלבכורהמכרתםל

במנהסלעים'ההבכורבנופודהמכםואחדאחדכליהיהד

במנהסלעיםחמשבכורובנופודהמכםואחדאחדכליהיהמ

במנהסלעיםחמשהבכורופודהמכםואחדאחדכליהיה1פ

במנהסלעיםחמשהבכורבנופודהואחדאחדכליהיה2פ

במנהסלעים'בההבכורבנופודה'ואא"כא

במנהסלעיםבחמשההבכורבנופודהואחדאחדכלש
במנהסלעיםחמשת[הבכור]ו-באתפודהמכםואחדאחדכליהיהל

הלויםשניתנוכשםבהםהעודפיםפדוייולבניולאהרןהכסףונתתצוריד

הלויםשניתנוכשםבהםהעודפיםפדוייולבניולאהרןהכסףונתתצורימ

הלויםשניתנוכשם'וגופדוייולבניולאהרןהכסףונתתצורי1פ

הלוייםשנתנוכשםבהםהעודפיםפדוייולבניולאהרןהכסףולקחתצרי2פ

הלוייםשנתנוכשם'וגוולבניולאהרןהכסףונתתצריא

הלוייםשנתנוכשם'וגוולבניולאהרןהכסףונתתצריש
הלויםשניתנוכשםבהםהעודפיםפדוייאתולבניולאהרןהכסףונתתהצוריל

ליהמהנתוניםנתוניםולבניולאהרן'הלויאתונתת'דכתולבניולאהרןד

לוהמהנתוניםנתוניםולבניולאהרןהלויםאתונתת'דכתולבניולאהרןמ

'וגונתוניםולבניולאהרןהלויםאתונתת'דכתולבניולאהרן1פ

לוהמהנתוניםנתוניםולבניולאהרןהלויםאתונתתדכתיבולבניולאהרן2פ

'וגונתוניםולבניולאהרןהלוייםאתונתת'דכתיולבניולאהרןא

'וגונתוניםולבניולאהרןהלוייםאתונתתדכתיבולבניולאהרןש
ליהמהנתוניםנתוניםולבניולאהרןהלויםאתונתתהכדכתיבולבנילאהרןל
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ויקחלויםבמקוםשהיההפדיוןכסףלוניתןכךישראלבנימאתד

ויקחלויםבמקוםשהיההפדיוםכסףלוניתןכךישראלבנימאתמ

ויקחלויםבמקוםשהיההפדיוםכסףלוניתןכך1פ

ויקחלויםבמקוםשהיה'הפדיוכסףלוניתןכךישראלבנימאת2פ

ויקחלוייםבמקוםשהיההפדיוןכסףלוניתןכךא

ויקחלוייםבמקוםשהיההפדיוןכסףלוניתןכךש
ויקחהלויםבמקוםשהיההפדיוןכסףלוניתןכךישראלבנימאתל

כיצד'וגוהפדיוםכסףאתמשהד

צדזהכאיהלויםפדוייעלהעודפיםמאתהפדוייםכסףאתמשהמ

כיצדהפדיוםכסףאתמשה1פ

צדזהכאיהלויםפדוייעלהעודפיםמאתהפדיוםכסףאתמשה2פ

כיצדהעודפיםמאתהפדיוןכסףאתמשהא

כיצדהעודפיםמאתהפדיוםכסףאתמשהש
צדזהכאיהלויםפדוייעל'העודפימאתהפדיוםכסףאתמשהל

עשהכך'אומיהודה'רנחמיה'ור'יהוד'רלהםעשהד

עשהכך'אומיהודה'רנחמיה'וריהודה'רלהםעשהמ

עשהכך'אומיהודה'רנחמיה'וריהודה'רלהםמשהעשה1פ

עשהכךאומריהודה'רנחמיה'וריהודה'רלהםעשה2פ

עשהכך'אומיהודה'רנחמיה'וריהודה'רלהםעשהא

עשהכךאומריהודה'רנחמן'וריהודה'רלהםעשהש
עשהכךאומריהודה'רנחמיה'וריהודה'רלהםעשהל

עלועודבקלפיונתןלוילויפיתקיןאלף'ב'כעלכתבד

עלועודבקלפיונתןלוילויפיתקיןאלףב"כעלכתבמ

ועודבקלפיונתןלוילויפתקיןאלףושניםעשריםעלכתב1פ

עלועודבקלפיונתןלוילויוכתבאלףושניםעשריםעלכתב2פ

עלועודלקלפיונתןלוילוי'פתקיאלףב"כעלכתבא

עלועודלקלפיונתןלוילויפתקיםאלףב"כעלכתבש
עלועודבקלפיונתןלוילויפיתקיןאלףועשריםשניםעלכתבל

ועירבןבקלפיונתןסלעים'הסלעים'הכתבפיתקין'ג'ע'רד

ועירבבןבקלפיונתןסלעיםה"הכתבפיתקיןג"רעמ

וערבןבקלפיונתןסלעיםחמשכתבפתקיןג"רע1פ

ועירבןבקלפיונתןסלעיםחמשסלעיםחמשכתבפתקיןושלשהושבעיםמאתים2פ

וערבןבקלפיונתןסלעיםחמשכתב'פתקיג"קקעא

ועירבןבקלפיונתןסלעיםחמשהכתבפתקיםג"קקעש
וערבןבקלפיונתןסלעיםחמשסלעיםחמשכתבפיתקיןושלשהושבעיםמאתיםל

בידועלהאםבקלפיידיופושטבכורשלאביווהיהד

בידועלהאםבקלפיידופושטשלבכוראביווהיהמ

בידועלהאםבקלפיידופושטבכורשלאביווהיה1פ

בידועלהאםבקלפיידופושטבאבכורשלאביווהיה2פ

בידועלהאםבקלפיידופושטבאבכורשלאביווהיהא

בידועלהאםבקלפיידופושטבאבכורשלאביווהיהש
בידועלהאםבקלפיידואתפושטבכורשלאביווהיהל

ומילויבןפדאךכברלו'אומהיהלויבן'כתפתקד

ומילויבןפדאךכברלו'אומהיהלויבןכתובפתקמ

ומילויבןפדאךכברלו'אומהיהלוי1פ

ומילויבןפדאךכברלואומרהיהלויבןכתובפיתק2פ

ומילויבןפדאךכברלואומרהיהלויבןפתקא

ומילויבןפדאךכברלו'אומהיהלויבןפתקש
ומילויבןפדאךכברלואומרהיהלויבןכתובפיטקל

לואמרמשההיה'סלעי'השלפתקבידושעלהד

לו'אוממשההיהסלעים'שלהפיתקבידושעלהמ

'אוממשההיהסלעיםחמשבידושעלה1פ

לותןאומרמשההיהסלעיםחמששלפיתקבידושעלה2פ

'אוממשההיהסלעים'השלפתקבידושעלהא

'אוממשההיהסלעיםחמשהשלפתקבידושעלהש
לואומרהיהסלעיםחמששלפיטקבידועולהשהיהל
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אם'אומנחמיה'רכולםעשווכןחייבשאתהסלעים'התןד

אם'אומנחמיה'רכולםעשווכןחייבשאתהסלעים'התןמ

אם'אמנחמיה'רחייבשאתהסלעיםחמשתן1פ

אםאומרנחמיה'רכולםעשווכןחייבשאתהסלעיםחמש2פ

כ"א'אומנחמיה'רכלםעשווכןחייבשאתהסלעים'התןא

כ"א'אמנחמיה'רכלםעשווכןחייבשאתה'סלעי'התןש
אםאומרנחמיה'רכלםעשווכןחייבשאתהסלעיםחמשתןל

לי'לומהימךלאלו'ולומעמולדוןהואיכולכןד

לילומרהימךלאלו'ולומעמולדוןהואיכולכןמ

לילומרהימךכללאולומרעצמולדוןהואיכולכן1פ

לילומרהימךלאלו'ולומעמולדוןהואיכולכן2פ

לומרהימךכללאולומרעמולדוןהואיכולא

'לומהימךכללא'ולומעמולדוןהואיכולש
לילומרהימךלאלוולומרעמולדוןהואיכולכןל

לוילויעליה'שכתוהפיתקיןכלנתמצוהריסלעים'התןד

לוילויעליהן'שכתוהפיתקיןכלנתמצוהריסלעים'התןמ

לויעליהןשכתבהפתקיןכלנתמנוהריסלעיםחמשתן1פ

לוילויעליהםשכתובהפתקיןכלנתמצוהריסלעיםחמשתן2פ

לוילויעליהם'שכתוהפתקיםכלנתמצוהריסלעים'התןא

לוילויעליהםשכתובהפתקיםכלנתמצוהריסלעים'התןש
לוילויעליהםכתובשהיההפתקיןכלנתאמצוהריסלעיםחמשתןל

שלפיתקלאבידיעולהמהידינותןאניאםד

שלחמשפיתקלאבידיעולהמהידינותןאניאםמ

לויבידיעולההיהבתחלהידינותןאניאם1פ

שלפידקלאבידיעולהמהידינותןאניאם2פ

שלפתקבידיעולהמהידינותןאניאםא

שלפתקבידיעולהמהידינותןאניאםש
שלפירקלאבידיעולהמהידינותןאניאםל

לוישלפיתקשםהיהשאםלי'אוממיסלעים'הד

שללויפיתקעודשםהיושאםליאומרמיסלעיםמ

1פ

לוישלפידקשםהיהשאםליאומרמיסלעיםחמש2פ

לוישלפתקשםהיהשאםליאומרמיסלעים'הא

לוישלפתקשםהיהשאםלי'אוממיסלעים'הש
לוישלפירקשםהיהשאםליאומרמיסלעיםחמשל

אלף'ב'כעלכתבעשהכךאלאבוזכיתישלאלויד

אלףושניםעשריםעלכתבעשהכךאלאבוזכיתישלאלוימ

אלףב"כעלכתבעשהכךאלא1פ

אלףושניםעשריםעלכתבעשהכךאלאבוזכיתישלאלוי2פ

אלףב"כעלכתבעשהכךאלאבוזכיתישלאא

אלףב"כעלכתבעשהכךאלאבוזכיתישלאש
אלףושניםעשריםעלכתבעשהכךאלאבוזכיתישלאלול

סלעים'ה'עג'רועללוילויפיתקין'עג'ורד

סלעיםחמשג"רעועודלוילויפיתקיןושלשהושבעיםומאתיםמ

סלעיםחמשג"רעועודלויפתקיןג"ורע1פ

סלעיםחמשושלשהושבעיםמאתיםועודלוילויפיתקיןושלשהושבעיםומאתים2פ

סלעים'ה[פתקים]ג"קקעועודלוילויפתקיםג"וקקעא

סלעיםחמשהג"קקעועודלוילויפתקיםג"וקקעש
ושלשהושבעיםמאתיםועודלוילויפיתקיןושלשהושבעיםומאתיםל

היהאםסלעים'הבידועולהשהיהומיידןונתנובאוד

היהאםסלעיםחמשבידועולהשהיהומיידןונתנובאומ

היהאםסלעיםחמשבידועולהשהיהומיידןנתנובאו1פ

היהאםסלעיםחמשפידקבידועולהשהיהומיידןונתנובאו2פ

היהאםא

היהאםש
ל
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היהלאזכיתאלומשהמשיבוהיהכלוםלו'לומבאד

היהלאזכיתאלומשיבומשההיהכלוםלו'לומבאמ

היהלאזכיתאלומשיבומשההיהכלוםלומרבא1פ

היהלאזכיתאלומשהמשיבוהיהכלוםלולומרבא2פ

היהלאזכיתאלומשהמשיבוהיהכלוםלו'לומבאא

היהלאזכיתאילומשהמשיבוהיהכלוםלו'לומבאש
ל

שעהבאותההשמיםמןחייבשאתאלאלויפיתקשםד

השעהבאותההשמיםמןחייבשאתאלאלוילויפיתקשםמ

השמיםמןחייבשאתאלאלויפתקשם1פ

שעהבאותההשמיםמןחייבשאתאלאשםלויפידק2פ

שעהאותההשמיםמןחייבשאתאלאשםלויפתקא

שעהבאותההשמיםמןחייבשאתאלאשםלויפתקש
ל

וששיםחמשהאתלקחישראלבניבכורמאתנותןהיהד

'וגומהכסףאתלקחישראלבניבכורמאתנותןהיהמ

וששהחמשההכסףאתלקחישראלבניבכורמאת1פ

וששיםחמשהאתלקחישראלבניבכורמאתנותןהיה2פ

'וגוהכסףאתלקחישראלבבניבכורכלמאתנותןהיהא

'וגוהכסףאתלקחישראלבבניבכורכלמאתנותןהיהש
ל

הקדששקליהדיוטכשקלישלאמלמדהקדשבשקלואלףמאותושלשד

הקדששקליהדיוטכשקלישלאמלמדמ

הדיוטשקליהקדשכשקלישלאללמדהקדשבשקלואלףמאותושלש1פ

הקדששקליהדיוטכשקלישלאמלמדהקדשבשקלואלףמאותושלש2פ

קדש[ה]שקליהדיוטבשקלי[היו]לא[שמלמד]הקדשבשקלא

הקדששקליהדיוטבשקליולאהקדשבשקלש
ל

אוכאחדכולןושוקלחוזר'אאחדשוקלאםהדיוטשקליד

אוכאחדכולןושוקלחוזראחדאחדשוקלהיהאםהדיוטשקלימ

אוכאחדכולןושוקלוחוזראחדאחדשוקלהיהאםהדיוטשקלי1פ

אוכאחדכולןושוקלחוזראחדאחדשוקלהיהאםהדיוטשקלי2פ

אוכאחדכלןושוקלחוזר'א'אשוקלהיהאםהדיוטשקליא

אוכאחדכלןושוקלחוזראחדאחדשוקלהיהאםהדיוטשקליש
ל

וחזרואחדאחדכלשקלןישריםהקדששקליאבליגרעאויוסיףד

וחזרואחדאחדכלשקלןישריםהקדששקליאבליגרעאויוסיףמ

ואחדאחדכלשקלןישריםהקדששקליאבליגרעאויוסיף1פ

וחזרואחדאחדכלשקלןישריםהקדששקליאבליגרעאויוסיף2פ

וחוזר'ואא"כשקלםישריםהקדששקליאבליגרעאויוסיףא

וחוזרואחדאחדכלשקלםישריםהקדששקליאבליגרעאויוסיףש
ל

הפדיוםכסףאתמשהויתןמיעטולאריבהלאכאחדכולןושקלןד

הפדיוםכסףאתמשהויתןמיעטולאריבהלאכאחדכולןושקלןמ

הפדויםכסףאתמשהויתןמיעטולאריבהלא1פ

הפדיוםכסףאתמשהויתןמיעטולאריבהלאכאחדכולןושקלן2פ

הפדיוםכסףאתמשהויתןמיעטולארבהלאא"ככלםושוקלא

הפדיוםכסףאתמשהויתןמיעטולאריבהלא'כאכלםושוקלש
ל

לו'שנעדלהםנתןשלאמלמד'וגוד

לו'שנאמעדלהםנתןשלאמלמד'הפיעלולבניולאהרןמ

לו'שנאמעדלהםנתןשלאמלמדי"יפיעלולבניולאהרן1פ

לושנאמרעדלהםנתןשלאמלמדי"יפיעלולבניולאהרן2פ

לו'שנאעדלהםנתןשלאמלמדי"ייפ"ע'וגוא

לו'שנאמעדלהםנתןשלאמלמד'הפיעל'וגוש
ל
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לאהרןמחצהנתןמשהאת'ייצוהכאשרלהםתן'הקבהמפיד

לאהרןמחצהנתןמשהאת'הצוהכאשרלהםתןה"הקבמפימ

לאהרןמחצהנתןמשהאתי"יצוהכאשרה"הקבמפי1פ

לאהרןמחצהנתןמשהאתי"יצוהכאשרלהםתןה"הקבמפי2פ

לאהרןמחצהנתןמשהאתי"ייצוהכאשרלהםתןה"הקבמפיא

לאהרןמחצהנתןמשהאת'הצוהכאשרלהםתןה"הקבמפיש
ל

אהרןשקלולבניולאהרןהכסףונתת'הקבהלו'שאמכשםלבניוומחצהד

אהרןשקלולבניולאהרןונתתה"הקבלו'שאמכשםלבניוומחצהמ

לאהרןשקלולבניולאהרןהכסףונתת'שנלבניוומחצה1פ

שקלולבניולאהרןהכסףונתתה"הקבלושאמרכשםלבניוומחצה2פ

אהרן]שקלולבניולאהרןהכסףונתתה"הקבל"שאכשםלבניוומחצהא

שקלולבניולאהרןהכסףונתתה"הקבליה'שאמכשםלבניוומחצהש
ל

שכללפילאמראהרןואלמשהאל'ייוידברבניוכנגדד

שכללפילאמראהרןואלמשהאל'הוידברבניוכנגדמ

שכללפיאהרןואלמשהאלי"יוידברבניוכנגד1פ

שכללפילאמראהרןואלמשהאלי"יוידברבניוכנגד2פ

שכללפילאמראהרןואלמשהאלי"ייוידברבניוכל[כנגדא

שכללפילאמראהרןואלמשהאל'הוידברבניוכלש
ל

זמןשכלכללשזהדיבורלכללאהרןאתהביאבאהרןהפרשהמעשהד

זמןשכלכללשזהדבור[ל]לכלאהרןאתהביאבאהרןהפרשהמעשהמ

זמןשכלכללשזהדבורלכלאהרןהביאבאהרןהפרשהמעשה1פ

זמןשכלכללשזהדבורלכללאהרןאתהביאבאהרןהפרשהמעשה2פ

זמןכלכללשזהדבורבכללאהרןאתהביאבאהרןהפרשהמעשהא

זמןשכלכללשזהדיבורבכללאהרןאתהביאבאהרןהפרשהמעשהש
ל

'וגוראשאתנשא'לכהנימעשהלכהניםשדיברד

קהתבניראשאתנשאלכהניםמעשהלכהניםשדברמ

'וגוקהתבניראשאתנשאלכהניםמעשרלכהניםשדבור1פ

לויבנימתוךקהתבניראשאתנשאלכהניםמעשהלכהניםשדבר2פ

לויבנימתוךקהתבניראשאתנשואלכהניםמעשהלכהניםשדברא

לויבנימתוךקהתבניראשאתנשואלכהניםמעשהלכהניםשדברש
ל

אלאפקוד'אומאינוד

אלאראשאתאתשאולאפקוד'אומאינומ

אלאראשאתשאולאפקוד'אמאינו1פ

אלאראשאתשאולאפקודאומראינואבותםלביתלמשפחותם2פ

אלאראשאתשאולאפקוד'אומאינואבותםלביתלמשפחותםא

אלאראשאתשאולאפקוד'אומאינואבותםלביתלמשפחותםש
ל

נשיאותקבלוהקדשמלאכתעללהתמנותכשנמנונשיאותלשוןראשאתנשאד

נשיאותקבלוהקודשמלאכתעללהתמנותכשנתמנונשיאותלשוןראשאתנשואמ

נשיאותקבלוהקדשמלאכתעללהמנותכשנמנונשיאותלשוןנשא1פ

נשיאותקבלוהקדשמלאכתעללהתמנותכשנתנונשיאותלשוןראשאתנשא2פ

נשיאותקבלוהמשכןמלאכתעללהתמנותכשנתנונשיאותלשוןראשאתנשאא

נשיאותקבלוהקדשמלאכתעללהתמנותכשנתנונשיאותלשוןראשאתנשאש
ל

מהםקהתכבני'חשובילאלויבנישמכללויבנימתוךד

מהםקהתכבניחשוביםהיולאלויבנישמכללויבנימתוךמ

מהםקהתכבניחשוביםהיולאלויבנישמכללויבנימתוך1פ

מהםקהתכבניחשוביםהיולאלויבנישמכללויבנימתוך2פ

מהםקהתכבניחשוביןהיולאלויבנישמכללויבנימתוךא

מהםקהתבבניחשוביםהיולאלויבנישמכללויבנימתוךש
ל
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נמנולפיכךהקדשיםקדשהיתהשעבודתןועודחשוביםשהיוולפיולויםכהניםד

נמנולפיכךהקדשיםקדשהיתהשעבודתןועודחשוביםשהיוולפיולויםכהניםמ

נמנולכךקדשיםקדשהיתהשעבודתוועודחשוביןשהיוולפיולויםכהנים1פ

נמנולפיכךקדשיםקדשהיתהשעבודתוועודחשוביםשהיוולפיולויםכהנים2פ

נמנו'לפיהקדשיםקדשהיתהשעבודתןועודחשוביןשהיוולפיולוייםכהניםא

נמנו'לפיהקדשיםקדשהיתהשעבודתןועודחשוביםשהיוולפיולוייםכהניםש
ל

גרשוןתולדותיודרךנמנוהבכוריםלפדותחדשמבןכשמנאןמוצאשאתתחלהד

מוצאשאתתחלהמ

גרשוןתולדותםדרךנמנוהבכוריםלפדותחדשמבןכשמנאןמוצאשאתתחלה1פ

גרשוןתולדותיודרךנמנוהבכורותלפדותחדשמבןכשמנאןמוצאשאתתחלה2פ

גרשוןתולדותםדרךנמנוהבכורותלפדותחדשמבןכשמנאןמוצאשאתתחלהא

גרשוןתולדותםדרךנמנוהבכורותלפדותחדשמבןכשמנאןמוצאשאתתחלהש
ל

שמנאןכאןאבלמרריואחרקהתואחרתחלהד

כשמנאןמ

חדשמבןכשמנאןכאןאבלמרריואחרקהתואחרתחלה1פ

שמנאןכאןאבלמרריכךואחרקהתכךואחרתחלה2פ

שמנאןכאןאבלמרריכ"ואחקהתכ"ואחתחלהא

שמנאןכאןאבלמרריכ"ואחקהתכ"ואחתחלהש
ל

ממונהשהיהלפיקהתמנאןעבודתןחשיבותלפיהקדשכליעללמנותןד

ממונהשהיהלפיקהתמנאועבודתןחשיבותלפיהקודשכליעללמנותןמ

ממונהשהיהלפיקהתמנאןעבודתןחשיבותלפיהקדשכליעללמנותן1פ

ממונהשהיהלפיקהתמנאןעבודתםחשיבותלפיהקדשכליעללמנותן2פ

ממונהשהיהלפיקהתמנאןעבודתןחשיבותלפיהקדשכליעללמנותןא

ממונהשהיהלפיקהתמנאןעבודתםחשיבותלפיהקדשכליעללמנותםש
ל

בכורשהיהגרשוןואחריותחלהלמנותזכה'הקדשיקדשיועלהארןעלד

בכורשהיהגרשוןואחריותחלהלמנותזכההקדשיםקדשועלהארוןעלמ

בכורשהיהגרשוןואחריותחלהלמנותזכההקדשיםקדשיועלהארוןעל1פ

בכורשהיהגרשוןואחריותחלהלמנותזכההקדשיםקדשועלהארוןעל2פ

בכורשהיהגרשוןואחריותחלהלמנותזכרהקדשיםקדשיועלהארןעלא

בכורשהיהגרשוןואחריותחלהלמנותזכההקדשיםקדשיועלהארוןעלש
ל

עלממונהשהיהמרריואחריומועדאהלועלהיריעותעלממונהוהיהד

עלממונהשהיהמרריואחריומועדאהלועלהיריעותעלממונהוהיהמ

עלממונהשהיהמרריואחריומועדאהלועלהיריעותעלממונהוהיה1פ

עלממונהשהיהמרריואחריומועדאהלועלהיריעותעלממונהוהיה2פ

עלממונהשהיהמרריואחריומועדאהלועלהיריעותעלממונהוהיהא

עלממונהשהיהמרריואחריומועדאהלועלהיריעותעלממונהוהיהש
ל

שנהשלשיםמבןהיתדותועלהאדניםועלהעמודיםועלהבריחיםועלהקדשיםד

שנהשלשיםמבןהיתידותועלהאדניםועלהעמודיםועלהבריחיםועלהקרשיםמ

שלשיםמבןוהיתדותהעמודיםועלהבריחיםועלהקרשים1פ

שנהשלשיםמבןהיתדותועלהאדניםועלהעמודיםועלהבריחיםועלהקרשים2פ

שנהשלשיםמבןהיתדותועלהאדניםועלהעמודיםועלהבריחיםועלהקדשיםא

שנהשלשיםמבןהיתדותועלהאדניםועלהעמודיםועלהבריחיםועלהקרשיםש
ל

'וגוומעלהד

מועדבאהלמלאכהלעשותלצבאבאכלשנהחמשיםבןועדומעלהמ

מועדבאהלמלאכהלעשותלצבאהבאכלשנהחמשיםבןועדומעלה1פ

באהלמלאכהלעשותלצבאהבאכלשנהחמשיםבןועדומעלה2פ

'וגושנהחמשיםבןועדומעלהא

'וגושנהחמשיםבןועדומעלהש
ל
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שנהועשריםחמשמבן'אומאחר'וכתוד

בעבודתצבאלצבואיבואומעלהשנהועשריםחמשמבן['אומ]אחד'כתומ

'וגולצבאיבאומעלהשנהועשריםחמשמבן'אומאחד'כתו1פ

בעבודתצבאלצבאיבאומעלהשנהועשריםחמשמבןאומראחדכתוב2פ

'וגושנהועשריםחמשמבן'אומ'א'כתוא

'וגושנהועשריםחמשמבן'אומ'א'כתוש
ל

שנייתקיימוכיצדד

שנייתקיימוכיצדומעלהשנהשלשיםמבן'אומאחר'וכתומועדאהלמ

שנייתקיימוכיצדשנהשלשיםמבן'אומאחד'וכת1פ

שנייתקיימוכיצדומעלהשנהשלשיםמבןאומראחדוכתובמועדאהל2פ

'ביתקיימוכיצד'וגושנהשלשיםמבן'אומאחר'וכתוא

'ביתקיימוכיצד'וגושנהשלשיםמבן'אומאחרוכתובש
ל

בניעבודתזאתלעבודהשלשיםמבןלתלמודועשריםחמשמבןהללו'כתוביד

בניעבודתזאתלעבודהשלשיםמבןלתלמודועשריםחמשמבןהללוכתוביםמ

בניעבודתזאתלעבודה'למבןלתלמודה"כמבןכתובין1פ

בניעבודתזאתלעבודהשלשיםמבןלתלמודועשריםחמשמבןהללוכתובים2פ

בניעבודתזאתלעבודה'למבןלתלמודה"כמבןהללוהכתוביםא

בניעבודתזאתלעבודהשלשיםמבןלתלמודה"כמבןהללוהכתוביםש
ל

שהיהאהרןממנושיצאקהתשזכהלפי'וגוקהתד

שהיהאהרןממנושיצאקהתשזכהלפיהקדשיםקדשמועדבאהלקהתמ

שהיהאהרןממנושיצאוקהתשזכהלפיהקדשיםקדשמועדבאהלקהת1פ

שהיהאהרןממנושיצאקהתשזכהלפיהקדשיםקדשמועדבאהלקהת2פ

שהיהאהרןממנושיצאקהתשזכהלפי'וגוקהתא

שהיהאהרןממנושיצאקהתשזכהלפי'וגומועדבאהלקהתש
ל

זכולכךהקדשיםקדשד

זכולכךקדשיםקדשלהקדישואהרןויבדל'דתימכמאקדשיםקדשמ

זכולכךקדשיםקדשלהקדישואהרןויבדל'דכתקדשים(ה)קדש1פ

זכולכךהקדשיםקדשלהקדישואהרןויבדלדתימרכמההקדשיםקדש2פ

זכולכךהקדשיםקדשלהקדישואהרןויבדלא"כדהקדשיםקדשא

זכולכךהקדשיםקדשלהקדישואהרןויבדלא"כדהקדשיםקדשש
ל

'וגוהמחנהבנסעובניואהרןובאהקדשיםקדשעבודתןלהיותבניוד

'וגומהמחנהבנסועובניואהרןובאהקדשיםקדשעבודתןלהיותבניומ

והורידוהמחנהבנסעאהרןובאהקדשיםקדשעבודתןלהיותבניו1פ

והורידוהמחנהבנסועובניואהרןובאהקדשיםקדשעבודתםלהיותקהת(ו)בני2פ

והורידוהמחנהבנסועובניואהרןובאהקדשיםקדשעבודתםלהיותבניוא

והורידוהמחנהבנסועובניואהרןובאהקדשיםקדשעבודתםלהיותבניוש
ל

למשה'הקבה'אמד

למשהה"הקב'אממ

למשהה"הקב'אהעדותארוןאתבהוכסוהמסךפרכתאת1פ

ה"הקב'אמהעדותארוןאתבהוכסוהמסךפרוכתאת2פ

ה"הקב'אמ'וגוהמסךהמסךפרוכתאתא

ה"הקב'אמ'וגוהמסךפרכתאתש
ל

הפרכתאתמפרקיןקהתבנייהיולאהמשכןאתמפרקיןשיהיובשעהד

הפרוכתאתמפרקיןקהתבנייהיולאהמשכןאתמפרקיןשיהיובשעהמ

הפרכתאתמפרקיןקהתבנייהולאהמשכןאתמפרקיןשיהיובשעה1פ

הפרכתאתמפרקיןקהתבנייהיולאהמשכןאתמפרקיןשיהיובשעה2פ

הפרוכתאתמפרקיןקהתבנייהיולאהמשכןאתמפרקיןשהיובשעהא

הפרכתאתמפרקיןקהתבנייהיולאהמשכןאתמפרקיןשיהיובשעהש
ל
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שהםמפניאותהמפרקיןוהןנכנסיןאהרןבנייהיואלאהארוןמפניד

שהןמפניאותהמפרקיןוהןנכנסיןאהרןבנייהיואלאהארוןמפנימ

שהןמפניאותהמפרקיןוהןנכנסיןאהרןבנייהואלאהארוןמפני1פ

שהםמפניאותהמפרקיןוהןנכנסיןאהרןבנייהיואלאהארוןמפני2פ

שהםמפניאותהמפרקיןוהםנכנסיןאהרןבנייהיואלאהארןמפניא

שהםמפניאותה'מפרקיוהם'נכנסיאהרןבנייהיואלאהארוןמפניש
ל

ממחיצתגדולההכהניםמחיצתמבחוץוהלויםמבפניםשומריםהכהניםרבותינוושנוכהניםד

ממחיצתגדולההכהניםמחיצתמבחוץוהלויםמבפניםשומריםהכהנים'רבותיושנוכהניםמ

ממחיצתגדולההכהניםמחיצתמבחוץוהלויםמבפניםשומריןהכהנים'רבותיושנוכהנים1פ

ממחיצתהכהונהמחיצתמבחוץוהלויםמבפניםשומריםהכהניםרבותינוושנוכהנים2פ

ממחיצתלפניםהכהונהמחיצתמבחוץוהלוייםמבפניםשומריםהכהנים'רבותיושנוכהניםא

ממחיצתלפניםהכהונהמחיצתמבחוץוהלוייםמבפנים'שומריהכהנים'רבותיושנוכהניםש
ל

'ר'אהפרכתאתמורידיםכשהיואלאעושיםאהרןבניהיוומההלויםד

'אמהפרכתאתמורידיםכשהיואלאעושיםאהרןבניהיוומההלויםמ

ר"אהפרכתאתמורידיןכשהיואלאעושיןאהרןבניהיוומההלוים1פ

ר"אמהפרוכתאת'מורידיכשהיואלאעושיןאהרןבניהיוומההלוים2פ

ר"אהפרכתאתמורידיןכשהיואלאעושיןאהרןבניהיוומההלוייםא

ר"אהפרכתאתמורידיןכשהיואלא'עושיאהרןבניהיוומההלוייםש
ל

בראשיהןזהבשלוצינורותגדוליםקונטיטיןהיוכךחנינא'ברחמאד

בראשיהםשלזהבוצנורותגדוליםקונטיסיןהיוכךחנינא'ברחמא'רמ

בראשיהםזהבשלוצנורותגדוליםקונטסיןהיוכךחנינה'ברחמא1פ

בראשיהןזהבשלוצנורותגדוליםקונטסיןהיוכךחנינאברחמא2פ

בראשיהםזהבשלוצנורותגדוליםקונתסיןהיוכךחניןא

בראשיהםזהבשלוצינורותגדוליםקונטסיןהיוכך'חניש
ל

הקודקסיןאתושורפיןבקונטטיןהפרכתאתמגביהיןוהיוברזלשל'אומוישד

הקונטיסיםושולפיןבקונטיסיןהפרכתאתמגביהיןוהיושלברזל'אומוישמ

הקורקפיןאתושולפיןבקונטסיםהפרכתאתמגביהיןוהיוברזלשל'אומויש1פ

הקורקסיןאתושולפיןבקנטסיןהפרוכתאתמגביהיןוהיוברזלשלאומריםויש2פ

הקונטסיםאתושולפיןבקונטסיןהפרוכתאתמגביהיןוהיוברזלשלא"ויא

הקורקסיןאתושולביןבקונטסיןהפרכתאתמגביהיןוהיוברזלשלא"ויש
ל

שלאכדיאחתבבתאותהמשפיליןהיולאכן'ואעפד

שלאכדיאחתבבתאותהמשפיליןהיולאכ"ואעפמ

שלאכדיצחתבתראותהמשפיליןהיולאכ"ואעפ1פ

שלאכדיאחתבבתמשפיליןהיולאכןפיעלואף2פ

שלאכדיאחתבבתאותומשפילהיהלאכ"ואעפא

שלאכדיאחתבבתאותומשפיליןהיושלאפ"ואעש
ל

הארוןאתוכסושיורידוהעדקימעהקימעהמשפיליןאלאהארוןיראהד

הארוןאתויכסושיורידוהועדקימעאקימעאמשפיליןאלאהארוןאתיראהמ

הארוןאתויכסושיורידוהועדקימעאקימעאמשפיליןאלאהארוןיראה1פ

הארוןאתויכסושיורידוהועדקמעאמשפיליןאלאהארוןיראה2פ

הארןאתויכסושיורידוהועדקימעאקימעאמשפיליןאלאהארןיראהא

הארוןאתויכסושיורידוהועדקימעאמשפיליןאלאהארוןיראהש
ל

'וגוובניואהרןובא'שנלמשה'אומהאלהיםשכןמניןד

'וגומהמחנהבנסועובניואהרןובאלמשה'אמהאלהיםשכןמניןמ

ובניואהרןובאלמשה'אומהאלהיםשכןמנין1פ

'וגוובניואהרןובאלמשהאומרהאלהיםשכןמנין2פ

'וגוובניואהרןובאלמשה'אומהאליםשכןומניןא

'וגוובניואהרןובאלמשה'אומהאלהיםשכןומניןש
ל
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'שבעיועלטפחועביהלחלוןדומההיתההפרכתאמרוד

שבעיםועלטפחועביהגדולהלוילון(לארון)דומההיתההפרכתבארון'אממ

עביהועלטפחועביהגדולהלוילוןדומההיתהוהפרכתהארוןאמרו1פ

שבעיםועלטפחועביהגדולהלוילוןדומההיההפרוכתאמרו2פ

ב"עועלטפחועוביהגדולהלוילוןדומההיההפרכתאמרוא

ב"עועלטפחועביהגדולהלוילוןדומההיההפרכתאמרוש
ל

מאות'וגחוטין'ד'כונימאנימאכלועלנארגתנימיןושניםד

מאותושלשחוטיןד"כונימאנימאכלועלנארגתניריןושניםמ

מאות'וגחוטיןד"כונימאנימאכלועלנארגתנירין1פ

מאותושלשחוטיןוארבעהעשרים'ונימנימאכלועלנארגתניריןושנים2פ

מאות'וגחוטיןד"כונימאנימאכלועלנארגתניריןא

'וש'חוטיד"כונימאנימאכלועלנארגתניריןש
ל

ואחרהארוןמפניבקונטיסוךאותהנושאיםגדוליםכהנים'ובאותהמטביליןכהניםד

ואחרהארוןמפניבקונטיסיןאותהנושאיםגדוליםכהניםושניאותהמטביליןכהניםמ

ואחרהארוןמפניבקונטסיןאותהנושאיןגדוליםכהניםושניאותהמטביליןכהנים1פ

ואחרהארוןמפניבקונטיסוףאותהנושאים'גדוליכהניםושניאותהמטביליןכהנים2פ

כ"ואחהארןמפניבקונטסיןאותהנושאיןגדוליםכהנים'ובאותהמטביליןכהניםא

כ"ואחהארוןמפני'בקונטסיאותהנושאיןגדוליםכהניםושניאותהמטביליןכהניםש
ל

'ד'ה'הכלוםבארוןיראהשלאתחשעורכסויעליונותניןכךד

ד"ההכלוםבארוןיראהשלאתחשעורכסויעליונותניןכךמ

ד"ההכלוםבארוןיראהשלאתחשעורכסויעליונותניןכך1פ

היאהדאכלוםבארוןיראהשלאתחשעורכסויעליונותניןכך2פ

ד"ההכלוםבארוןיראהשלאתחשעורכסויעליונותניןא

ד"ההכלוםבארוןיראהשלאתחשעורכסויעליונותניןש
ל

'וגותחשעורכסויעליוונתנוד

ושמומלמעלהתכלתכלילבגדופרשותחשעורכסויעליוונתנומ

'וגוכסויעליוונתנו1פ

ושמומלמעלהתכלתכלילבגדופרשותחשעורכסויעליוונתנודכתיב2פ

ושמומלמעלהתכלתכלילבגדופרשותחשעורכסויעליוונתנוא

ושמומלמעלהתכלתכלילבגדופרשותחשעורכסויעליוונתנוש
ל

מעלהשלהכבודככסאהארץמעשהחביב'אומנתן'רד

שלמעלההכבודככסאהארוןמעשהחביב'אומנתן'רבדיומ

הכבודכסאכנגדארוןמעשהחביב'אומנתן'ר1פ

מעלהשלהכבודככסאהארוןמעשהחביבאומרנתן'רבדיו2פ

מעלהשלהכבודככסאהארוןמעשהחביב'אומנתן'רבדיוא

מעלהשלהכבודככסאהארוןמעשהחביב'אומנתן'רבדיוש
ל

כסאכנגדמכווןשהמקדשפעלתלשבתךמכון'שנאמד

כסאכנגדמכווןשהמקדש'הפעלתלשבתךמכון'שנמ

הכסאכנגדמכווןהזהשהמקדשי"יפעלתלשבתךמכון'שנ1פ

כסאכנגדמכווןשהמקדשמקדשי"יפעלתלשבתךמכון'שנ2פ

כסאכנגדמכווןשהמקוםי"יימקדשי"ייפעלתלשבתךמכון'שנאא

כסאכנגדמכווןשהמקדש'המקדש'הפעלתלשבתךמכון'שנאש
ל

ממעל'עומדישהםכשרפיםכפרתהימנולמעלהעשההכסאכנגדוהארוןהכבודד

ממעלעומדיםשהםכשרפיםכפרתהימנולמעלהעשההכסאכנגדוהארוןהכבודמ

ממעלעומדיםשהםכשרפיםכפרתהימנולמעלהעשההכבודכנגדוהארון1פ

ממעלעומדיםשהםכשרפיםכפורתהימנולמעלהעשההכסאכנגדוהארוןהכבוד2פ

ממעלעומדיםכשרפיםכפורתהימנולמעלההעשויכסאכנגדוהארוןהכבודא

ממעלעומדיםשהםכשרפיםכפורתהימנולמעלהעשויכסאכנגדוהארוןהכבודש
ל
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בהםשהיהוארץשמיםכנגדחביביםשהםכרוביםשניבועשהלוד

בהםשהיהוארץשמיםכנגדחביביםשהםכרוביםשניבועשהלומ

בהםשהיהוארץשמיםכנגדחביביןשהםכרוביםבועשהלו1פ

בהםשהיהוארץשמיםכנגדחביביםשהםכרוביםשניבועשהלו2פ

בהםשהיהוארץשמיםכנגדחביביןשהםכרוביםשניבועשהלוא

בהםשהיהוארץשמיםכנגד'חביבישהםכרוביםשניבועשהלוש
ל

'וגומזהמקצהאחדכרוב'שנ'הבהשלמושבוד

אחדוכרובמזהמקצהאחדכרוב'שנה"שלהקבמושבומ

'וגומקצהאחדכרוב'שנה"הקבשלמושבו1פ

אחדוכרובמזהמקצהאחדכרוב'שנה"הקבשלמושבו2פ

אחדכרובוכתיבמזהמקצהאחדכרוב'שנאה"הקבשלמושבוא

אחדכרוב'וכתימזהמקצהאחדכרוב'שנאה"הקבשלמושבוש
ל

'יייפתח'שנלארץאוצרואתפותחשהשמיםוכשםד

'היפתח'שנלארץאוצרואתפותחשהשמיםוכשם'וגוממזהמקצהמ

י"ייפתח'שנלארץאוצרואתפותחשהשמיםוכשם1פ

י"ייפתח'שנאלארץאוצרואתפותחשהשמיםוכשם'וגומזהמקצה2פ

י"יייפתח'שנאלארץאוצרואתפתחשבשמיםובשםמזהמקצהא

'היפתח'שנאמלארץאוצרואתפותחשבשמיםוכשם'וגומזהמקצהש
ל

השכינהכךהשמיםאתהטובאוצרואתלךד

השכינהכךהשמיםאתהטובאוצרואתלךמ

השכינהכך'וגואוצרואתלך1פ

השכינהכך'וגוארצךמטרלתתהשמיםאתהטובאוצרואתלך2פ

השכינהכך'וגוהשמיםאתהטובאוצרואתלךא

השכינהכך'וגוהשמיםאתהטובאוצרואתלךש
ל

ומזהמזהשנתוניןכרובים'מבלמעלהנתונהד

בלוחותישראלומגדיליןומזהמזהשנתוניםכרוביםמשנילמעלהנתונהמ

בלוחותישראלאתומגדיליןומזהמזהשנתוניןכרוביםמשנילמעלהנתונה1פ

('שנא)כלוחותישראלומגדיליןומזהמזהשנתוניםכרוביםמשנילמעלהנתונה2פ

בלוחותישראלומגדיליםומזהמזהשנתוניםכרובים'מבלמעלהנתונהא

בלוחותישראלומגדיליןומזהמזהשנתוניןכרוביםמשנילמעלהנתונהש
ל

אישופניהם'שנלזהזהמכווניםכתוביםהםד

אישופניהם'שנלזהזהמכווניםכתוביםהםומזהמזהבהן'שכתומ

אישופניהם'שנלזהזהמכווניםכתוביםהםומזהמזהבהן'שכת1פ

אישופניהם'שנלזהזהמכווניםכתוביםהםומזהמזהבהןשכתוב2פ

אישופניהם'שנאלזהזהמכווניםכתוביםהםומזהמזהבהם'שכתוא

אישופניהם'שנאמלזהזהמכווניםכתוביםהםומזהמזהבהןשכתובש
ל

מכללמציון'שנ'הקבהכנגדכנגדשמכווןהכבודכסאכנגדאחיואלד

מכללמציון'שנה"הקבכנגדשמכווןהכבודכסאכנגדאחיואלמ

מכללמציון'שנה"הקבכנגדשמכווןהכבודכסאכנגדאחיואל1פ

מכללמציון'שנה"הקבכנגדשמכווןהכבודכסאכנגדאחיואל2פ

מכללמציון'שנאה"הקבכנגדשמכווןהכבודכסאכנגדאחיואלא

מכללמציון'שנאה"הקבכנגדשמכווןהכבודכסאכנגדאחיואלש
ל

לאעליופורסיןהיולא'נוסעישהיובשעהואףהופיעם'אלייופיד

לאעליופורסיןהיולאנוסעיןשהיובשעהואףהופיעאלקיםיופימ

לאעליופורסיןלאנוסעיןשהיובשעהואףהופיעאלהיםיופי1פ

לאעליופורסיןהיולאנוסעיםשהיובשעהואףהופיעאלהיםיופי2פ

לאעליופורסיןהיולאנושאיןשהיובשעהואףהופיעאלהיםיופיא

לאעליופורסיןהיולא'נוסעישהיובשעהואףהופיעאלהיםיופיש
ל
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דומה'שהתכללמהתכלתכלילבגדאלאשניתולעתולאארגמןבגדד

דומהשהתכלתלמהתכלתכלילבגדאלאשניתולעתולאארגמןבגדמ

דומהשהתכלתלמהתכלתכלילבגדאלאשניתולעתולאארגמןבגד1פ

דומהשהתכלתלמהתכלתכלילבגדאלאשניתולעתולאארגמןבגד2פ

דומהשהתכלתלמהתכלתכלילבגדאלאשניתולעתולאארגמןבגדא

דומהשהתכלתלמהתכלתכלילבגדאלאשניתולעתולאארגמןבגדש
ל

אשרלרקיעוממעל'שנהכבודלכסאדומהורקיעלרקיעדומהויםליםד

אשרלרקיעוממעל'שנהכבודלכסאדומהורקיעלרקיעדומהויםליםמ

אשרלרקיעוממעל'שנהכבודלכסאדומהורקיעלרקיעדומהויםלים1פ

אשרלרקיעוממעל'שנהכבודלכסאדומהורקיעלרקיעדומהוהיםלים2פ

אשרלרקיעוממעל'שנאהכבודלכסאדומהוהרקיעלרקיעדומהוהיםליםא

אשרלרקיעוממעל'שנאהכבודלכסאדומהוהרקיעלרקיעדומהוהיםליםש
ל

'וגוספיראבןכמראהראשםעלד

'וגומכסאדמותספיראבןכמראהראשםעלמ

'וגוועלכסאדמותספיראבןכמראהראשםעל1פ

כמראה[דמות]הכסאדמותועלכסאדמותספיראבןכמראהראשםעל2פ

כמראההכסאדמותועלכסאדמותספיראבןכמראהראשםעלא

כמראההכסאדמותועלכסאדמותספיראבןכמראהראשםעלש
ל

בו'נאמולכךהכבודלכסאדומההיהשהארוןללמדךד

בו'נאמולכךהכבודלכסאדומהשהארוןללמדךמ

בו'נאמולכךהכבודלכסאדומההיהשהארוןללמדך1פ

בונאמרולכךהכבודלכסאדומההיה'שהארוללמדךמלמעלהעליואדם2פ

בונאמרולכךהכבודלכסאדומההיהשהארוןללמדךמלמעלהעליואדםא

בונאמרולכךהכבודלכסאדומההיהשהארוןללמדךמלמעלהעליואדםש
ל

לכךלודומהשהארוןולפילודומההיהשכולותכלתכלילד

לכךלודומהשהארוןולפילודומההיהשכלותכלתכלילמ

לכךלודומהשכולותכלתכליל1פ

לכךלודומהשהארוןולפילודומההיהשכולותכלתכליל2פ

לכךלודומההיהשהארוןולפילודומההיהשכלותכלתכלילא

לכךלודומהשהארוןולפילודומההיהשכלותכלתכלילש
ל

אתשאיןמהלוהדומההרקיעכנגדפניומלמעלהתכלתהבגדהיהד

אתשאיןמהלוהדומההרקיעכנגדפניומלמעלהתכלתהבגדהיהמ

אתשאיןמהלוהדומההרקיעכנגדפניומלמעלהתכלתבגדהיה1פ

אתשאיןמהלוהדומההרקיעכנגדפניומלמעלהתכלתהבגדהיה2פ

אתשאיןמהלוהדומההרקיעכנגדפניו]מלמעלהתכלתהבגדהיהא

מלמעלהתכלתהבגדהיהש
ל

וכסוימלמטהתכלתבגדאלאמלמעלהתכלתבגדשיהאכליםבשארמוצאד

וכסוימלמטהתכלתבגדשיהאהכליםבשארמוצאמ

וכסוימלמטהתכלתבגדאלאמלמעלהתכלתבגדשיהאכליםבשארמוצא1פ

וכסוימלמטהתכלתבגדאלאמלמעלהתכלתבגדשיהאכליםבשארמוצא2פ

וכסוימלמטהתכלתבגדאלא[מלמעלהתכלתבגדשיהאכליםבשארמוצאא

וכסוימלמטהתכלתבגדאלאש
ל

תכלתובגדמלמטהתחשעורכסויבארוןאבלמלמעלהתחשעורד

תכלתובגדמלמטהתחשעורכסויבארוןאבלמלמעלהתחשעורמ

ובגדמלמטהתחשעורכסויבארוןאבלמלמעלהתחשעור1פ

תכלתובגדמלמטהתחשעורכסויבארוןאבלמלמעלהתחשעור2פ

וארגמןת<...>ובגד<טה...>]תחשעורכסויבארוןאבלמלמעלהתחשעורא

תחשעורכסויבארוןאבלמלמעלהתחשעורש
ל
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כלילבכולם'נאמשלאמהתכלתכלילבונאמרבארוןועודמלמעלהד

תכלתכלילבו'נאמבארוןועודמלמעלהמ

כלילבכולן'נאשלאמהתכלתכלילבו'נאבארוןועודמלמעלה1פ

כלילבכולןנאמרשלאמהתכלתכלילבונאמרבארוןועודמלמעלה2פ

כלילבכולן'נאמשלאמהתכלתכלילבונאמרבארוןועוד[מעלה<..>א

כלילבכלןנאמרשלאמהתכלתכלילבו'נאמבארוןועודש
ל

המשכןכלימכלחשובשהואלמהתכלתד

המשכןכלימכלחשובשהואלמהמ

'בריוסיר"אבדיוושמוהמשכןכלימכלחשובשהואלמהתכלת1פ

המשכןכלימכלחשובשהיהלמהתכלת2פ

המשכןכלימכלחשובשהיהלמהתכלתא

המשכןכלימכלחשובשהיהלמהתכלתש
ל

שלשה'אומשמעון'רד

שלשה'אומשמעון'רמ

שלשהאומר'שמע'ריומאבמסכתלובאבפרקכןכמוחנינה1פ

שלשהאומרשמעון'ר2פ

'גא"רשא

שלשהאומרש"רש
ל

עולהטובשםוכתרמלכותוכתרכהונהוכתרתורהכתרהםכתריםד

טובשםוכתרמלכותוכתרכהונהוכתרתורהכתרהןכתריםמ

עולהטובשםוכתרמלכותוכתרכהונהוכתרתורהכתרהםכתרים1פ

עולהטובשםוכתרמלכותוכתרכהונהוכתרתורהכתרהןכתרים2פ

עולהטובשםוכתרמלכותוכתרכהונהוכתרתורהכתרהםכתריםא

עולהטובשםוכתרמלכותוכתרכהונהוכתרתורהכתרהםכתריםש
ל

'כתשלכך'כתובישהםתורהבעליכנגדהארוןמעשהגביהםעלד

בו'כתשלכךמוכתריםשהםתורהבעליכנגדהארוןמעשהגביהןעלמ

בו'כתלכךחשוביןשהםהתורהבעליכנגדהארוןמעשהגביהןעל1פ

בונאמרשלכךכתוביםשהםתורהבעליכנגדהארוןמעשהגביהןעל2פ

בונאמרשלכךכתוביןשהםתורהבעליכנגדהארוןמעשהגביהםעלא

בו'נאמשלכךכתוביםשהםתורהבעליכנגדהארוןמעשהגביהןעלש
ל

בי'אומהואוכןוכהונהלמלכותזוכהכאלולתורההזוכהשכלמלמעלהד

בי'אומהואוכןכהונהלמלכותזכהכאלולתורההזוכהשכלמלמעלהמ

בי'אומהואוכןולכהונהלמלכותזוכהכאלולתורההזוכהשכלמלמעלה1פ

ביאומרהואוכןוכהונהלמלכותזוכהלתורההזוכהשכלמלמעלה2פ

ביא"וכהולכהונהלמלכותזוכהלתורההזוכהשכלמלמעלהא

ביא"וכהולכהונה'למלכוזוכהלתורההזוכהשכלמלמעלהש
ל

שהשלחןדודביתמלכותכנגדהשולחןמעשה'וגוימלכומלכיםד

שהשלחןדודביתמלכותכנגדהשולחןמעשהימלוכומלכיםמ

השלחןהיהולכךדודביתמלכותכנגדהשלחןמעשהימלכומלכים1פ

שהשולחןדודביתמלכותכנגדהשולחןמעשה'וגוימלוכו(שרים)2פ

שהשולחןדודביתמלכותכנגדהשולחןמעשה'וגוימלוכומלכיםא

שהשלחןדודביתמלכותכנגדהשולחןמעשה'וגוימלוכומלכיםש
ל

ברית'הקבהלווכרתצדיקשהיהדודכנגדבתכלתמכסיןד

בריתה"הקבלווכרתצדיקשהיהדודכנגדבתכלתמכסיןמ

בריתלווכרתצדיקשהיהדודכנגדבתכלת1פ

בריתה"הקבלווכרתצדיקשהיהדודכנגדבתכלתמכסין2פ

בריתה"הקבלווכרתצדיקשהיהדודכנגדבתכלתמכסיןא

בריתה"הקבלווכרתצדיקשהיהדודביתמלכותכנגדבתכלתמכסיןש
ל
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ידיעלשניבתולעתוכסםממנוכליוהפרישולכךולבניולומלכותד

כלומרשניבתולעתוכסםממנוכליוהפרישולכךולבניולומלכותמ

'כלומשניבתולעתוכסםממנוכליוהפרישולכךולבניולומלכות1פ

ידיעלשניבתולעתוכיסםממנוכליוהפרישולכךולבניולומלכות2פ

י"שעשניבתולעתוכיסםממנוכליוהפרישולכךולבניולומלכותא

י"שעשניבתולעתוכיסםממנוכליוהפרישולכךולבניולומלכותש
ל

הואהיהולכךמלכותםנחלקהבניוחטאד

הואהיהולכךמלכותםנחלקהבניו[ידיעל]חטמ

הואולבניולוהיהולכךנחלקיןבניוחטאידישעל1פ

הואולכךמלכותםנחלקהבניוחטא2פ

הואולכךמלכותםנחלקהבניוחטאא

הואולכךמלכותםנחלקהבניוחטאש
ל

להםחוזרתמלכותשבסוףאחדבכסויוכליוד

להםחוזרתמלכותםשבסוףאחדתחשעורבכיסויוכליהמ

להםחוזרתמלכותשבסוףאחדבכסויוכליה1פ

להםחוזרתמלכותשבסוףאחדבכסויהיהוכליה2פ

להםחוזרתהמלכותשבסוףאחדבכסויהיהוכליוא

להםחוזרתהמלכותשבסוף'אבכסויהיהבכסויהיהוכליוש
ל

כבתחלהד

משמןשםטוב'שנטובשםבעליכנגדהמנורהמעשהכבתחלהמ

משמןטובשםטוב'שנטובשםבעליכנגדהמנורהמעשהכתחלה1פ

כבתחלה2פ

כבתחלהא

כבתחלהש
ל

ד

עלטובשםשכתרתכלתבבגדעמהכליהכלהיוולכךטובמ

עלטובשםשכתרתכלתבבגדעמהכליהכלהיהולכךטוב1פ

2פ

א

ש
ל

ד

כנגדבתכלתהואלכךהיההואכהונהכתרכנגדהזהבמזבחגביהםמ

כנגדבתכלתלכךהיההואכהונהכתרכנגדהזהבמזבחגביהן1פ

2פ

א

ש
ל

ד

ומעולםאחדהיוכולםהדיוטיםכהניםכנגדבתכלתשלהוכליםגדוליםהכהניםמ

ומעולםאחדהיוכולםהדיוטיםכהניםכנגדבתכלתשלהוכליםגדוליםכהנים1פ

2פ

א

ש
ל

ד

בינההפסקבוישבכךאבללאחריםשתנתןכהונתםנחלקהלאמ

לביןבינההפסקבוישבכךאבללאחריםשתנתןכהונתםנחלקהלא1פ

2פ

א

ש
ל
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ד

אתהוכןבחרבנוהיוולאהמקדשביתבבניןשהיוכהניםכנגדלכליהמ

אתוכןבחרבנוהיוולאהמקדשביתבבניןשהיוכהניםכנגדכליה1פ

2פ

א

ש
ל

ד

טובושםשתורההפרשבהםאיןומנורהארוןאבלוכליובשלחןדורשמ

טובושםשבתורההיפרשבהםאיןומנורהארוןאבלוכליםבשלחןדורש1פ

2פ

א

ש
ל

ד

צבאות'השםשםנקראאשר'שנהביתבפניושלאהביתבפנימ

צבאותי"ישםנקראאשר'שנהביתבפני1פ

2פ

א

ש
ל

ד

וכלשהשםמלמדיהוצדקבןשמעון'רמשוםיוחנן'ר'אמ'וגוממ

וכלשהשםמלמדיהוצדקבן'שמע'רמשוםיוחנןר"א1פ

2פ

א

ש
ל

ד

בארוןמונחיןלוחותושברישהלוחותמלמד'אמהונארבבארוןמונחיםכינוייומ

בארוןמונחיןלוחותושברישלוחותמלמד'אמהונארבבארוןמונחיןכנויו1פ

2פ

א

ש
ל

ד

שלאלפיבארוןמונחותהיוצדיהןעלהשבורותולוחותשלמותשהלוחותלפימ

שלאלפיבארון'מונחוהיוצדיהןעלהשבורותולוחותשלימותשהלוחותלפי1פ

2פ

א

ש
ל

עלתכלתבגדיפרשוהפניםשלחןועלד

עלתכלתבגדיפרשוהפניםשלחןועלטפחיםשלשהאלאעבותהיומ

ועלתכלתבגדיפרשוהפניםשלחןועלטפחיםשלשהאלאעבותהיו1פ

עלתכלתבגדיפרשוהפניםשולחןועל2פ

עלתכלתבגדיפרשו'הפנישלחןועלא

עלתכלתבגדיפרשוהפניםשלחןועלש
ל

שורהשהשכינהמפניתכלתבגדפורשיםהיובהיכלהעומדיםכליםכלד

שורההשכינהשהיתהמפניתכלתבגדפורשיםהיובהיכלהעומדיםכליםכלמ

שורהשכינהשהיתהמפניתכלתבגדפורשיןהיובהיכלהעומדיםכליםכל1פ

שורהשכינהשהיתהמפניתכלתבגדפורשיםהיובהיכלהעומדיםכליםכל2פ

שורהשכינהשהיתהמפניתכלתבגדפורשיןהיובהיכלהעומדיםהכליםכלא

שורהשכינהשהיתהמפניתכלתבגד'פורשיהיובהיכלהעומדיםהכליםכלש
ל
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היוצדזהכאילתכלתהדומהמעלהשלשכינתומקוםדוגמתשםד

היוצדכאילתכלתהדומהשלמעלהשכינתומקוםדוגמתשםמ

היוכיצדלתכלתהדומהמעלהשלשכינתומקוםדוגמתשם1פ

היוכיצדלתכלתהדומהמעלהשלשכינתומקוםדוגמתשם2פ

היוכיצדלתכלתהדומהמעלהשלשכינתומקוםדוגמת[שם]א

היוכיצדלתכלתהדומהמעלהשלשכינתומקוםדוגמתשםש
ל

וביןבינולהבדילתכלתבגדשלחןשלגופועל'נותניהיועושיןד

וביןבינולהבדילתכלתבגדשלשלחןגופועלנותניןהיועושיןמ

וביןבינולהביןתכלתבגדשלחןשלגופועלנותניןהיועושין1פ

וביןבינולהבדילתכלתבגדשולחןשלגופועלנותניןהיועושין2פ

וביןבינולהבדילתכלתבגדשולחןשלגופועלנותניןהיועושיןא

וביןבינולהבדילתכלתבגדשלחןשלגופועלנותניןהיועושיןש
ל

הקערותאתעליוונתנו'שנעליוכליונותניןכךואחרכליוד

הקערותאתעליוונתנו'שנעליוכליונותניןהיוכךואחרכליומ

הקערותאתעליוונתנו'שנעליוכליונותניןהיוכךואחרכליו1פ

הקערותאתעליוונתנו'שנעליוכליונותניןכךואחרכליו2פ

הקערותאתעליוונתנו'שנאעליוכליונותניןכ"ואחכליוא

הקערותאתעליוונתנו'שנאעליוכליונותניןכ"ואחכליוש
ל

בדפוסהפניםלחםאתעושיןשהיודפוסיןאלוהקערות'וגוד

בדפוסהפניםלחםאתעושיםשהיוהדפוסיןאלוהקערות'וגומהכפותואתמ

בדפוסהפניםלחםעושיןשהיוהדפוסיןאלו1פ

בדפוסהפניםלחםאתעושיןשהיודפוסיןאלוהקערות'וגו2פ

בדפוסהפניםלחםאתעושיןשהיודפוסיןהאלוהקערות'וגוא

בדפוסהפניםלחםאתעושיןשהיודפוסיםהאלוהקערות'וגוש
ל

אותמחזיריןהיוהתנורמןמוציאיןוכשהיובדפוסבתנוראותוואופיןד

אותומחזיריןהיוהתנורמןאותומוציאיןוכשהיובדפוסבתנוראותוואופיןמ

אותומחזיריןהיוהתנורמןאותומוציאיןוכשהיובתנוראותוואופין1פ

אותומחזיריןהיוהתנורמןאותומוציאיןוכשהיובדפוסבתנוראותוואופין2פ

אותומחזיריןהיואותומוציאיןוכשהיובדפוסבתנוראותוואופיןא

אותומחזיריןהיוהתנורמןאותומוציאיןוכשהיובדפוסבתנוראותוואופיןש
ל

לתנוראחדשםהיודפוסין'גהלחםישברשלאלדפוסד

לתנוראחתשםהיודפוסיןשלשהתמניהלחםישברשלאכדילדפוסמ

לתנוראחתשםהיודפוסין'גתניאהלחםישברשלאלדפוס1פ

לתנוראחדשםהיודפוסיןשלשההלחםישבורשלאלדפוס2פ

לתנור'אשםהיודפוסים'גהלחםישברשלאלדפוסא

לתנור'אשםהיודפוסין'גהלחםישברשלאלדפוסש
ל

הלחםאתיזלזלושלאכדילדפוסנותניןרודהשהוא'ואלבצקואחדד

הלחםישברשלאכדילדפוסנותנןרודהשהיהואחדלבצקואחתמ

לדפוסונותנהרודהשהיתהואחתלבצקואחת1פ

הלחםאתיזלזלושלאכדילדפוסנותניןרודהשהואואחדלבצקואחד2פ

הלחםאתיזלזלושלאכדילדפוסנותנןרודהשהוא'ואלבצק'ואא

הלחםאתיזלזלושלאכדילדפוסנותנןרודהשהואואחדלבצק'ואש
ל

'ד'כמהמערכותגביעלנותניןשהיולבונהבזיכיאלוהכפותאתד

כמאהמערכותגביעלנותניןשהיולבונהבזיכיאלוהכפותאתמ

המערכתגביעלנותניןשהיולבונהבזיכיאלוהכפותאת1פ

כמההמערכותגביעלנותניןנותניןשהיולבונהבזיכיאלוהכפותאת2פ

א"כדהמערכתגביעלנותניןשהיולבונהבזיכיאלוהכפותאתא

א"כדהמערכותגביעלנותניןשהיולבונהבזיכיאלוהכפותאתש
ל
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לחםמסדיריןצדכאיהאזכהלבונההמערכתעלונתתד

לחםמסדריןצדכאיזכהלבונההמערכתעלונתת'דתיממ

לחםמסדיריןכיצדזכהלבונההמערכתעל'שנ1פ

לחםמסדיריןכיצדהאזכהלבונההמערכתעלונתתדתימר2פ

לחםאתמסדיריןכיצדהאזכהלבונההמערכתעלונתתא

לחםאתמסדריןכיצדהאזכהלבונההמערכתעלונתתש
ל

נתןאםזהלסדרחלותוששזהלסדרחלות'ונותןהפניםד

נתןאםזהלסדרחלותוששזהלסדרחלותששנותןהפניםמ

נתןאםזהלסדרחלותוששזהלסדרחלותששנותןהפנים1פ

נתןאםזהלסדרחלותוששזהלסדרחלותששנותןהפנים2פ

נתןאםזהלסדרחלותוששזהלסדרחלותששנותןהפניםא

נתןאםזהלסדרחלותוששזהלסדרחלותששנותןהפניםש
ל

סדרים'גשעשהאוזהלסדרחלות'ודזהלסדרחלות'חד

סדריםשלשהשעשהאוזהלסדרחלותוארבעזהלסדרחלותשמנהמ

סדריםשלשהשעשהאוזהלסדר'ודזהלסדרחלות'ח1פ

סדריןשלשהשעשהאוזהלסדרחלותוארבעזהלסדרחלותשמנה2פ

סדרים'גשעשהאוזהלסדרחלות'ודזהלסדרחלותשמונהא

סדרים'גשעשהאוזהלסדרחלותוארבעהזהלסדרחלותשמונהש
ל

'ב'ישל'סדרי'בעשהכלוםעשהלא'ד'דשלד

שלארבעסדריםשניעשהכלוםעשהלאארבעשלארבעמ

'דשלסדריםשניעשהכלוםעשהלא'ד'דשל1פ

ארבעשלסדריםשניעשהכלוםעשהלאארבעארבעשל2פ

ד"י(די)שלסדריםשניעשהכלוםעשהלא'ד'דשלא

ד"ישלסדרים'בעשהכלוםעשהלאארבעה'דשלש
ל

זהכאיכשרותוהתחתונותאינןכאלוהעליונותאתרואין'אומ'רד

כאיכשרותוהתחתונותאינןכאלוהעליונותאתרואין'אומ'רעשרהמ

כיצדכשרותוהתחתונותאינןכאלוהעליונותאתרואיןאומר'ר1פ

כיצדכשרותוהתחתונותאינןכאלוהעליונותאתרואיןאומר'רעשרה2פ

כיצדכשרותוהתחתונותאינןכאלוהעליונותאתרואיןאומר'רא

כיצדכשרותוהתחתונותאינןלו[י]כאהעליונותאתרואין'אומ'רש
ל

זהסדרגביעלאחדבזיךנותןהבזיכיןאת'מסדיריצדד

ובזיךזהסדרגביעלאחדבזיךנותןהבזיכיןאתמסדריןצדמ

זהסדרגביעלאחדבזקנותןהבזיכיןאתמסדירין1פ

זהסדרגביעלאחדבזיךנותןהבזיכיםאתמסדירין2פ

זהסדרג"עאחדבזיךנותןהבזיכיןאתמסדיריןא

זהסדרגביעלאחדבזיךנותןהבזיכיןאתמסדיריןש
ל

לבונהבלאבזיכיןנתןאםד

לבונהבלאבזיכיןנתןאםזהסדרגביעלאחדמ

לבונהבלאבזיכיןנתןאם1פ

לבונהבלאבזיכיםנתןאם2פ

לבונהבלא'בזיכיבהםזהנתןאםא

לבונהבלאבזיכיםבהםנתןאםש
ל

וביןללחםהבזיכיןביןחוצץדברשהיהאובזיכיןבלאלבונהאוד

וביןללחםהבזיכיןביןחוצץדברשהיהאובזיכיןבלאלבונהאומ

וביןללחםהבזיכיןביןחוצץדברשהיהאובזךבלאלבונהאו1פ

וביןללחםהבזיכיםביןחוצץדברשהיהאובזיכיםבלאלבונהאו2פ

וביןללחםהבזיכיןביןחוצץדברשהיהאובזיכיןבלאלבונהאוא

וביןללחםהבזיכיםביןחוצץדברשהיהאובזיכיםבלאלבונהאוש
ל
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שביןטפחים'בבתוך'אומשאולאבאפטוריןאלוהרילשלחןהלחםד

שביןטפחיםשניבתוך'אומשאולאבאפסוליןאלוהרילשלחןהלחםמ

שביןטפחיםשניבתוך'אומשאולאבאפסוליןאלוהרילשלחןהלחם1פ

שביןטפחיםשניבתוךאומרשאולאבאפסוליםאלוהרילשולחןהלחם2פ

שביןטפחיםשניבתוך'אומשאולאבאלין[ו]ס(ו)פאלוהרילשולחןהלחםא

שביןטפחיםשניבתוך'אומשאולאבאפסוליןהרילשלחןהלחםש
ל

זכה'לבונהמערכתעלונתתמקייםאניומהנותנןהיהלחבירוהסדרד

זכהלבונההמערכתעלונתתמקייםאניומהנותנןהיהלחברוהסדרמ

זכהלבונההמערכתעלונתתמקייםאניומהנותנןהיהלחבירוהסדר1פ

זכהלבונההמערכתעלונתתהמקייםאניומהנותנןהיהלחברוהסדר2פ

זכהלבונההפרכתעלונתתמקייםאניומהנותנןהיהלחבירוהסדרא

זכהלבונההמערכתעלונתתמקייםאניומהנותנןהיהלחברוהסדרש
ל

שלקנים'ח'כהקניםאלוהמנקיותואת'למערכסמוכהכולהשהיאד

שלזהבקניםח"כהקניםאלוהמנקיותאתלמערכתסמוכהכולהשתהאמ

שלקניםח"כהקניםאלוהמנקיותואתלמערכתסמוכהכולהשתהא1פ

שלקניםושמנהעשריםהקניםאלוהמנקיותואתלמערכתסמוכהכולהשתהא2פ

שלקניםח"כהקניםאלוהמנקיותואתלמערכתסמוכהכלהשתהאא

שלקניםועשריםשמונההקניםאלוהמנקיותואתלמערכתסמוכהכלהשתהאש
ל

לסדר'ד'ישםהיהטומאהמקבלין'מפוצליחלוליןזהבד

לסדרעשרארבעהשםהיהטומאהמקבליןמפוצליןחלליןמ

לסדרד"ישםהיהטומאהמקבליןומפוצליןחלוליןזהב1פ

לסדרעשרארבעהשםהיהטומאהמקבליןמפוצליןחלוליןזהב2פ

(לסדר)לסדרד"ישםהיהטומאה(למערכת)מקבליןמפוצליןחלוליןזהבא

לסדרעשרארבעהשםהיהטומאהמקבליןמפוצליןחלוליןזהבש
ל

שללארכןונותנןושומטןשבתמערבנכנסזהלסדר'ד'ויזהד

שלשלחןלארכוונותנןושומטןשבתמערבנכנסזהלסדרעשרוארבעהזהמ

שללארכוונותנןושומטןשבתמערבנכנסזהלסדרד"ויזה1פ

שללאורכוונותנןושומטןשבתמערבנכנסזהלסדרעשרוארבעהזה2פ

שללארכוונותנןושומטןש"מענכנסזהלסדרד"ויזהא

שללארכוונותנןושומטןש"מענכנסזהלסדרעשרוארבעהזהש
ל

הארוןמןחוץביתשללארכוארכןבמקדששהיוהכליםכלשלחןד

הארוןמןחוץשלביתלארכוארכןבמקדששהיוהכליםכלמ

הארוןמןחוץביתשללארכוארכןבמקדששהיוהכליםכלשולחן1פ

הארוןמןחוץביתשללאורכואורכןבמקדששהיוהכליםכלשולחן2פ

הארןמןחוץביתשללארכוארכןבמקדששהיוהכליםכלשלחןא

הארוןמןחוץביתשללארכוארכןבמקדששהיוהכליםכלשלחןש
ל

היוכךביתשלרחבוכנגדנתוןארכושהיהד

היוכךשלביתרחבוכנגדנתוןארכושהיהמ

היוכךביתשלרחבוכנגדנתוןארכושהיה1פ

היוכךהביתשלרחבוכנגד(נוטלהיה)נתוןארכושהיה2פ

היוכך(היו)ביתשלרחבוכנגרנתוןארכושהיהא

היוכךביתשלרחבוכנגדנתוןארכושהיהש
ל

שבתאחרמסדיריןכיצדנוטלהיהכךנתוניןבדיוד

שבתאחרהקניםאתמסדיריןצדכאינוטלהיהכךנתוניןבדיומ

שבתאחרהקניםאתמסדיריןכיצדנוטלהיהכךנתוניןבדיו1פ

שבתאחרהקניםאתמסדיריןכיצדנוטלהיהכךנתוניןבדיו2פ

שבתאחרהקניםאתמסדיריןכיצדנוטלןהיהכךנתוניןבדיוא

שבתאחרהקניםאתמסדיריןכיצדנוטלהיהכךנתוניןבדיוש
ל
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האחרראשהמגביהתחתיהקנהונותןחלהשלראשהמגביהנכנסהיהד

האחרראשהמגביהתחתיהקנהונותןשלחלהראשהמגביהנכנסהיהמ

האחרראשהמגביהתחתיהקנהונותןחלהשלראשהמגביהנכנסהיה1פ

האחרראשהמגביהתחתיהקנהונותןחלהשלראשהמגביהנכנסהיה2פ

תחתיהקנהונותןחלהשלראשהמגביהנכנסהיהא

תחתיהקנהונותןחלהשלראשהמגביהנכנסהיהש
ל

תחת'ובוחלהחלהכלתחתשלשהבאמצעואחדתחתיהקנהונותןד

תחתושניםוחלהחלהכלתחת'גבאמצעואחדתחתיהקנהונותןמ

תחתושניםחלהכלתחתשלשהבאמצעואחדתחתיהקנהונותן1פ

תחתושניםוחלהחלהכלתחתשלשהבאמצעואחדתחתיהקנהונותן2פ

תחתושניםוחלהחלהכלתחתשלשבאמצע'ואא

תחתושניםוחלהחלהכלתחתשלשבאמצעואחדש
ל

היוולמהשלחןשלטהרועלנתונהוהתחתונהמשויעליהשאיןהעליונהד

היוולמהשלשלחןטהרועלנתונההתחתונהמשאויעליהשאיןהעליונהמ

היוולמהשלחןשלטהרועלנתונההתחתונהמשואיעליהשאיןהעליונה1פ

היוולמהשולחןשלטהרועלנתונההתחתונהמשויעליהשאיןהעליונה2פ

היוולמהשלחןשלטהרועלנתונההתחתונהמשויעליהשאיןהעליונהא

היוולמהשלחןשלטהרועלנתונההתחתונהמשויעליהשאיןהעליונהש
ל

ולמההלחםיתעפשולאבהםהרוחשישלוטכדיביניהםקניםנותניןד

ולמההלחםיתעפשולאבהםהרוחשישלוטכדיביניהם(תחתיהם)קניםנותניםמ

ולמההלחםיתעפשולאהרוחבהםשישלוטכדיביניהםקניםנוהגין1פ

ולמההלחםיתעפשולאבהםהרוחשישלוטכדיביניהםקניםנותנין2פ

ולמההלחםיתעפשולאבהםהרוחשישלוטכדיביניהם'קנינותניןא

ולמההלחםיתעפשולאבהםהרוחשישלוטכדיביניהםקניםנותניןש
ל

ולכךהלחםעליתיקרושלאכדיחלולקנהבחציעשוייםהקניםהיוד

ולכךהלחםעליתיקרושלאכדיחלולקנהכחציעשויםהקניםהיומ

ולכךהלחםעליתיקרושלאכדיחלולקנהכחציעשויםנותניןהיו1פ

ולכךהלחםעליתיקרושלאכדיחלולקנהכחציעשוייםהקניםהיו2פ

ולכךהלחםעליתיקרושלאכדי[חלול]קנהבחציעשוייןהקניםהיוא

ולכךהלחםעליתיקרושלאכדיקנהכחציעשוייםהקניםהיוש
ל

סוכהכמיןהלחםמעמידיןשהיובהםיוסךאשרומנקיותיובצווי'כתיד

סוכהכמיןהלחםמעמידיןשהיובהןיוסךאשרומנקיותיובציווי'כתמ

סכהכמיןהלחםמעמידיןשהיויוסךאשרומנקיותיובצווי'כת1פ

סוכהכמיןהלחם'מעמידישהיובהםיוסךאשרומנקיותיובצוויכתיב2פ

סוכהכמיןהלחםעלמעמידיןשהיובהםיוסךאשרומנקיותיובציווי'כתיא

סוכהכמןהלחםמעמידיםשהיובהםיוסךאשרומנקיותיובצוויכתיבש
ל

אלוהנסךקשותואתתחתיהשהיאלזוסוכהנעשיתוחלהחלהשכלד

אלוהנסךקשותואתתחתיהשהיאלזוסוכהנעשתוחלהחלהשכלמ

אלוהנסךקשותואתתחתיהשהיאלזוסוכהנעשיתוחלהחלהשכל1פ

אלוהנסךקשותואתתחתיהשהיאלזוסוכהנעשיתוחלהחלהשכל2פ

אלוהנסךקשותואתתחתיהשהיאלזוסוכהנעשיתוחלהחלהכל(?)שא

אלוהנסךקשותואתתחתיהשהיאלזוסוכהנעשיתוחלהחלהשכלש
ל

סומכיןשבהןשםהיווקרניולודומיןזהבשלסניפין'דסניפיןד

סומכיןשבהםשםהיווקרניםלודומיןשלזהבסניפיןמ

סומכיןשבהםשםהיולדוקרניןדומיןזהבשלסניפין1פ

סומכיםשבהםשםהיווקרניםלודומיןזהבשלסניפיןארבעהסניפין2פ

סומכיןשבהםשםהיוקרנים'לדדומיןזהבשלסניפין'דסניפיןא

סומכיןשבהםשםהיווקרניםלודומיןזהבשלסניפין'דסניפיןש
ל
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דומותשהחלותמפניזהלסדר'ובזהלסדר'בתחתונההחלהאתד

דומותשהקלותמפניזהלסדרושניםזהלסדרשניםהתחתונההחלהאתמ

דומותשהחלותמפניזהלסדרושניםזהלסדרשניםהתחתונההחלהאת1פ

דומותשהחלותמפניזהלסדרושניםזהלסדרשניםתחתונההחלהאת2פ

דומותשהחלותמפניזהלסדרושניםזהלסדרשניםהתחתונההחלהאתא

דומותשהחלותמפניזהלסדרשניםהתחתונההחלהאתש
ל

שלאכדיהלחםכנגד'הסניפיוהיורוקדתתהאשלאכדילספינהד

שלאכדיהלחםכנגדשויןהסניפיןוהיורוקדתתהאשלאכדילספינהמ

שלאכדיהלחםכנגדשויןהסניפיןוהיודוקרתתהאשלאכדילספינה1פ

שלאכדיהלחםכנגדשויןהסניפיןוהיורוקדתתהאשלאכדילספינה2פ

שלאכדיהלחםכנגדשויןהסניפיןוהיורוקדתתהאשלאכדילספינהא

שלאכדיהלחםכנגדשויןהסניפיןוהיורוקדתתהאשלאכדילספינהש
ל

קשותהכתובשאמרומהוהשלחןגבימעלהלחםאתמגביהיןהסניפיןיהוד

קשות'הכתו'שאמומהוהשלחןגבימעלהלחםאתמגביהיןהסניפיןיהומ

קשות'הכת'שאומהוהשלחןמעלהלחםאתמגביהיןהסניפיןיהו1פ

קשותהכתובשאמרומהוהשלחןגבימעלהלחםאתמגביהיןהסניפיןיהיו2פ

קשות'הכתו'שאמומהוהשולחןגבימעלהלחםאתהין(ן)מגביהסניפיןיהוא

קשותהכתובשאמרומהוהשלחןגבימעלהלחםאתמגביהיןהסניפיןיהוש
ל

נוגעיןהיושלאלמעלההתחתונותהחלותראשימעמידיןהיוהםשאףהנסךד

נוגעיןהיושלאלמעלההתחתונותהקלותראשימעמידיןהיוהםשאףהנסךמ

נוגעיןהיושלאלמעלה'התחתונוהחלותראשימעמידיןהיוהםשאףהנסך1פ

נוגעיןיהיושלאלמעלה'התחתונוהחלותראשימעמידיןהיוהןשאףהנסך2פ

נוגעיןיהושלאלמעלההתחתונותהחלותראשימעמידיןהיוהםשאףהנסךא

נוגעיןיהושלאלמעלההתחתונותהחלותראשי'מעמידיהיוהםשאףהנסךש
ל

נוגעתתחתונהחלהשל'אמצעיאבל'השלחעלמסיכותוהיובשלחןד

נוגעתהיתהתחתונהשלחלהאמצעיתהאבלהשלחןעלמסיכותוהיובשלחןמ

בשלחן1פ

נוגעתהיתההתחתונהחלהשלאמצעיתאבלהשולחןעלמסיכותוהיובשולחן2פ

נוגעתהיתההתחתונהחלהשלאמצעיתאבלהשלחןעלמסיבותוהיובשלחןא

נוגעתהיתההתחתונהחלהשלאמצעיתאבלהשלחןעלמסיכותוהיובשלחןש
ל

ורחבהונסבהמלמטהחדהרוקדתספינהכמיןעשויהשחלהלפיבשלחןד

ורחבהונסבהמלמטהחדהרוקדתספינהכמיןעשויההיתהשהחלהלפיבשלחןמ

ורחבהונסבהמלמטהחדהדוקרתספינהכמיןעשויהשהחלהלפי1פ

ורחבהונסבהמלמטהחדהדוקרתספינהכמיןעשויהשהיתהלפיבשולחן2פ

ורחבהונסבהמלמטהחדהרוקדתספינהכמיןעשויהשהיתהלפיבשלחןא

ורחבהונסבהמלמטהחדארוקדתספינהכמןעשויהשהיתהלפיבשלחןש
ל

היומסעותבשעתשאףלמדאתהמכאןיהיהעליוהתמידולחםלמעלהד

היהמסעותבשעתשאףלמדאתמיכןיהיהעליוהתמידולחםלמעלהמ

היהמסעותבשעתשאףלמדאתהמכאןיהיהעליוהתמידולחםלמעלה1פ

היהמסעותבשעתשאףלמדאתהמכאןיהיהעליוהתמידולחםלמעלה2פ

[ה]היהמסעותבשעתשאףלמדאתהמכאןיהיהעליוהתמידולחםלמעלהא

היומסעותבשעתשאףלמדאתהמכאןיהיהעליוהתמידולחםלמעלהש
ל

הכליעלשניתולעתבגדעליהםופרשולחםעליוד

הכליםעלשניתולעתבגדעליהםופרשולחםעליומ

הכליםעלשניתולעתבגדעליהםופרשוהפניםלחםעליו1פ

הכליםעלשניתולעתבגדעליהם(בגדעליו)ופרשולחםעליו2פ

הכליםעלשניתולעתבגדעליהםופרשולחםעליוא

הכליםעלשניתולעתבגדעליהםופרשולחםעליוש
ל
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בכיסויעליואשרהכליםוכלהשלחןמכסיןהיוכךואחרהלחםועלד

בכיסויעליואשרהכליםוכלהשלחןמכסיןהיוכךואחרהלחםועלמ

בכסויעליואשרהכליםוכלהשלחןמכסיןהיוכךואחרהלחםועל1פ

בכסויעליואשרהכליםוכלהשולחןמכסיןהיוכךואחרהלחםועל2פ

בכסויעליואשרהכליםוכלהשלחןמכסיןהיוכ"ואחהלחםועלא

בכסויעליואשרהכליםוכלהשלחןמכסיןהיוכ"ואחהלחםועלש
ל

במכסהאותווכסו'שנאמבהםאותולישאבדיומשימיןוהיותחשעורד

במכסהאותווכסו'שנבהםאותולישאבדיומשימיןוהיותחשעורמ

במכסהאותווכסו'שנבהםאותולישאבדיומשימיןוהיותחשעור1פ

במכסהאותווכסו'שנאבהםאותולישאבדיומשימיןוהיותחשעור2פ

במכסהאותווכסו'שנאבהםאותולישאבדיומשימיןוהיותחשעורא

במכסהאותווכסו'שנאמבהםאותולישאבדיומשימיןוהיותחשעורש
ל

אףהמאורמנורתאתוכסותכלתבגדולקחובדיוושמותחשעורד

אףהמאורמנורתאתוכסותכלתבגדולקחובדיוושמותחשעורמ

אףהמאורמנורתאתוכסותכלתבגדולקחובדיוושמותחשעור1פ

אףהמאורמנורתאתוכסותכלתבגדולקחובדיוושמותחשעור2פ

אףהמאורמנורתאתוכסותכלתבגדולקחובדיוושמותחשעורא

אףהמאורמנורתאתוכסותכלתבגדולקחובדיוושמותחשעורש
ל

מכסיןהיולשם'הנכנסיכליהוכלהיאבהיכלשעומדתלפיהמנורהד

מכסיןהיולשםהנכנסיןכליהוכלהיאבהיכלעומדתשהיאהמנורהמ

מכסיןהיולשםהנכנסיןכליהוכלבהיכלעומדתשהיאלפיהמנורה1פ

מכסיןהיולשםהנכנסיןכליהוכלהיאבהיכלשעומדתלפיהמנורה2פ

מכסיןהיולשםהנכנסיןכליהוכלהיאבהיכלשעומדתלפיהמנורהא

מכסיןהיולשם'הנכנסיכליהוכלהיאבהיכלשעומדתלפיהמנורהש
ל

לאבמנורה'וגווכסותכלתבגדולקחו'ד'ההתכלתבבגדד

לאבמנורה'וגומתכלתבגדולקחוד"ההתכלתבבגדמ

לאבמנורה'וגווכסותכלתבגדולקחוד"ההתכלתבבגד1פ

לאבמנורה'וגווכסותכלתבגדולקחודכתיבהיאהדאתכלתבבגד2פ

לאבמנורה'וגווכסותכלתבגדולקחוד"ההתכלתבבגדא

לאבמנורה'וגווכסותכלתבגדולקחוד"ההתכלתבבגדש
ל

כלואתאותהמכסיןהיוכךואחרלכליהבינהמפרישהיהד

כלואתאותהנותניןהיוכךואחרלכליהבינהמפרישהיהמ

כלואתאותהנותניןהיוכךואחרכליהלביןבינהמפרישהיו1פ

כלואתאותהמכסיןהיו[כך]ואחרלכליהבינהמפרישהיה2פ

כלואתאותהמכסיןהיוכ"ואחכליהלביןבינהמפרישהיהא

כלואתאותהמכסיןהיוכ"ואחלכליהבינהמפרישהיהש
ל

היושלאלפיהמוטעלאותהנותניןוהיותחשעורבמכסהכליהד

היושלאלפיהמוטעלאותהנותניןוהיותחשעורבמכסהכליהמ

היושלאלפיהמוטעלאותהנותניןוהיותחשעורבמכסהכליה1פ

היושלאלפיהמוטעלאותהנותניןוהיותחשעורבמכסהכליה2פ

היושלאלפיהמוטעלאותהנותניןוהיותחשעורבמכסהכליהא

היושלאלפיהמוטעלאותהנותניןוהיותחשעורבמכסהכליהש
ל

כלואתאותהונתנו'ד'ההבהםאותהשישאובדיםשםד

כלואתאותהונתנוד"ההבהםאותהשישאובדיםשםמ

כלואתאותהונתנוד"ההבהםאותםשישאובדיםשם1פ

כלואתאותהונתנודכתיבהאיהדאבהםאותהשישאובדיםשם2פ

כלואתאותהונתנוד"ההבהםאותושישאובדיםשםא

כלואתאותהונתנוד"ההבהם[ה](ם)אותשישאובדיםשםש
ל



44

במדבר רבה פרשה ד

טז, ד- טו ,  ד

אףתכלתבגדיפרשוהזהבמזבחועל'וגוכליהד

אףתכלתבגדיפרשוהזהבמזבחועלתחשעורמכסהאלכליהמ

אףתכלתבגדיפרשוהזהבמזבחועלמכסהאלכליה1פ

אףתכלתבגדיפרשוהזהבמזבחועל'וגומכסהאלכליה2פ

אףתכלתבגדיפרשוהזהבמזבחועל'וגומכסהאלכליהא

אףתכלתבגדיפרשוהזהבמזבחועל'וגומכסהאלכליהש
ל

תכלתבבגדאותומכסיןהיובהיכלעומדשהיהלפיהזהבמזבחד

תכלתבבגדאותומכסיןהיובהיכלעומדשהיהלפיהזהבמזבחמ

תכלתבבגדאותומכסיןהיובהיכלעומדהיהשלאלפיהזהבמזבח1פ

אותומכסיןהיובהיכלעומדשהיהלפיהזהבמזבח2פ

<....>בבגד]אותומכסיןהיובהיכלעומדשהיהלפיהזהבמזבחא

אותומכסיןהיובהיכלעומדשהיהלפיהזהבמזבחש
ל

'שנאבהםליטולבדיוושמותחשעורבמכסהכיסוהוכךואחרתחלהד

'שנבהםליטולבדיוושמותחשעורבמכסהכסוהוכךואחרתחלהמ

'שנבהםליטלובדיוושמותחשעורמכסהכךואחרתחלה1פ

2פ

<...>בהם<.....><....>ושמותחש<...><..>במכ<.....>כ"ואחתחלהא

ש
ל

עמונותניןהיולאכליואבל'וגובמכסהאותווכסוד

עמונותניןהיו[לא]כליואבל'וכותחשעורבמכסהאותווכסומ

עמוהיולאכליואבלבמכסהאותווכסו1פ

עמונותניןהיולאכליואבל'וגובמכסה2פ

עמונותניןהיולאכליואבל'וגובמכסה[אותווכסוא

עמונותניןהיולאכליואבל'וגובמכסהש
ל

ומכסיןתכלתבגדאלאותםנותניןהיולבדאלאד

ומכסיןתכלתבגדאלאותןנותניןהיואותםנושאיםהיולבדאלאמ

ומכסיןתכלתבגדאלאאותםנותניןהיואותםנושאיןהיולבדאלא1פ

ומכסיןתכלתבגדאלאותםנותניןהיואותם'נושאיהיולבדאלא2פ

ומכסיןתכלתבגדאלאותםנותניןוהיואותםנושאיןהיולבדאלאא

ומכסיןתכלתבגדאלאותםנותניןוהיואותןנושאיןהיולבדאלאש
ל

עליוליטלןכדיהמוטאלאאותםנותניןוהיותחשעורבמכסהאותןד

עליוליטלןכדיהמוטאלאותןנותניןוהיותחשעורבמכסהאותןמ

עליוליטלןכדיהמוטאלאותןנותניןוהיותחשעורבמכסהאותו1פ

עליוליטלןכדיהמוטאלאותםנותניןוהיותחשעורבמכסהאותם2פ

עליוליטלוכדיהמוטאלאותהנותניןוהיותחשעורבמכסהאותוא

עליוליטלוכדיהמוטאלאותםנותניןוהיותחשעורבמכסהאותוש
ל

כליוהיומה'וגוישרתואשרהשרתכליכל'שנאמד

כליוהיומה'וגומהשרתכליכלאתולקחו'שנמ

כליומהובםישרתואשרהשרתכליכלאתולקחו'שנ1פ

כליוהיומה'וגוישרתואשרהשרתכליאתולקחו'שנ2פ

כליוהיומה'וגוישרתואשרהשרתכליאתולקחו'שנאמא

כליוהיומה'וגוישרתואשרהשרתכליאתולקחו'שנאמש
ל

המחתהמניחהיהגחליםבהלהכניסומחתהסמיםלקטרתכףומחתהכףד

המחתהמניחהיהגחליםבהלהכניסומחתהסמיםלקטרתומחתהכףמ

המחתהמניחהיהגחליםבהלהכניסומחתהסמיםלקטרתכףומחתהכף1פ

המחתהמניחהיהגחליםבהלהכניסומחתהכף2פ

המחתהמניחהיהגחליםבהלהכניס[ומחתההסמיםלקטרתכף]ומחתהכףא

המחתהמניחהיהגחליםבהלהכניסומחתהכףש
ל



45

במדבר רבה פרשה ד

יז, ד- טז ,  ד

גביעללתוכהשבכףהקטרתומערההמזבחגביעלגחליםשלד

גביעללתוכהשבכףהקטרתומערההמזבחגביעלשלגחליםמ

גביעללתוכהשבכףהקטרתומערההמזבחגביעלגחליםשל1פ

גביעללתוכהשבכףהקטרתומערההמזבחגביעלגחליםשל2פ

ג"עלתוכהשבכףהקטורתומערה[המזבח](הגחלים)ג"עגחליםשלא

גביעללתוכהשבכףהקטרתומערההגחליםגביעלגחליםשלש
ל

עומדשהיההנחשתמזבחהעולהמזבחהיהזההגחליםד

עומדשהיההנחשתמזבחהעולהמזבחהיהזההמזבחאתודשנוהגחליםמ

בחצרשהיההנחשתמזבחהעולהמזבחהיהזההמזבחאתודשנוהגחלים1פ

עומדשהיההנחושתמזבחהעולהמזבחהיהזההמזבחאתודשנוהגחלים2פ

עומדשהיההנחשתמזבחהעולהמזבחהיהזההמזבחאתודשנוגחליםא

עומדשהיההנחשתמזבחהעולהמזבחהיהזההמזבחאתודשנוגחליםש
ל

להבדילארגמןבגדעליו'פורשיוהיומעליוהדשןאתמסיריןיו?ס?בחצרד

להבדילארגמןבגדעליופורשיןוהיומעליוהדשןאתמסיריןהיובחצרמ

להבדילארגמןבגדעליופורשיןוהיומעליוהדשןאתמסיריןהיועומד1פ

להבדילארגמןבגדעליופורשיןוהיומעליוהדשןאתמסיריןהיובחצר2פ

להבדילארגמןבגדעליופורשיןוהיומעליוהדשןאתמסיריןהיובחצרא

להבדילארגמןבגדעליופורשיןוהיומעליוהדשןאתמסיריןהיובחצרש
ל

ופרשוהמזבחאתודשנו'ד'ה'העליוהנתוניןכליווביןבינוד

'וגומהמזבחאתודשנוד"ההעליוהנתוניןכליווביןבינומ

ופרשוהמזבחאתודשנוד"ההעליוהנתוניןכליווביןבינו1פ

ופרשוהמזבחאתודשנודכתיבהיאהדאעליוהנתוניםכליווביןבינו2פ

ופרשוהמזבחאתודשנוד"ההעליוהנתוניםכליווביןבינוא

ופרשוהמזבחאתודשנוד"ההעליוהנתוניםכליווביןבינוש
ל

מכסיןהיולאבפניםהיהשלאלפיהעולהמזבחארגמןבגדעליוד

מכסיןהיולאבפניםהיהשלאלפיהעולהמזבחמ

מכסההיהלאבפניםהיהשלאלפיהעולהמזבחארגמןבגדעליו1פ

מכסיןהיולאבפניםהיהשלאלפיהעולהמזבחארגמןבגדעליו2פ

מכסיןהיולאבפניםהיה[לא]שלפיהעולהמזבחארגמןבגדעליוא

מכסיןהיולאבפניםשהיהלפיהעולהמזבחארגמןבגדעליוש
ל

מןישראלאתאורגהיהשהואבארגמןלמהבארגמןאלאבתכלתאותוד

מןישראלאורגחייבשהואבארגמןלמהבארגמןאלאבתכלתאותומ

מן'ישראוהבהיהשהואבארגמןלמהבארגמןאלאבתכלתאותו1פ

מןישראלאתאורגהיהשהואבארגמןלמהבארגמןאלאבתכלת2פ

מןישראלאתאורגהיהשהואבארגמןלמהבארגמןאלאבתכלתא

מןישראלאתאורגהיהשהואבארגמןלמהבארגמןאלאבתכלתש
ל

ושלמיםועולות'ואשמווחטאותיוםבכלתמידיןמקריביןהיושעליוהחטאד

ושלמיםועולותואשמיםוחטאותיוםבכלתמידיןמקריביןהיושעליוהחטאמ

ושלמיםועולותואשמותוחטאותיוםבכלתמידיןמקריביןהיועליוהחטא1פ

ושלמיםועולותואשמותוחטאותיוםבכלתמידיןמקריביןהיושעליוהחטא2פ

ושלמיםועולותואשמותוחטאותיוםיוםבכלתמידיןמקריביןהיושעליוהחטאא

ושלמיםועולותואשמותוחטאותיוםבכלתמידיןמקריביןהיושעליוהחטאש
ל

אתעליוונתנו'שנכליוכלעליונותניןאותומכסיןשהיוואחרד

אתעליוונתנו'שנכליוכלעליונותניןאותומכסיןשהיוואחרמ

אתעליוונתנו'שנכליוכלעליונותניןאותומכסיןשהיוואחר1פ

אתעליוונתנו'שנכליוכלעליונותניןאותומכסיןשהיוואחר2פ

אתעליוונתנו'שנאכליוכלעליונותניןאותומכסיןשהיוואחרא

אתעליוונתנו'שנאמכליוכלעליונותניןאותומכסיןשהיוואחרש
ל
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יז, ד

שמידאשתנו'וגוישרתואשרכליוכלד

תמידאשתני'וגומישרתואשרכליוכלמ

תמידאשתניאישרתואשרכליוכל1פ

תמידאשתנו'וגוהמחתותאתבהםעליוישרתואשרכליוכל2פ

תמידאשהמחתותאתבהםעליוישרתואשרכליוכלא

תמידאשהמחתותאתבהםעליוישרתואשרכליוכלש
ל

היומהבמסעותאףתכבהלאבטומאהאףבשבתאףד

היומהבמסעותאףתכבהלאבטומאהאףתמידבשבתאףתמידמ

היומהבמסעותאףתכבהלאבטומאהאףבשבתאף1פ

היומהבמסעותאףתכבהלאבטומאהאףבשבתאף2פ

היומהבמסעותאףתכבהלאבטומאהאףבשבתאףא

היומהבמסעותאףתכבהלאבטומאהאףבשבתאףש
ל

אף'אומשמעון'ריהודה'רדבריפסכתרעליהכופיןלהעושיןד

אףאומרשמעון'ריהודה'רדבריפסכתרעליהכופיןלהעושיןמ

אף'אומ'שמע'ריהודה'רדבריכסכתרעליהכופיןלהעושין1פ

אףאומרשמעון'ריהודה'רדבריפסכתרכופיןלהעושין2פ

אףא"רשיהודה'רדבריפסכתר[עליה]כופיןלהעושיןא

אף'אומש"ריהודה'רדבריפסכתרכופיןלהעושיןש
ל

דרבידעתיהעלהמזבחאתודשנו'שנאותהמדשניןהיומסעותבשעתד

'דרדעתיהעלהמזבחאתודשנו'שנאותהמדשניןהיובמסעות[בשעת]מ

'דרדעתיהעלהמזבחאתודשנו'שנאותהמדשניןהיופסכתרבשעת1פ

'דרדעתיהעלהמזבחאתודשנו'שנאותהמדשניןהיומסעותבשעת2פ

'דרד"עהמזבחאתודשנו'שנאאותהים(נ)מדשנהיוהמסעותבשעתא

'דרד"עהמזבחאתודשנו'שנאמאותהמדשניןהיוהמסעותבשעתש
ל

'שנבמסעותהמזבחכליעםפסכתרהזכירלאשלכךניחאיהודהד

'שנבמסעותהמזבחכליעםפסכתרהזכירלאלאשלכךניחאיהודהמ

'שנבמסעותהמזבחכליעםפסכתרהזכירלאשלכךניחאיהודה1פ

'שנאבמסעותהמזבחכליעםפסכתרהזכירלאשלכךניחאיהודה2פ

'שנאבמסעותהמזבחכליעםפסכתרהזכירלאשלכך[ניחא]יהודהא

'שנאמבמסעותהמזבחכליעםפסכתרהזכירלאשלכךיהודהש
ל

למהסירותמזכירואינוהמזרקותואתהיעיםואתהמזלגותואתהמחתותאתד

למהסירותמזכירואינוהמזרקותואתהיעיםואתהמזלגותואתהמחתותאתמ

למהשירותמזכירואינוהמזרקותואתהיעיםואתהמזלגותואתהמחתותאת1פ

למהסירותמזכירואינוהמזרקותואתהיעיםואתהמזלגותואתהמחתותאת2פ

למהסירותמזכירואינו'וגומחתותאתא

למהסירותמזכירואינו'וגוהמחתותאתש
ל

כל'שמעו'דרדעתיהעלאותהכופיןהיוהאשגבישעלד

כלשמעון'דרדעתיהעלאותהכופיןהיוהאשגבישעלמ

אותהטעיןהיוהאשגבישעל1פ

אותהכופיןהיוהאשגביעלשעל2פ

אותהכופיןהיוהאשגבישעלא

אותהכופיןהיוהאשגבישעלש
ל

המזבחאתודשנושמעון'דרדעתיהעלהסירותאתלרבותהמזבחכליד

המזבחאתודשנושמעון'דרדעתיהעלהסירותאתלרבותהמזבחכלימ

המזבחאתודשנו'שמע'דרדעתיהעל1פ

המזבחאתודשנושמעון'דרדעתיהעל2פ

המזבחאתודשנוש"דרד"עא

המזבחאתודשנושמעון'דרד"עש
ל
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יח, ד- יז , ד

שםמניחיןוהיואותומדשניןהיויהודה'דרדעתיהעלניחאד

שםמניחיןוהיואותומדשניןהיויהודה'דרדעתיהעלניחאמ

שםמניחיןוהיואותומדשניןהיויהודה'דרדעתיהעלניחא1פ

שםמניחיןוהיואותומדשניןהיויהודה'דרדעתיהעלניחא2פ

שם(אותו)מניחיןוהיואותומדשניןהיויהודה'דרד"עניחאא

שםאותומניחיןוהיואותומדשניןהיויהודה'דרד"עניחאש
ל

תכבהשלאכדיפסכתרעליווכופיןוחוזריןאשד

תכבהשלאכדיתכבהשלאכדיפסכתרעליווכופיןוחוזריןאשמ

תכבהשלאכדיפסכתרעליווכופיןוחוזריןאש1פ

תכבהשלאכדיפסכתר(אש)עליווכופיןוחוזריןאש2פ

תכבהשלאכדיפסכתרעליווכופיןוחוזריןאשא

תכבהשלאכדיפסכתרעליווכופיןוחוזריןאשש
ל

בחוץהעומדיםלכליםבפניםהניתניןכליםביןהפרששהיה'ואעפד

בחוץהעומדיםלכליםבפניםהניתניםכליםביןהפרששהיהפ"ואפעמ

בחוץהניתניןלכליםבפניםהניתניןכליםביןהיפרששהיהפ"ואע1פ

בחוץהעומדיםלכליםבפניםהנתניםכליםביןהפרששהיהפיעלואף2פ

בחוץ'העומדילכליםבפניםהניתניןכליםביןהפרששהיהפ"ואעא

בחוץהעומדיםלכליםבפניםהניתניןכליםביןהפרששהיהפ"ואעש
ל

'שנשויןואלואלותחשעורלעניןאבלתכלתבגדלעניןד

'שנשויןואלואלותחשעורמכסהלעניןאבלתכלתבגדלעניןמ

'שנשויןואלואלותחשעורמכסהלעניןאבלתכלתבגדלענין1פ

'שנשויןואלואלותחשעורלעניןאבלתכלתבגדלענין2פ

'שנאשויןואלואלותחשעורלעניןאבלתכלתבגדלעניןא

'שנאמשויןואלואלותחשעורלעניןאבלתכלתבגדלעניןש
ל

כךלצוותןהמקוםראהמהבדיוושמותחשעורכסויעליוופרשוד

כךלצוותןהמקוםראהמהבדיוושמותחשעורכסויעליוופרשומ

כךלצוותןה"הקבראהמהבדיוושמותחשעורכסויעליוופרשו1פ

כךלצוותםהמקוםראהמהבדיוושמותחשעורכסויעליוופרשו2פ

לצוותםהמקוםראהמהבדיוושמותחשעורעליוופרשוא

לצוותםהמקוםראהמהבדיוושמותחשעורכסויעליוופרשוש
ל

מזבחואחריוהזהבמזבחואחריהמנורהואחריושלחןכךואחרתחלהארוןד

מזבחואחריוהזהבמזבחואחריהמנורהואחריושלחןכךואחרתחלהארוןמ

מזבחואחרהזהבמזבחואחריהמנורהואחריושלחןכךואחרתחלהארון1פ

מזבחואחריוהזהבמזבחואחריהמנורהואחריושולחןכךואחרתחלהארון2פ

מזבחואחריוהזהבמזבחואחריהמנורהכ"ואחשלחןכ"ואחתחלהארוןא

מזבחואחריוהזהבמזבחואחריהמנורהואחריושולחןכ"ואחתחלהארוןש
ל

בשעתמהמסעותחנייתבשעתכעמידתןמסעותבשעתפירוקןרבותינואמרוהעולהד

בשעתמהמסעותחנייתבשעתכעמידתןמסעותבשעתפירוקן'רבותיאמרוהעולהמ

בשעתמהחנייתבשעתכעמידתןמסעותבשעתפירוקן'רבותיאמרוהעולה1פ

בשעתמהמסעותחנייתבשעתבעמידתןמסעותבשעתפירוקןרבותינואמרוהעולה2פ

בשעתמהמסעותחנייתבשעתבעמידתןמסעותבשעתפירוקן'רבותיאמרוהעולהא

בשעתמהמסעותחנייתבשעתכעמידתןמסעותבשעתפירוקן'רבותיאמרוהעולהש
ל

'וגוהארוןאתויבאדכתיבתחלהארוןמשכןהקמתד

'וגומהמשכוןעלהארוןאתויבא'דכתתחלהארון(1)הקמת(2)המשכן(חניית)מ

הארוןאתויבא'דכתתחלהארוןהמשכןהקמת1פ

'וגוהמשכןאלהארוןאתויבאדכתיבתחלהארוןהמשכןהקמת2פ

'וגוהמשכןאלהארוןאתויבא'דכתיתחלהארוןהמשכןהקמתא

'וגוהמשכן[ל](ת)אהארוןאתויבא'דכתיתחלהארוןהמשכןהקמתש
ל
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יט, ד- יח , ד

אתוישםכךואחרהשולחןאתויתןכךואחרד

אתוישםכךואחר'וגוממועדבאהלויתןכךואחרמ

אתוישםואחרהשלחןואחר1פ

'וגומועדבאהלהשלחןאתויתןכךואחר2פ

'וגומועדבאהלהשולחןאתויתןכ"ואחא

'וגומועדבאהלהשולחןאתויתןכ"ואחש
ל

'וגוהזהבמזבחאתוישםכךואחר'וגוהמנורהד

מועדבאהלהזהבמזבחאתוישםכךואחר'וגוממועדבאהלהמנורהמ

מועדבאהלהזהבמזבחאתוישםואחרהמנורה1פ

הזהבמזבחאתוישםכךואחר2פ

מועדבאהלהזהבמזבחאתוישםכ"ואחא

מועדבאהלהזהבמזבחאתוישםכ"ואחש
ל

תחלהארוןפריקתןבשעתאף'וגוהעולהמזבחואתכךואחרד

תחלההארוןפריקתןבשעתאף'וגומהעולהמזבחאתכךואחר'וגוממ

כןפירוקןבשעתאףהעולהמזבחאתואחר1פ

תחלהארוןפריקתןבשעתואף2פ

תחלהארוןפריקתןבשעתואףהעולהמזבחאתכ"ואח'וגוא

תחלהארוןפריקתןבשעתואףהעולהמזבחאתכ"ואח'וגוש
ל

אהרוןוכלההעולהמזבחואחריו'הזהמזבחואחריהמנורהואחריושולחןואחריוד

אהרןוכלההעולהמזבחואחריוהזהבמזבחואחריהמנורהואחריושלחןואחריומ

אהרןוכלה1פ

אהרןוכלההעולהמזבחואחריוהזהבמזבחואחריהמנורהואחריושולחןואחריו2פ

אהרןוכלההעולהמזבחואחריוהזהבמזבחואחריהמנורהואחריושולחןואחריוא

אהרןוכלההעולהמזבחואחריוהזהבמזבחואחריהמנורהואחריושולחןואחריוש
ל

שולחןאלוהקדשכליכלואתהארוןזההקדשאתלכסותובניוד

שלחןאלוהקדשכליכלואתהארוןזההקודשאתלכסותובניומ

שלחןאלוהקדשכליכלואתארוןזההקדשאתלכסותובניו1פ

שלחןאלוהקדשכליכלואתהארוןזההקדשאתלכסותובניו2פ

שלחןאלוהקדשכליכלואתהארוןזההקרשיםאתלכסותובניוא

שולחןאלוהקדשכליכלואתהארוןזההקדשיםאתלכסותובניוש
ל

אלאכןהיולאהמחנהבנסעכליהןוכלמזבחותושניומנורהד

אלאעושיןהיולאהמחנהבנסועכליהןוכלמזבחותושתיומנורהמ

אלאכןעושיןהיולאהמחנהבנסועכליהםוכלמזבחותושתיומנורה1פ

אלאכןהיולאהמחנהבנסועכליהןוכלמזבחותושתיומנורה2פ

אלאכןהיולאהמחנהבנסועכליהןוכלמזבחותושתיומנורהא

אלאכןהיולאהמחנהבנסועכליהןוכלמזבחותושתיומנורהש
ל

'וגולשאתקהתבנייבאוכןואחרימסעותבשעתד

הקודשאליגעוולאלשאתקהתבנייבואוכןואחרימסעותבשעתמ

הקדשאליגעוולאלשאתקהתבנייבאוואחריכןמסעותבשעת1פ

הקדשאליגעוולאלשאתקהתבנייבאוכןואחרימסעותבשעת2פ

'וגולשאתקהתבנייבואוכ"ואחמסעותבשעתא

'וגולשאתקהתבנייבאוכ"ואחמסעותבשעתש
ל

בנישלדמןעולםשלרבונוהאלדיםלפנימשה'אמד

שלבנידמןשלעולםרבונוהאלהיםלפנימשה'אמומתומ

בנישלדמןעולםשלרבונוה"הקבלפנימשה'אמ'וגו1פ

בנישלדמןעולםשלרבונוהאלהיםלפנימשה'אמ'וגוומתו2פ

בנישלדמןע"רבשם"האלילפנימשה'אמא

בנישלדמןע"רבשהאלהיםלפנימשה'אמש
ל
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אלאלאו'הבהלואמרמותראהרןבנישלודמםאסורקהתד

אלאלאוה"הקבלו'אממותראהרןשלבניודמןאסורקהתמ

אלאלאוה"הבלו'אממותראהרןבנישלודמןקהת1פ

אלאלאוה"הקבלו'אממותראהרןבנישלודמםאסורקהת2פ

אלאלאוה"הקבל"אמותראהרןבנישלודמןאסורקהתא

אלאלאוה"הקבל"אמותראהרןבנישלודמןאסורקהתש
ל

קדשואהרןהקדשיםבקדשלהקדישואהרןויבדל'שנקדשיםקדשאהרןד

קדשוהארוןהקדשיםקדשלהקדישואהרןויבדל'שנקדשיםקדשאהרןמ

קדשוהארוןהקדשיםקדשואיןהקדשיםקדשאהרן1פ

קדשוארוןהקדשיםקדשלהקדישואהרןויבדל'שנקדשיםקדשאהרן2פ

קדשן[ו]והארהקדשיםקדשלהקדישואהרןויבדל'שנא'קדשיקדשאהרןא

קדשואהרן'הקדשיקדשלהקדישואהרןויבדל'שנאקדשיםקדשאהרןש
ל

קדשאינןקהתבניאבלקדשיםלקדשמזיקקדשיםד

קדשאינןקהתבניאבלקדשיםלקדשמזיקקדשיםקדשואיןקדשיםמ

קדשים1פ

קדשאינןקהתבניאבלקדשיםלקדשמזיקקדשיםקדשואיןקדשים2פ

קדשאינםקהתבניאבלקדשיםקדשמזיקקדשיםקדשואיןקדשיםא

קדשאינםקהתבניאבל'קדשיקדשמזיק'קדשיקדשואין'קדשיש
ל

לכךלהםמזיקיםוהםקדשיםקדשבפניםהנתוניםכליםוכלואהרןקדשיםד

לכךלהםמזיקיןוהםקדשיםקדשבפניםהנתוניןהכליםוכלוהארוןקדשיםמ

לכךלהםומזיקין1פ

לכךלהםמזיקיןוהםקדשיםקדשבפניםהנתוניםכליםוכלוהארוןקדשים2פ

לכךמזיקיןוהםקדשיםקדשבפניםהנתוניןכליםוכלן[ו]והאר'קדשיא

לכךמזיקיןוהםקדשיםקדשבפניםהנתוניםכליםוכלואהרןקדשיםש
ל

קהתבנימשאאלאקהתבניימותושלאדעתןאהרןבנייתנוד

קהתבנימשאאלהקהתבניימותושלאדעתםאהרןבנינתנומ

קהתבנימשאאלהקהתבניימותושלאדעתןאהרןבנייהיו1פ

קהתבנימשאאלהקהתבניימותושלאדעתםאהרןבנייתנו2פ

קהתבנימשאאלאקהתבניימותושלאדעתםאהרןבנייתנוא

קהתבנימשאאלאקהתבניימותושלאדעתםאהרןבנייתנוש
ל

הואוכןבעגלותאלאבמשאכליםשארנאיןבמשאאלאמועדבאהלד

הואוכןבעגלותאלאבמשאכליםשארואיןבמשאאלהמועדבאהלמ

הואוכןבעגלותאלאבמשאכליםשארואיןבמשאאלהמועדבאהל1פ

הואוכןבעגלותאלאבמשאכליםשארואיןבמשאאלה2פ

א"וכהבעגלותאלאבמשאכליםשארואיןבמשאאלהא

א"וכהבעגלותאלאבמשאכליםשארואיןבמשאאלאש
ל

ופקדת'וגוהקדשעבדתכינתןלאקהתולבניאומרד

ופקודתישאובכתףעליהםהקודשעבודתכינתןלאקהתולבני'אוממ

ופקדתישאובכתףעליהםהקדשעבודתכינתןלאקהתולבני'אומ1פ

ופקודתישאובכתףעליהםהקדשעבודתכינתןלאקהתולבניאומר2פ

ופקודתעליהםהקדשעבודתכינתןלאקהתולבניא

ופקודת'וגועליהםהקדשעבודתכינתןלאקהתולבניש
ל

'ההד'וגוהכהןאהרןבןאלעזרד

'וגומהסמיםוקטרתהמאורשמןהכהןאהרןבןאלעזרמ

ד"הההסמיםוקטרתהמאורשמןהכהןאהרןבןאלעזראלעזר1פ

היאהדא'וגוהסמיםוקטרתהמאורשמןהכהןאהרןבןאלעזר2פ

ד"הה'וגוהמאורשמןהכהןאלעזרא

ד"הה'וגוהמאורשמןהכהן'אלעזש
ל
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מלךלפניאםתעמדאלגדוליםובמקוםמלךלפניתתהדראלד

מלךלפניאםתעמודאלגדוליםובמקוםמלךלפניתתהדראלמ

לפניאםתעמודאלגדוליםובמקוםמלךלפניתתהדראל1פ

מלךלפניאםתעמדאלגדוליםובמקוםמלךלפניתתהדראלדכתיב2פ

מלךלפניאםתעמודאלגדוליםובמקוםמלךלפניתתהדראלא

מלךלפניאםת"א'גדוליובמקוםמלךלפניתתהדראלש
ל

המקוםלפניוחומרקלבעצמושפלותלנהוגאדםצריךודםבשרד

המקוםלפניוחומרקלבעצמושפלותלנהוגאדםצריךודםבשרמ

ה"הקבלפניוחומרקלבעצמושפלותלנהוגצריךודםבשר1פ

המקוםלפניוחומרקלבעצמושפלותאדםצריךודםבשר2פ

ה"בהמקוםלפניו"קבעצמושפלות[לנהוגאדם]צריךו"בא

ה"בהמקוםלפניו"קבעצמושפלותצריךו"בשש
ל

לעשותכאריוגבורכצביורץכנשרוקלכנמרעזהויותנינןד

לעשותכאריוגבורכצביורץכנשרוקלכנמרעזהויכןותנינןמ

'וכוכנשרוקלכנמרעזהויתמןותנינן1פ

לעשותכאריוגבורכצביורץכנשרוקלכנמרעזהויכןותנינן2פ

לעשות'וכוכנשרוקלכנמרעזהויכןותנינןא

לעשות'וכוכנשרוקלכנמרעזהויכןותנינןש
ל

המרבהכלאומראליהוהמקוםלפניגאבהשאיןללמדךשבשמיםאביךרצוןד

המרבהכל'אמאליהוהמקוםלפניגאוהשאיןללמדךשבשמיםאביךרצוןמ

המרבהכל'אומאליהוה"הקבלפניגאוהשאיןללמדך1פ

כלאומראליהו'המקולפניגאוהשאיןללמדךשבשמיםאביךרצון2פ

'אומאליהוהמקוםלפניגאוהשאיןללמדךשבשמיםאביךרצוןא

'אומאליהוהמקוםלפניגאוהשאיןללמדך'שבשמיאביךרצוןש
ל

וכבודומתרבהשמיםכבודעצמוכבודוממעטשמיםכבודד

וכבודומתרבהשמיםכבודעצמוכבודוממעטשמיםכבודמ

כבודולעצמוכבודוממעטשמיםכבוד1פ

וכבודמתרבהשמיםכבודשמיםכבודומרבהעצמוכבודהממעט2פ

וכבודשמיםכבודשמיםכבודומרבהעצמוכבודהממעטא

וכבודושמיםכבודשמיםכבודומרבהעצמוכבודהממעטש
ל

במקומושמיםכבודעצמוכבודומרבהשמיםכבודהממעטכלמתרבהד

במקומושמיםכבודעצמוכבודומרבהשמיםכבודהממעטכלמתרבהמ

במקומושמיםכבודעצמוכבודומרבהשמיםכבודהממעטוכלמתרבה1פ

במקומושמיםכבודעצמוכבודומרבהשמיםכבודהממעטכלמתרבה2פ

במקומושמיםכבודעצמוכבודומרבהשמיםכבודהממעטכלמתרבהעצמוא

במקומושמיםכבודעצמוכבודומרבהשמיםכבודהממעטכלמתרבהש
ל

ובנוהכנסתבביתעומדשהיהאחדבאישמעשהמתמעטוכבודוד

ובנוהכנסתבביתעומדשהיהאחדבאישמעשהמתמעטוכבודומ

ובנוהכנסתבביתעומדשהיהאחדבאישמעשהמתמעטוכבודועומד1פ

ובנוהכנסתבביתעומדשהיהאחדבאישמעשהמתמעטוכבודועומד2פ

ובנוה"בבעומדשהיהאחדבאישמעשהמתמעטוכבודועומדא

ובנוה"בבעומדשהיהאחדבאישמעשהמתמעטוכבודווכבודועומדש
ל

ובנוהללויההתבהלפניהעובראחרעוניםהעםוכלכנגדועומדד

ובנוהללויההתיבהלפניהעובראחרהעוניםהעםוכלכנגדועומדמ

ובנוהללויהעוניןהעםוכלכנגדועומד1פ

ובנויההללוהתיבהלפניהעובראחרעוניםהעםוכלכנגדועומד2פ

ובנוהללויההתיבהלפניהעובראחר'עוניהעםוכלכנגדועומדא

ובנוהתיבהלפניהעובראחרעוניןהעםוכלכנגדועומדש
ל
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שלדבריםעונאשהואבנךראהלואמרותפלותשלדבריםעונהד

שלתפלותדבריםעונהשהואבנךראהלו'אמשלתפלותדבריםעונהמ

שלדבריםעונהשהואבנךראהלואמרותפלותשלדבריםעונה1פ

שלדבריםעונהשהואבנךראהלואמרו]תפלותשלדבריםעונה2פ

של'דבריעונהשהואבנךראהליהאמרותפלותשלדבריםעונהא

שלדבריםעונהשהואבנךראהליה'אמתפלותשלדבריםעונהש
ל

אעשהומהלהםאמרתפלותד

אעשהומהלהםאמרמ

אעשהומהלהם'אמ'יצאתולאדברכללו'אולאתפלות1פ

אעשהומהלהםאמר[תפלות2פ

אעשהומהלהם'אמתפלותא

אעסהומהלהם'אמתפלותש
ל

עוניןהעםוכלעניןכאותועשהלמחרשובישחקהיאתינוקלוד

העוניםהעםוכלעניןכאותועשהלמחרשובישחקהואתינוקלומ

למחרוכןהואתינוק1פ

עוניםהעםוכלעניןכאותועשהלמחרשובישחקהואתינוקלו2פ

עוניםהעםוכלעניןבאותועשהלמחרשובישחקהואתינוקלוא

עוניןהעםוכלעניןכאותועשהלמחרשובישחקהואתינוקלוש
ל

אמרותפלותשלדבריםעונהובנוהלליהאמןהתיבהלפניהעובראחרד

אמרושלתפלותדבריםעונהובנוהללויהאמןהתיבהלפניעובראחרמ

1פ

אמרותפלותשלדבריםעונהובנוהללויההתיבהלפניהעובראחר2פ

ל"אתפלותשלדבריםעונהובנוהללויההתיבהלפניהעובראחרא

ל"אתפלותשלדבריםעונהובנוהללויההתיבהלפניהעובראחרש
ל

אעשהומהלהםאמרתפלותשלדבריםעונהשהואבנךראהלוד

אעשהומהלהם'אמשלתפלותדבריםעונהשהואבנךראהלומ

1פ

אעשהומה]להם'אמתפלותשלדבריםעונהשהואבנךראהלו2פ

אעשהומהלהם'אמתפלותשלדבריםעונהשהואבנךראהא

אעשהומהלהם'אמתפלותשלדבריםעונהשהואבנךראהש
ל

החגימי'חאותןכלישחק'הותינוקלוד

לומ

החגימישמונתאותןכלוכן1פ

חגשלימיםשמנתאותןכלישחקהואתינוק[לו2פ

חגשלימים'חאותןכלישחק(יצ)הואתינוקא

חגשלימים'חאותןכלישחקהואתינוקלוש
ל

יצאתולאדברכללואמרולאתפלותשלדבריםבוענהד

יצאתולאדברכללו'אממ

יצאתהולאדברכללו'אולאתפלותשלדבריםענה1פ

יצאתולאדברכללו'אמולאתפלותשלדבריםבנועונה2פ

יצאתולאדברל"אולאתפלותשל<...>דבבנועונהא

יצאתולאדברל"אולאתפלותשלדבריםבנועונהש
ל

האישאותושמתעד'שילשולאשנתהולאהשנהאותהד

האישאותושמתעדשלשהולאשנתיםולאהשנהאותהמ

האישאותושמתעדשנהאותה1פ

[האיש]אותושמתעדשלשהולאשנתולאשנהאותה2פ

והאשההאישאביושמתעד'גולאאחרתשנהולאשנהאותהא

והאשההאישאביושמתעד'גולאאחרתשנהולאשנהאותהש
ל
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ביתומתוךנפשות'טוויצאובנוובןבנוומתאשתוומתהד

ביתומתוךנפשותעשרהחמשויצאובנוובןבנוומתאשתוומתהמ

ביתומתוךנפשותו"טויצאובנוובןובנואשתוומתה1פ

ביתומתוךנפשותעשרהחמשויצאובנוובןבנוומתאשתוומתה2פ

ביתומתוךנפשותו"טויצאובנוובןובנואשתוומתהא

ביתומתוךנפשותו"טויצאובנוובןבנוומתאשתוומתהש
ל

חיגראחדאדםבנישלאחדזוגאלאלונשתיירולאד

חגראחדאדםשלבניאחדזוגאלאלונשתיירולאמ

חגראחדאדםבנישלאחדזוגאלאלונשתיירולא1פ

חיגראחדאדםבנישלאחדזוגאלאלונשתיירולא2פ

(וא)חגראחדאדםבנישלאחדזוגאלאלונשתיירולאא

'ואחיגראחדאדםבנישלאחדזוגאלאלונשתיירולאש
ל

קראשלאמתחרטשהיהאחדבאדםמעשהשובורשעשוטהואחדוסומאד

קראשלאמתחרטשהיהאחדבאדםמעשהשובורשעשוטהואחדוסומאמ

קראשלאמתחרטשהיהאחדבאדםמעשהשובורשעשוטהואחד1פ

קראשלאמתחרטשהיהאחדבאדםמעשהשובורשעסומאואחדוסומא2פ

קראשלאמתחרטשהיהאחדבאדםמעשהשובורשעשוטה[אחד]וסומאא

קראשלאמתחרטשהיהאחדבאדםמעשהשובורשעושוטהסומאש
ל

לפניהעוברשהגיעוכיוןהכנססתבביתעומדהיהאחתפעםשנהולאד

לפניהעוברשהגיעוכיוןהכנסתבביתעומדהייתיאחתפעםשנהולאמ

החזןשהגיעוכיוןהכנסתבביתעומדהיהאחדפעםשנהולא1פ

לפניהעוברשהגיעוכיוןהכנסתבביתעומדהיהאחתפעםשנהולא2פ

לפניהעוברשהגיעוכיוןה"בבעומדהיה'אפעםשנהולאא

לפניהעוברשהגיעוכיוןה"בבעומדהיהאחתפעםשנהולאש
ל

צבאות'ייקקק'ואמקולואתהגביההשםלקדושת'התבד

צבאות'הקדושקדושקדוש'ואמרקולוהגביההשםלקדושתהתיבהמ

'וגוק"ק'ואמקולוהגביההשםלקדושת1פ

צבאותי"יקדושקדושקדושואמרקולוהגביההשםלקדושתהתיבה2פ

צבאותי"ייק"קק'ואמקולוהגביההשםלקדושתהתיבהא

צבאות'ה'ק'ק'ק"'ואמקולוהגביההשםלקדושתהתיבהש
ל

אמרקולךשהגבהתראיתמהלואמרוד

'אמקולךאתשהגבהתראיתמהלואמרומ

'אקולךאתשהגבהתראיתמהלואמרו1פ

'אמקולךאתשהגבהתראיתמהלואמרוכבודוהארץכלמלא2פ

'אמקולךאתשהגבהתראיתמהליהאמרו'וגוא

'אמקולךאתשהגבהתראיתמהל"א'וגוש
ל

לארשותלישניתנהועכשולמשנהולאלמקראלאזכיתילאלהםד

לארשותלישניתנהועכשיולמשנהולאלמקראלאזכיתילאלהםמ

לארשותלישניתןועכשיולמשנהולאלמקראלאזכיתלאלהם1פ

לארשותלישניתנהועכשולמשנהולאלמקראלאזכיתילאלהם2פ

לארשותלישניתנהועכשיולמשנהולאלתורהלאזכיתילאלהםא

לארשותלישניתנהועכשיולמשנהולאלתורהלאזכיתילאלהםש
ל

שינתולאהשנהאותהיצאתולאעלינפשיותשובקוליאתאגביהד

['שני]ולאשנהאותהיצאתולאעלינפשיותשובקוליאתאגביהמ

שניהולאשנהאותהיצאתולאעלינפשיותשובקוליאגביה1פ

שנתולאשנהאותהיצאתולאעלינפשיותשובקוליאתאגביה2פ

שנהולאשנהאותהיצאתולאעלינפשיותשובקוליאגביהא

שנהולאשנהאותהיצאתולאעלינפשיותשובקוליאגביהש
ל
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שרועשאוהוישראללארץמבבלהאישאותושעלהעדשלישהולאד

שרועשוהוישראללארץמבבלהאישאותושעלהעדשלשהולאשנתמ

שרועשאוהו'ישרלארץמבבלהאישאותושעלהעדשלישיתולא1פ

שרועשאוהוישראללארץמבבלהאישאותושעלהעדשלשהולא2פ

שרועשאוהוישראללארץמבבלהאישאותושעלהעד'גולאאחרתא

שרועשאוהוישראללארץמבבלהאישאותושעלהעד'גולאאחרתש
ל

לוונתנוישראלשבארץבירניותכלעלראשומינוהוקיסרשלהחילד

לוונתנוישראלשבארץברניותכלעלראשומנוהושלקיסרהחילמ

לוונתנו'ישרשבארץבהניותכלעלראשומנהוקיסרשלהחיל1פ

לוונתנושבארץברניותכלעלראשומנוהוקיסרשלהחיל2פ

לוונתנושבארץניות[ר](ה)בכלעלראשומינוהוקיסרשלהחילא

לוונתנושבארץברניותכלעלראשומנוהוקיסרשלהחילש
ל

ולבניולבניולו'קילונילאוקראושםוישבעירובנהמקוםד

ולבניולבניולוקולוניאלווקראובהוישבעירובנהמקוםמ

ולבניולבניולוקלניהלווקראוושבכהעירובנהמקום1פ

ולבניולבניולוקילעיהלווקראועירובנהמקום2פ

ולבניולבניולוקולפיהלווקראועירובנהמקוםא

ולבניולבניולועיהקוללווקראועירובנהמקוםש
ל

גאוהאדםינהגשלאלמדאתמכאןהדורותכלסוףעדבניוד

גאוהאדםינהוגשלאלמדאתמיכןהדורותכלסוףעדבניומ

גאוהאדםינהגשלאלמדאתהמכאןהדורותכלסוףעדבניו1פ

גאוהינהגשלאלמדאתמכאןהדורותכלסוףעדבניו2פ

גאוהאדםינהגשלאלמדאתמכאןהדורותכלסוףעדבניוא

גאוהאדםינהגשלאלמדאתמכאןהדורותכלסוףעדבניוש
ל

מתבזהלפניוהמתגאהשכלהמקוםלפניד

שלמקוםלכבודועצמוהמבזהוכלמתבזהלפניוהמתגאהשכלהמקוםלפנימ

שללכבודועצמוהמבזהוכלמתבזהלפניוהמתגאהשכלהמקוםלפני1פ

שללכבודועצמוהמבזהוכלמתבזהלפניוהמתגאהשכלהמקוםלפני2פ

לפניעצמוהמבזהוכלמתבזהלפניוהמתגאהשכלה"בהמקוםלפניא

לפניעצמוהמבזהוכלמתבזהלפניוהמתגאהשכלה"בהמקוםלפניש
ל

יקלוובוזיאכבדמכבדיכיאומרהואוכןד

'וגומאכבדמכבדיכי'אומהואוכןמתכבדהואגםמ

אכבדמכבדיכי'אומהואוכןמתכבדמקום1פ

יקלוובוזיאכבדמכבדיכיאומרהואוכןמתכבדהואגםמקום2פ

יקלוובוזיאכבדמכבדיכיא"וכהמתכבדהואגםהמקוםא

יקלוובוזיאכבדמכבדיכיאומרהואוכןמתכבדהואגםהמקוםש
ל

'המקולפניבגאוהעצמונהגשלאישראלמלךבדודמוצאאתוכןד

המקוםלפניבגאוהעצמונהגשלאישראלמלךבדודמוצאאתוכןמ

המקוםלפניבגאוהעצמונהגשלאישראלמלךבדודמוצאאתוכן1פ

המקוםלפניבגאוהעצמונהגשלאישראלמלךבדודמוצאאתוכן2פ

המקוםלפניבגאוהעצמונהגשלאישראלמלךבדודמוצאאתהוכןא

המקוםלפניבגאוהעצמונהגשלאישראלמלךבדודמוצאאתוכןש
ל

שהעלהבשעהאימתימקוםשלכבודולהרבותכהדיוטלפניועצמובוזהאלאד

שהעלהבשעהאימתישלמקוםכבודולהרבותכהדיוטלפניועצמובזהאלאמ

שהעלהבשעהאימתימקוםשלכבודולהרבותכהדיוטלפניועצמובזהאלא1פ

שהעלהבשעהאימתמקוםשלכבודולהרבותכהדיוטלפניועצמוובוזה2פ

שהעלהבשעהאימתימקוםשלכבודולהרבותכהדיוטלפניועצמוובזהא

שהעלהבשעהאימתימקוםשלכבודולהרבותכהדיוטלפניועצמוובזהש
ל



54

במדבר רבה פרשה ד

כ, ד

ויוסף'ההדלירשלםלהביאובגבעהאשראבינדבמביתהארוןד

ויוסףד"ההלירושלםלהביאובגבעהאשראבינדבמביתהארוןאתמ

ויוסףד"ההאבינדבמביתהארון1פ

ויוסףדכתיבהיאהדאלירושליםלהביאובגבעהאשראבינדבמביתהארון2פ

ויוסףד"ההלירושלםלהביאובגבעהאשראבינדבמביתהארוןא

ויוסףד"ההלירושלםלהביאובגבעהאשראבינדבמביתהארוןש
ל

מעלהאינידודאמראלףשלשיםבישראלבחורכלאתדודעודד

מעלהאינידוד'אמאלףשלשיםבישראלבחורכלאתדודעודמ

מעלהאינידוד'אבחורכלאתדודעוד1פ

מעלהאינידוד'אמאלףשלשיםבישראלבחורכלאתדודעוד2פ

מעלהאינידוד'אמ'וגובחורכלאתדודעודא

מעלהאינידוד'אמ'וגובחורכלאתדודעודש
ל

ארץבכלשישלחווהמאותהאלפיםשריעםנתייעץמידבחשאיהארוןאתד

ארץבכלשישלחווהמאותהאלפיםשריעםנתיעץמידבחשאיהארוןאתמ

ארץבכלשישלחווהמאותהאלפיםשריעםנתיעץמידבחשאיהארוןאת1פ

ארץבכלשישלחווהמאותהאלפיםשריעםנתיעץמידבחשאיהארוןאת2פ

ארץבכלשישלחווהמאותהאלפיםשריעםנתיעץמידבחשאיהארוןאתא

ארץבכלשישלחווהמאותהאלפיםשריעםנתיעץמידבחשאיהארוןאתש
ל

שריעםדודויועץ'שנלהעלותוילכואליהםשיתקבצוישראלד

שריעםדודויועץ'שנהארוןאתלהעלותוילכואליהםשיתקבצוישראלמ

שריעםדודויועץ'שנאהארוןלהעלותשיתקבצוישראל1פ

שריעםדודויועץ'שנאהארוןלהעלותוילכואליהםשיתקבצוישראל2פ

שריעםדודויועץ'שנאהארוןלהעלותוילכואליהםשיתקבצוישראלא

שריעםדודויועץ'שנאמהארוןלהעלותוילכואליהםשיתקבצוישראלש
ל

טובעליכםאםהקהללכלדודויאמרנגידלכלוהמאותהאלפיםד

טובעליכםאםהקהללכלדודויאמרנגידלכלוהמאותהאלפיםמ

טובעליכםאםהקהללכלדודויאמר'וגוהמאותהאלפים1פ

טובעליכםאםישראלקהללכלדודויאמרנגידלכלוהמאות'האלפי2פ

טובעליכםאםישראלקהללכלדודויאמרנגידילכלוהמאותהאלפיםא

טובעליכםאםישראלקהללכלדודויאמרנגידילכלוהמאותהאלפיםש
ל

'וגונפרצהאלהינו'ייומןד

ועמהםישראלארצותבכלהנשאריםאחינועלונשלחהנפרצהאלהינו'הומןמ

ועמהםישראלארצותבכלהנשאריםאחינועלונשלחהנפרשהי"יומן1פ

ועמהםישראלארצותבכלהנשאריםאחינועלנשלחהנפרצהאלהינוי"יומן2פ

'וגוא

'וגוש
ל

'וגואלינוהאלהיםארוןאתונסבהאלינוויקבצוד

כיאלינוהאלהיםארוןאתונסבהאלינוויקבצומגרשיהםבעריוהלויםהכהניםמ

כיאלינוהאלהיםארוןאתונסבהאליוויקבצומגרשיהםבעריוהלויםהכהנים1פ

כיאלינואלהינוארוןאתונסבהאלינוויקבצומגרשיהםבערי'והלויהכהנים2פ

א

ש
ל

חפץשאתהכמועשהכולםלואמרומידד

חפץשאתהכמועשהכולםלואמרומידשאולבימידרשנוהולאמ

חפץשאתהכמועשהכולםלואמרומידשאולבימידרשנוהולא1פ

חפץשאתהכמועשהכלםלואמרומישאולבימידרשנוהולא2פ

חפץשאתהכמועשהכלםאמרומידא

חפץשאתהכמועשהכלםאמרומידש
ל
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כלבעיניהדברישרכיכןלעשותהקהלכלויאמרו'שנד

כלבעיניהדברישרכיכןלעשותהקהלכלויאמרו'שנמ

כלבעיניהדברהדברישרכיכןלעשותהקהלכלויאמרו'שנ1פ

כלבעיניהדברישרכיכןלעשותהקהלכלויאמרו'שנ2פ

כלבעיניהדברישרכיכןלעשותהקהלכלויאמרו'שנאא

כלבעיניהדברישרכיכןלעשותהקהלכלויאמרו'שנאמש
ל

דודויקהל'שנישראלארץשבכלישראלכלוקיבץשלחמידהעםד

דודויקהל'שנישראלארץשבכלישראלכלוקבץשלחמידהעםמ

דודויקהל'שנישראלכלוקבץשלחמידהעם1פ

דודויקהל'שנישראלארץשבכלישראלכלוקבץשלחמידהעם2פ

דודויקהל'שנאישראלשבארץישראלכלוקבץשלחמידהעםא

דודויקהל'שנאמישראלשבארץישראלכלוקבץשלחמידהעםש
ל

ארוןאתלהביאחמתלבאועדמצריםשיחורמןישראלכלאתד

ארוןאתלהביאחמתלבואועדמצריםשיחורמןישראלכלאתמ

ארוןאתלהביאחמתלבאועדמצריםשיחורמןישראלכלאת1פ

ארוןאתלהביאחמתלבאועדמצריםשיחורמןישראלכלאת2פ

ארוןאתלהביאחמתלבואועדמצריםשיחורמןישראלכלאתא

ארוןאתלהביאחמתלבואועדמצריםשיחורמןישראלכלאתש
ל

בןירמיה'ר'אשםדודמינהיעריםמקריתהאלהיםד

בןירמיה'ר'אמשםדודמנהזקניםכמהיעריםמקריתהאלהיםמ

ברירמיהר"אשםדודמינהזקניםכמהיעריםמקריתהאלהים1פ

בןירמיהר"אמשםדודמינהזקניםכמהיעריםמקריתהאלהים2פ

ירמיהר"אדודמנהזקניםכמהיעריםמקריתהאלהיםא

ירמיה'ר'אמדודמינהזקניםכמהיעריםמקריתהאלהיםש
ל

מינהזקניםאלף'צכהנאבראבא'רבשםברכיה'וראלעזרד

מנהזקניםאלףתשעיםכהנאבראבא'רבשםברכיה'וראלעזרמ

מינהזקניםאלףתשעיםכהנאבראבא'רבשםברכיה'וראלעזר1פ

מינהזקניםאלףתשעיםכהנאבראבא'רבשםברכיה'וראלעזר2פ

מנהזקניםאלף'צא

מינהזקניםאלף'צש
ל

דרגוןעשויןשיהיווקדשןעמהםאחיתופלאתמינהולאאחדביוםדודד

דרגוןעשוייןשהיווקידשןעמהןאחיתופלאתמינהולאאחדביוםדודמ

דרגוןעשוייןשיהווקדשןעמהןאחיתופלאתמינהולאאחדביוםדוד1פ

דרגוןעשוייםשיהיווקדשןעמהםאחיתופלאתמינהולאאחדביוםדוד2פ

דרגוןעשוייןשהיווקדשןעמהםאחיתופלאתמנהולאאחדביוםדודא

דרגוןעשוייןשיהיווקדשןעמהםאחיתופלאתמינהולאאחדביוםדודש
ל

שלשיםבישראלבחורכלאתדודעודויוסף'ההדלפניוד

שלשיםבישראלבחורכלאתדודעודויוסףד"ההלפניומ

בישראלבחורכלאתדודעודויוסףד"ההלפניו1פ

שלשיםבישראלבחורכלאתדודעודויוסףדכתיבהיאהדאלפניו2פ

'לבישראלבחורכלאתדודעודויוסףד"ההלפניוא

שלשיםבישראלבחורכלאתדודעודויוסףד"ההלפניוש
ל

אלף'צהרידקרייהופשוטיהאלפיןתלתיןויוסףאלףד

אלףתשעיםהרידקריהופשוטיהאלפיןתלתיןעודאלפיןתלתיןויוסףאלףמ

אלףתשעיםהרידקרייהופשוטיהאלפיןתלתיןעודאלפיןתלתיןויוסף1פ

אלףתשעיםהרידקרייהופשוטיהאלפיןתלתיןויוסףאלף2פ

אלפין'צהרידקראופשוטיהאלפיןתלתיןויוסףאלףא

אלפיםתשעיםהרידקראופשוטיהאלפיןתלתיןויוסףאלףש
ל
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וכלדודוילךויקם'שנהארוןמשםלהעלותלגבעההלכומידד

לגבעההלכומידמ

וכלדודויקםוילך'שנהארוןמשםלהעלותלגבעההלכומיד1פ

וכלדודוילךויקם'שנהארוןמשםלהעלותלגבעההלכומיד2פ

וכלדודוילךויקם'שנאהארוןמשםלהעלותלגבעההלכומידא

וכלדודוילךויקם'שנאמהארוןמשםלהעלותלגבעההלכומידש
ל

'וגויהודהמבעליאיתואשרהעםד

נקראאשרהאלהיםארוןאתמשםלהעלותמ

נקראאשרהאלהיםארוןאתמשםלהעלותיהודהמבעליאתואשרהעם1פ

נקראאשרהאלהיםארוןאתמשםלהעלותיהודהמבעליאתואשרהעם2פ

נקראאשרהאלהיםארוןאתמשםלהעלותיהודהמבעליאתואשרהעםא

נקראאשרהאלהיםארוןאתמשםלהעלותיהודהמבעליאתואשרהעםש
ל

ד

שםשםנקראאשרא"דעליוהכרוביםיושבצבאות'השםשםמ

שםשםנקראאשרא"דעליוהכרוביםיושבצבאותי"ישםשם1פ

שםנקראאשרעליוהכרוביםיושבצבאותי"ישםשם2פ

הכרוביםיושבצבאותי"יישםשםא

עליוהכרוביםיושבצבאות'השםשםש
ל

ד

בןשמעון'רמשוםיוחנן'ר'אמעליוהכרוביםיושבצבאות'המ

בןשמעון'רמשוםיוחנןר"א'וגוי"י1פ

2פ

א

ש
ל

ויעל'אומאחר'וכתד

ויעל'אומאחד'כתבארוןמונחיםכינויווכלשהשםמלמדמלמדיוחאימ

ויעל'אואחד'כתבארוןמונחיןכנוייווכלשהשםמלמדיוחי1פ

ויעל['או]אחדוכתוב2פ

ויעלאומר'א'כתוא

ויעלאומראחדכתובש
ל

אתמשםלהעלותליהודהאשריעריםקריתבעלתהישראלוכלדודד

אתמשםלהעלותליהודהאשריעריםקריתבעלתהישראלוכלדודמ

ישראלוכלדוד1פ

אתמשםלהעלותליהודהאשריעריםקריתאלבעלתהישראלוכלדוד2פ

'וגומשםלהעלותליהודהאשריעריםקריתאללבעלתהישראלוכלדודא

אתמשםלהעלותליהודהאשריעריםקריתאללבעלתהישראלוכלדודש
ל

ויקםאומראחד'וכתשםנקראאשרהכרוביםיושב'ייהאלהיםארוןד

ויקם'אומאחר'וכתושםנקראאשרהכרוביםיושב'ההאלהיםארוןמ

ויקם'אואחד'וכת1פ

ויקםאומראחדוכתובשםנקראאשרהכרוביםיושבי"ים"האליארון2פ

ויקם'אומאחר'וכתושםנקראאשרהכרוביםיושבהאלהיםארוןא

ויקםאומראחרוכתובשםנקראאשרהכרוביםיושבהאלהיםארוןש
ל

'וגויהודהמבעלאיתואשרהעםוכלדודוילךד

ארוןאתמשםלהעלותיהודהמבעליאתואשרהעםוכלדודוילךמ

אתואשרהעםוכלדודוילך1פ

'וגומשםלהעלותיהודהמבעליאתואשרהעםוכלדודוילך2פ

'וגומשםלהעלותיהודהמבעליאתואשרהעםוכלדודוילךא

'וגומשםלהעלותיהודהמבעליאתואשרהעםוכלדודוילךש
ל
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יתקיימוכיצדד

יתקיימוכיצדעליוהכרוביםיושבצבאות'היושבשםנקראאשרהאלהיםמ

יתקיימוכיצד1פ

יתקיימוכיצד2פ

יתקיימוכיצדא

יתקיימוכיצדש
ל

שםוהמתינויעריםקריתשהיאלבעלתההלכוישראלכלהללוכתוביםשניד

שםוהמתינויעריםקריתשהיאלבעלתההלכוישראלכלהללוהכתוביםשנימ

שםוהמתינויעריםקריתשהיאלבעלתההלכוישראלוכלהללוכתוביןשני1פ

שםוהמתינויעריםקריתשהיאלבעלתההלכוישראלכלהללוכתוביםשני2פ

שםו[נ]והמתיעריםקריתשהיאלבעלתהישראלכלהללוכתובים'בא

שםוהמתינויעריםקריתשהיאלבעלתהישראלכלהללוכתוביםשניש
ל

הואיהודהמבעליקמווהזקניםדודאבלהגבעהמןשיביאוהועדהארוןד

היאיהודהמבעליקמווהזקניםדודאבלהגבעהמןשיביאוהועדהארוןמ

היאיהודהמבעליקמווהזקניםדודאבלהגבעהמןשיביאוהועדהארון1פ

היאיהודהמבעליקמווהזקניםדודאבלהגבעתהמןשיביאוהועדהארון2פ

היאיהודהמבעליקמווהזקניםדודאבלהגבעהמןשיביאוהועדהארוןא

היאיהודהמבעליקמווהזקניםדודאבלהגבעהמןשיביאוהועדהארוןש
ל

לקרית'הגבעמןלהביאולגבעההארוןנגדהלכו'יעריקריתהיאבעלתהד

לקריתהגבעהמןלהביאולגבעההארוןנגדהלכויעריםקריתהיאבעלתהמ

לקריתהגבעהמןלהביאולגבעההארוןנגדהלכויעריםקריתהיאבעלתה1פ

לקריתהגבעהמןלהביאולגבעההארוןנגדהלכויעריםקריתהיאבעלתה2פ

בעלתהא

לקריתהגבעהמןלהביאולגבעההארוןנגדהלכויעריםקריתהיאבעלתהש
ל

'אומוישירושליםעדעמםישראלכליעלוהוומבעלתהבעלתההיאיעריםד

'אומוישירושלםעדעמםישראלכליעלוהוומבעלתהבעלתההיאיעריםמ

'אומוישירושליםעדעמםישראלכליעלוהוומבעלתהבעלתההיאיערים1פ

אומריםוישירושלםעדעמםישראלכליעלוהוומבעלתהבעלתההיאיערים2פ

א"ויירושלםעדעמםישראלכליעלוהוומבעלתהא

א"ויירושלםעדעמםישראלכליעלוהוומבעלתהבעלתההיאיעריםש
ל

אשראבינדבלביתמשםוישלחובעלתהעדאלאילכושלאנמלכובתחלהד

אשראבינדבלביתמשםוישלחובעלתהעדאלאילכושלאנמלכובתחלהמ

אשראבינדבלביתמשםוישלחובעלתהעדאלאילכושלאנמלכובתחלה1פ

אשראבינדבלביתמשםוישלחובעלתהעדילכושלאנמלכוכתחלה2פ

אשראבינדבלביתמשםוישלחובעלתהעדאלאילכושלאנמלכובתחלהא

אשראבינדבלביתמשםוישלחובעלתהעדאלאילכושלאנמלכובתחלהש
ל

כולםיעלוומשםיעריםקריתעדהאלהיםארוןמשםלהעלותבגבעהד

כולםיעלוומשםיעריםקריתעדהאלהיםארוןאתמשםלהעלותבגבעהמ

כולםיעלוומשםיעריםקריתעדהאלהיםארוןאתמשםלהעלותבגבעה1פ

כולםיעלוומשםיעריםקריתעדהאלהיםארוןמשםלהעלותבגבעה2פ

כלםיעלוומשםיעריםקריתעדהאלהיםארוןאתמשםלהעלותבגבעהא

כלםיעלוומשםיעריםקריתעדהאלהיםארוןמשםלהעלותבגבעהש
ל

ארוןשלכבודואיןלהם'אמשםשהיוכיוןלירשלםעמוד

שלארוןכבודואיןדודלהם'אמלשםשעלוכיוןלירושלםעמומ

ארוןשלכבודואיןדודלהם'אמלשםשהיוכיוןלירושליםעמו1פ

ארוןשלכבודואיןלהם'אמלשםשהיוכיוןלירושליםעמו2פ

ארוןשלכבודואיןלהם'אמלשםשהיוכיוןלירושלםעמוא

ארוןשלכבודואיןלהם'אמלשםשהיוכיוןלירושלםעמוש
ל
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וכלדודוילךויקםכתיבלכךלשםכולנונלךאלאביחידיםשיבאד

וכלדודוילךויקם'כתלכךלשםכולנונלךאלאביחידיםשיבאמ

וכלדודוילךויקם'כתילכךלשםכולנונלךאלאביחידיםשיבוא1פ

וכלדודוילךויקםכתיבלכךלשםכולנונלךאלאביחידיםשיבא2פ

וכלדודוילך'כתילכךלשםכלנונלךאלאביחידיםשיבאא

וכלדודוילךויקם'כתילכךלשםכלנונלךאלאביחידיםשיביאש
ל

בתחלההלךלאלמהלאלמהוגומרהעםד

בתחלההלךלאלמה'וגומאתואשרהעםמ

בתחלההלךלאולמהאתואשרהעם1פ

בתחלההלךלאלמה'וגויהודהמבעליאתואשרהעם2פ

בתחלההלךלאלמה'וגויהודהמבעליאתואשרהעםא

בתחלההלךלאלמה'וגויהודהמבעליאתואשרהעםש
ל

אחתכבתיעריםוקריתשהגבעהלפייעריםקריתשהיאבעלתהאלאד

אחתבבתיעריםוקריתשהגבעהלפייעריםקריתשהיאבעלתהעדאלאמ

אחתבבתיעריםוקריתשהגבעהלפייעריםקריתשהיאבעלתהעדאלא1פ

אחתבבתיעריםקריתשהיאבעלתהאלא2פ

אחתבבתיעריםוקרית[<......>לפי]יעריםקריתשהיאבעלתהאלאא

אחתבבתיעריםוקריתיעריםקריתשהיאבעלתהאלאש
ל

אלויבאוישראלבניויסעו'שנאהגבעוניםיושביןהיוששםיושבותהיוד

אלויבאוישראלבניויסעו'שנהגבעוניםיושביןהיוששםיושבותהיומ

אלויבאוישראלבניויסעו'שנהגבעוניםהיוומשםיושבותהיו1פ

אלויבאוישראלבניויסעו'שנהגבעוניםיושביןהיוששםיושבותהיו2פ

אלויבואוישראלבניויסעו'שנאהגבעונים'יושביהיוששםיושבותהיוא

אלויבאוישראלבניויסעו'שנא'הגבעונייושביןהיוששםיושבותהיוש
ל

יעריםקריתונפלהיעריםוקריתובארותוהכפירהגבעוןועריהםהשלישיביוםעריהםד

יעריםקריתונפלהיעריםוקריתובארותוהכפירהגבעוןועריהםהשלשיביוםעריהםמ

יעריםקריתונפלהיעריםוקריתובארותוהכפירהגבעוןועריהםהשלישיביוםעריהם1פ

יעריםקריתונפלהיעריםוקריתובארותוהכפירהגבעוןועריהםהשלישיביוםעריהם2פ

יעריםקריתונפלהיעריםוקריתוהכפירהגבעוןועריהםהשלישיביוםעריהםא

יעריםקריתונפלהיעריםוקריתוהכפירהגבעוןועריהםהשלישיביוםעריהםש
ל

קריתהיאבעלקריתנחלתובחלקמונההואשכןיהודהבחלקד

קריתהיאבעלקריתנחלתובחלקמונההואשכןיהודהבחלקמ

קריתהיאבעלקריתנחלתובערימונההואשכןיהודהבחלק1פ

קריתהיאבעלקריתנחלתובחלקמונההואשכןיהודהבחלק2פ

קריתהיאבעלקריתנחלתובחלקמונההואשכן[יהודה](יהושע)בחלקא

קריתהיאבעלקריתנחלתובחלקמונההואשכןיהודהבחלקש
ל

ארץבגבול'אומהואשכןובנימןיהודהביןגבולהיתהוהיאיעריםד

ארץבגבולי'אומהואושכןובנימןיהודהבןגבולהיתהוהיאיעריםמ

בגבול'שנובנימןיהודהביןגבולהיתהוהיאיערים1פ

ארץבגבוליאומרהואשכןובנימןיהודהביןגבולהיתהוהיאיערים2פ

ארץבגבולותא"שכהובנימיןיהודהביןגבולהיתהוהיאיעריםא

ארץבגבולותא"שכהובנימיןיהודהביןגבולהיתהוהיאיעריםש
ל

בניעיריעריםקריתבעלהיאקריתאלתוצאותיווהיובנימןד

בניעיריעריםקריתהיאבעלקריתאלתוצאותיווהיובנימןמ

בנייעריםקריתהיאבעלקריתאלתוצאותיווהיובנימן1פ

בניעיריעריםקריתהיאבעלקריתאלתוצאותיווהיובנימן2פ

בניעיריעריםקריתהיאבעלקריתאלתוצאותיווהיובנימיןא

בניעיריעריםקריתהיאבעלקריתאלתוצאותיווהיובנימיןש
ל
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שכןבנימןבגבולהיההארוןהיהששםהגבעהאבל'וגויהודהד

שכןבנימןבניבגבולהיההארוןהיהששםהגבעהאבליהודהמ

בנימןבגבולהיההארוןהיהששםהגבעהאבליהודה1פ

שכןבנימןבגבולהיההארוןהיהששםהגבעהאבל'וגויהודה2פ

שכןבנימיןבגבולהיההארוןהיהששםהגבעהאבל'וגויהודהא

שכןבנימןבגבולהיההארוןהיהששםהגבעהאבל'וגויהודהש
ל

בתחלהבאוולכךוהמוצאוהכפירהוהמצפהובארותוהרמהגבעוןבנימןבערי'כתד

בתחלהבאוולכךוהמוצהוהכפירהוהמצפהובארותוהרמהגבעוןבנימןבערי'כתמ

בתחלהבאוולכךוהכפירהוהמצפהובארותוהרמהגבעוןבנימןבערי'דכת1פ

בתחלהבאוולכךוהמוצהוהכפירהוהמצפהובארותוהרמהגבעוןבנימןבעריכתיב2פ

בתחלהבאוולכך'וגווהמצפהובארותוהרמהגבעוןבנימיןבערי'כתיא

בתחלהבאוולכך'וגווהמצפהובארותוהרמהגבעוןבנימיןבערי'כתיש
ל

לגבעוןהלכוואחרלבנימןיהודהביןגבולשהיאיעריםקריתעדד

לגבעוןהלכוואחרלבנימןיהודהביןגבולשהיאבעלקריתעדמ

לגבעוןהלכוואחרובנימןיהודהביןשהואיעריםקריתעד1פ

אשרלגבעוןהלכוואחרלבנימןיהודהביןגבולשהיאיעריםקריתעד2פ

אשרלגבעוןהלכוכ"ואחלבנימיןיהודהביןגבולשהיאיעריםקריתעדא

אשרלגבעוןהלכוואחרלבנימיןיהודהביןגבולשהיאיעריםקריתעדש
ל

יוחיבןשמעון'רמשוםיוחנן'ר'אצבאות'יישםשםשנקראד

מ

1פ

יוחאיבןשמעון'רמשוםיוחנןר"אמצבאותי"ישםשםנקרא2פ

יוחנןר"אצבאותי"יישםשםנקראא

יוחנןר"אצבאות'השםשםנקראש
ל

ושברישהלוחותמלמד'אמהונארבבארוןמונחיןכינוייווכלשהשםמלמדד

מ

1פ

ושברישהלוחותמלמד'אמהונארבבארוןמונחיןכנוייווכלשהשםמלמד2פ

ושברישהלוחותמלמד'אמהונארבבארוןמונחיםכנוייווכלשהשםמלמדא

ושברישהלוחותמלמד'אמהונארבבארון'מונחיכינוייווכלשהשםמלמדש
ל

'וגו'האלהיארוןאתוירכיבובארוןמונחיןלוחותד

מביתוישאוהוחדשהעגלהעלהאלהיםארוןאתויתיסומ

'וגוחדשהעגלהאלהאלהיםארוןאתוירכיבו1פ

מביתוישאוהוחדשהעגלהאלהאלהיםארוןאתוירכיבובארוןמונחיןלוחות2פ

'וגוחדשהעגלהאלהאלהיםארוןאתוירכיבובארון'מונחילוחותא

'וגוחדשהעגלהאלהאלהיםארוןאתוירכיבובארון'מונחילוחותש
ל

נתןלאקהתולבני'כתשהריכתורהנשאולאד

כינתןלאקהתולבני'כתשהריכתורהנשאולאאבינדבמ

כינתןלאקהתולבני'כתשהריכתורהנשאוהולא1פ

כינתןלאקהתולבניכתיבשהריכתורהנשאולא'וגואבינדב2פ

'וגונתןלאקהתולבני'כתישהריבתורהנשאולאא

'וגונתןלאקהתולבני'כתישהריכתורהנשאולאש
ל

מפנימעיניוהמקראשנתעלםנענשמהמפניד

מפנימעיניוהמקראשנתעלםנענשמהומפניישאובכתףעליהםהקודשעבודתמ

מפנימעיניוהמקראשנעלםנענשמהומפניישאובכתףעליהםהקדשעבודת1פ

מפנימעיניוהמקראשנתעלםנענשמהמפניישאובכתףעליהםהקדשעבודת2פ

מפנימעיניוהמקראשנתעלםנענשמהמפניא

מפנימעיניוהמקראשנתעלםנענשמהמפניש
ל



60

במדבר רבה פרשה ד

כ, ד

'אמ'וגוחוקיךליהיוזמירות'שנזמירותתורהלדברישקראד

'אמ(בבית)חקיךליהיוזמירות'שנזמירותתורהלדברישקראמ

'אמגוריבביתחקיךליהיוזמירות'שנזמירותתורהלדברישקרא1פ

'אממגוריבביתחקיךליהיוזמירות'שנזמירותתורהלדברישקרא2פ

ל"א'וגוחקיךליהיוזמירות'שנאזמירותתורהלדברישקראא

ל"א'וגוחוקיךליהיוזמירות'שנאזמירותת"לדשקראש
ל

אתהואינינובועיניךהתעיףבהן'שכתתורהדברי'הקבהלוד

אתואנינובועיניךהתעיףבהן'שכתותורהדבריה"הקבלומ

אתהבוואיננובועיניךהתעיףבהן'שכתתורהדבריה"הקבלו1פ

אתהואינינובו'עיניהתעיףבהםשכתובתורהדבריה"הקבלו2פ

אתהואיננובועיניךהתעיףבהם'שכתות"דה"הקבא

אתהואינינובועיניךהתעיףבהםשכתובת"דה"הקבש
ל

רבןביתשלתינוקות'שאפיבדברמכשילךאניהריזמירותאותןקוראד

רבןשלביתתינוקות'שאפיבדברמכשילךהריניזמירותאותןקוראמ

רבןביתשלתינוקותשאפלובדברמכשלךהריניזמירותאותןקורא1פ

רבןביתשלתינוקותשאפלובדברמכשילךהריניזמירותקורא2פ

רבןביתשלתינוקות'שאפיבדברמכשילךהריניזמירותקוראא

ר"בשלתינוקות'שאפיבדברמכשילךהריניזמירותקוראש
ל

'וגונתןלאקהתולבניאותויודעיןד

בכתףעליהםהקדשעבודתכינתןלאקהתולבני'שנאותויודעיןמ

קהתולבני'דכתאותהיודעין1פ

בכתףעליהםהקדשעבודתכינתןלאקהתולבניאותויודעין2פ

בכתףעליהםהקדשעבודתכינתןלאקהתולבניאותויודעיןא

בכתףעליהםהקדשעבודתכינתןלאקהתולבניאותו'יודעיש
ל

לוןוטריףלרומאטעיןארונאוהוהבעגלתאאיתיהבואיהוד

לוןוטריףלרומאכהניאטעיןארונאוהוהבעגלתאאתיהיםואיהוישאומ

עללוןוטריףלרומאכהניאטעיןארונאוהואבעגלתאאתייהואיהו1פ

לווטריףלרומאכהניאטעיןארונאוהוהבעגלתאיהבואיהוישאו2פ

לוןוטריףלרומאכתיאטעיןארונאוהוהבעגלתאיהבואיהוישאוא

לוןוטריףלרומאכתיאטעיןארונאוהוהבעגלתאיהבואיהוישאוש
ל

ואייתיהדודשלחלארעאלוןוטריףלרומאכהנאטעיןלארעאד

ואייתייהדודשלחטעיןלארעאלוןוטריףלרומאכהניאטעיןלארעאמ

ואייתידודשלחארעא1פ

ואיתייהדודשלח[לארעאלוןוטריףלרומאכהניאטעין]'אמלארעא2פ

ואיתיה<...><...><..>לארלון<.....><.>לרומ]כהניאטעיןלאתואא

ואיתיהכהניאטעיןלארעאש
ל

ארונהלהןנעבידמהליאמראתליתליה'אמלאחיתופלד

ארונאלהונעבידמהליאמראתליתליה'אמלאחיתופלמ

ארונאלאהןנעבידמהליאמראתליתדודליה'אלאחיתופל1פ

ליה'אמלאחיתופל2פ

ארונא<...>נעביד<..><..><...><..>לית<...><..>לאחיתופלא

לאחיתופלש
ל

וטריףלרומאכהניאטעיןלארעאלוןוטריףלרומא'טעידוד

וטריףלרומאכהניאוטעיןלארעאלוןוטריףלרומאכהניאטעיןדומ

ארעהעללוןוטריףלרומאכהניאדנטעין1פ

2פ

<..>לאלוןוטריף<.....><....><..>דטעא

ש
ל
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דוד'אמדמניתהחכימיאלאינוןשאילשלח'ל'אלארעאלוןד

דוד'אמדמניתאחכימיאלאינוןשאילשלחליה'אמלארעאלוןמ

דוד'אדמניתאחכימיאלאינוןשאולליה'א1פ

דוד'אמדמניתהחכמיאלאינוןשאילשלח2פ

דוד'אמדמניתאחכימיאלאינוןשאילליהשלח[ליהאמרוא

דוד'אמדמניתאחכימיאלאינוןשאילליהשלחש
ל

ליה'אממתחנקהסופיהיהאליהקםולאלמקמתיהדידעמאןד

ליה'אממתחלקאסופיהיהיליהמקיםולאלמיקמתיהדידעמאןמ

ליה'אמתחנקאסופיהיהאליהמיקםולאלמקמתיהידעמאן1פ

ליה'אממתחנקאסופיהיהאליהמיקםולאלמקמתיהמאן2פ

ל"אמתחנקאסופיהסופיהיהאליהמוקיםולאלמקמתיהדידעמאןא

ל"אמתחנקאסופיהיהאליהמוקםולאלמקמתיהדידעמאןש
ל

אמריןדמינוקיאמילהלאחיתופל'הקבה'אמקאיםוהוהקומוידבחד

אמריןדמינוקיאלאמילאחיתופלה"הקב'אמקאיםוהואקומוידבחמ

'אמרידמינוקיאמילהכללאחיתופלה"הקב'אקאיםוהואקמוידבח1פ

2פ

'אמרידינוקיאמילאלאחיתופל'הבה'אמ]וקאיםקומיהדבחא

ש
ל

רבתאידהנתןלאקהתולבניליהאמרתלאיוםבכלבכנישתאד

רבתאיראנתןלאקהתולבניליהאמרתלאיוםבכלבכנישתאמ

רבתאודאנתןלאקהתולבניליהאמריתלאיוםבכלבכנישתא1פ

2פ

רבתאדהנתןלאקהתולבניליהאמרתלאיומאבכלבכנישתאא

ש
ל

בשניהכשהעלהוזובחהיהולכךוקאיםקמוידבחאמרתד

בשניהכשהעלהוזובחהיהולכךוקאיםקומוידבחמידליהאמרתמ

בשניהכשהעלוהוזובחהיהולכךוקאיםקמוידבחמידליהאמרת1פ

בשניהכשהעלהוזובחהיהולכךוקאיםקמוידבר2פ

[בשניה](כשגיא)כשהעלהוזובחהיהולכך[קאיםקמוידדבחמאןאמרתא

בשגיאכשהעלהוזובחהיהולכךוקאיםקומיהדבחש
ל

'וגוצעדוכיויהי'שנכךלידייבאולאד

ששה'הארוןנושאיצעדוכיויהי'שנכךלידייבאשלאמ

ששהי"יארוןנשאיצעדוכיויהי'שנכךלידייבאשלא1פ

ששהי"יארוןנושאיצעדוכיויהי'שנכךלידייבאשלא2פ

ששהי"ייארוןנושאיצעדוכיויהי'שנאכךלידיבאשלאא

ששה'הארוןנושאיצעדוכיויהי'שנאמכךלידייבאשלאש
ל

וישאהו'שנהעגלהאתנוהגיןואחיועוזאויהיד

וישאוהו'שנהעגלהאתנוהגיןואחיועוזאוהיוומרישורויזבחצעדיםמ

וישאוהו'שנהעגלהאתנוהגיםואחיוועוזא'וגוצעדים1פ

וישא'שנהעגלהאתנוהגיןואחיועוזאוהיוומריאשורויזבחצעדים2פ

וישאוהו'שנאהעגלהאתנוהגיןואחיועוזאוהיוומריאשורויזבחצעדיםא

וישאוהו'שנאהעגלהאתנוהגיןואחיועוזאוהיוומריאשורויזבחצעדיםש
ל

'וגואבינדבמביתד

חדשההעגלהאתנוהגיןאבינדבבניואחיוועוזאבגבעהאשראבינדבמביתמ

'וגוואחיוועוזאבגבעהאשראבינדבמבית1פ

החדשההעגלהאתנוהגיםאבינדבבניואחיוועוזאבגבעהאשראבינדבמבית2פ

חדשההעגלהאתנוהגיןאבינדבבניואחיוועוזאבגבעהאשראבינדבמביתא

חדשההעגלהאתנוהגיןאבינדבבניואחיוועוזאבגבעהאשראבינדבמביתש
ל
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'וגובגבעהאשראבינדבמביתוישאוהולפניוואחיומאחריועוזאד

האלהיםארוןעםבגבעהאשראבינדבמביתוישאוהומלפניוואחיומאחריועוזאמ

אבינדבמביתוישאהולפניוואחיומאחריועוזא1פ

האלהיםארוןעםבגבעהאשראבינדבמביתוישאוהולפניוואחיומאחריועוזא2פ

האלהיםארוןעםבגבעהאשראבינדבמביתוישאוהומלפניוואחיומאחריועוזאא

האלהיםארוןעםבגבעהאשראבינדבמביתוישאוהומלפניוואחיומאחריועוזאש
ל

'וגואבינדבמביתוישאוהו'הכת'שאממהוד

בגבעהאשראבינדבמביתוישאוהו'הכתו'שאממהוהארוןלפניהולךואחיומ

בגבעהאשראבינדבמביתוישאהו'הכת'שאממהו1פ

בגבעהאשראבינדבמביתוישאוהוהכתובשאמרמהוהארוןלפניהולךואחיו2פ

א

ש
ל

ישראללאלהידרוןפלשתיםששיגרוארגזעמונשאומהד

ישראללאלהידורוןפלשתיםששגרוארגזעמונשאומההאלהיםארוןעםמ

ישראללאלהידורוןפלשתיםששגרוארגזעמונשאומההאלהיםארוןעם1פ

ישראללאלהידורוןפלשתיםששגרוארגזעמונשאומההאלהיםארוןעם2פ

ישראללאלהידורוןפלישתיםששגרוארגזעמונשאומהא

ישראללאלהידורוןפלשתיםששגרוארגזעמונשאומהש
ל

וחציאמתיםמשהשעשהארוןדתנינןכההיאמונחתורהספרשעליוד

וחציאמתיםשעשהארוןדתנינןכההיאמונחהיהתורהספרשעליומ

'וכואמתיםמשהשעשהארוןדתנינןכההיאמונחהיהתורהספרשעל1פ

וחציאמתיםמשהשעשהארוןדתנינןכההיאמונחתורהספרשעליו2פ

וחציאמאתיםמשהשעשהארוןדתנינןכההיאמונחת"סשעליוא

וחציאמתיםמשהשעשהארוןדתנינןכההיאמונחת"סשעליוש
ל

והלוחותטפחיםששבתבאמהקומתווחציואמהרחבווחציואמהארכוד

והלוחותטפחיםששהבתבאמהקומתווחציואמהרחבווחציואמהארכומ

ובשקליםבתראבבבאכדאיתא1פ

והלוחותטפחיםששהבתבאמהקומתווחציואמהרחבווחציואמהארכו2פ

והלוחותטפחים'ושלבאמה'וגוארכוא

והלוחותטפחיםששהשלבאמה'וגוארכוש
ל

לוחותוכמהארוןשללארכו'מונחו'גועוביין'וורחבן'וארכןד

לוחותוכמהשלארוןלארכומונחותשלשהועבייןששהורחבןששהארכןמ

1פ

לוחותוכמהארוןשללארכומונחותשלשהועבייןששהורחבןששהארכן2פ

לוחותוכמהארוןשללארכומונחותשלשהועבייןששהורחבןששהארכןא

לוחותוכמהארוןשללארכומונחותשלשועבייןששהורחבןששהארכןש
ל

טפחמהםצאטפחיםשלשהשםונשתיירוטפח'יבאוכלותד

טפחמהןצאטפחים'גשםונשתיירוטפחיםב"יבארוןאוכלותמ

1פ

טפחמהםצאטפחיםשלשהשםונשתיירוטפחיםעשרשניםאוכלות2פ

טפחמהם<..>]טפחים'גשםונשתיירוטפחיםב"י[אוכלות]א

טפחיםשלשהשםונשתיירוטפחיםב"יאוכלותש
ל

שבהםטפחים'בשםנשתיירוזהלכותלוחציוזהלכותלחציוד

שבהםטפחיםשנישםנשתיירוזהלכותלוחציוזהלכותלחציומ

1פ

מונחשבהםטפחיםשנישםנשתיירוזהלכותלוחציוזהלכותלחציו2פ

שבהם[חים<..>'בשםתיירו<..>זהלכותליו<...>זהלכותלו<...>א

מונחשבהםש
ל



63

במדבר רבה פרשה ד

כ, ד

רק'וגולוחותשנירקבארוןאין'שנאממונחתורהספרד

רקהאבניםלוחותשנירקבארוןאין'שנמונחתורהספרמ

1פ

רק'וגוהאבניםלוחותשנירקבארוןאין'שנתורהספר2פ

רקהאבניםלוחותשנירקבארוןאין'שנאמונחת"סא

רק'וגוהאבניםלוחותשנירקבארוןאין'שנאמת"סש
ל

ארוןפירנסתהבארוןשמונחתורהספרלרבותאלאמיעוטאחרמיעוטאיןד

ארוןפרנסתהבארוןשמונחתורהספרלרבותאלאמיעוטאחרמיעוטאיןמ

1פ

ארוןפירנסתהבארוןשמונחתורהספרלרבותאלאמיעוטאחרמיעוטאין2פ

ארוןפירנסתבארוןשמונחת"סלרבותאלאמיעוטאחרמיעוטאיןא

ארוןפירנסתהבארוןשמונחת"סלרבותאלאמיעוטאחרמיעוטאיןש
ל

נשתיירו'טפחי'ובארוןאוכלותלוחותכמהלרחבוארוןופרנסצאלארכוד

נשתיירוטפחיםששהבארוןאוכלותלוחותכמהלרחבוארוןופרנסצאלארכומ

1פ

נשתיירטפחיםששהבארוןאוכלותלוחותכמהלרחבוארוןופרנסצאלארכו2פ

נשתיירטפחים'ובארוןאוכלותלוחותכמהלרחבוארוןופרנסצאלארכוא

נשתיירטפחיםששהבארוןאוכלותלוחותכמהלרחבוארוןופרנסצאלארכוש
ל

זהלכותלוחציוזהלכותלחציוטפחמהןצא'טפחי'גשםד

זהלכותלוחציוזהלכותלחציוטפחמהןצאטפחים'גשםמ

1פ

זהלכותלוחציוזהלכותלחציוטפחמהןצאטפחיםשלשה]שם2פ

זהלכותלוחציוזהלכותלחציוטפחמהןצאטפחים'גשםא

זהלכותלוחציוזהלכותלחציוטפחמהםצא'טפחישלשהשםש
ל

דבריבדוחקויוצאנכנסתורהספריהאשלא'טפחי'בשםנשתיירוד

דבריבדוחקויוצאנכנסתורהספריהאשלאטפחיםשנישםנשתיירומ

1פ

דבריבדוחקויוצאנכנסתורהספריהאשלאטפחיםשנישםנשתיירו2פ

דבריבדוחקויוצאנכנסת"סיהאשלאטפחיםשנישםנשתיירוא

דבריבדוחקויוצאנכנסת"סיהאשלא'טפחישנישםנשתיירוש
ל

ארכןוהלוחות'טפחי'הבתבאמה'אויהודה'ר'מאי'רד

ארכןוהלוחותטפחיםחמשהבתבאמה'אומיהודה'רמאיר'רמ

1פ

ארכןוהלוחותטפחיםששהבתבאמה'אויהודה'רמאיר'ר2פ

ארכןוהלוחותטפחים[חמשה](ששה)בתבאמה'אומיהודה'רמ"רא

ארכן'והלוחו'טפחיששהבתבאמה'אומיהודה'רמ"רש
ל

אוכלותלוחותכמהארוןשללארכוומונחות'גועוביין'וורחבןששהד

אוכלותלוחותכמהשלארוןלארכוומונחות'גועביין'וורחבן'ומ

1פ

אוכלותלוחותכמהארוןשללארכוומונחותשלשהועבייןששהורחבןששה2פ

אוכלותלוחותכמהארוןשללארכוומונחים'גועבייןששהורחבןששהא

אוכלותלוחותכמהארוןשללארכו'מונחו'גועבייןששהורחבןששהש
ל

זהלכותלומחצהאצבעטפחחצישםנשתייר'טפחי'יבבארוןד

זהלכותלומחצהאצבעהטפחחצישםנשתיירוטפחיםב"יבארוןמ

1פ

זהלכותלומחצהאצבעטפחחצישםנשתיירטפחיםעשרשניםבארון2פ

זהלכותלומחצהאצבעטפחחצינשתיירטפחיםב"יבארוןא

זהלכותלומחצהאצבעטפחחצישםנשתייר'טפחיב"יבארוןש
ל
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כמהלרחבוארוןופרנסצאלארכוארוןפירנסתהזהלכותלומחצהואצבעד

כמהלרחבוארוןופרנסצאלארכוארוןפרנסתהזהלכותלומחצהואצבעמ

1פ

כמה'לרחארוןופרנסצאלארכוארון'פרנסתזהלכותלומחצהואצבע2פ

כמהלרחבוארוןופרנסצאלארכוארוןפרנסתהזהלכותלומחצהואצבעא

כמהלרחבוארוןופרנסצאלארכוארוןפרנסתהזהלכותלומחצהואצבעש
ל

חצימהםצאומחצהטפחשםנשתיירו'טפחי'ובארוןאוכלותלוחותד

[חצי]מהםצאומחצהטפחשםנשתיירטפחיםששהבארוןאוכלותלוחותמ

1פ

חצימהםצאומחצהטפח[שם'נשתטפחיםששהבארוןאוכלותלוחות2פ

חצימהםצא]ומחצהטפחשםנשתיירטפחיםששהבארוןאוכלותלוחותא

ומחצהטפחשםנשתייר'טפחי'ובארוןאוכלות'לוחוש
ל

שםנשתיירזהומחצהלכותלואצבעזהלכותלואצבעומחצהאצבעטפחד

שםנשתיירזהלכותלומחצהואצבעזהלכותלומחצהאצבעטפחמ

1פ

שםנשתיירזהלכותלומחצהואצבעזהלכותלומחצהאצבעטפח2פ

שםנשתיירזהלכותלומחצהואצבעזהלכותלומחצהאצבע[טפחא

שםנשתיירזהלכותלומחצהואצבעזהלכותלומחצהאצבעש
ל

עמודיוהמלךלועשהאפריון'שנאמעומדיןהעמודיםשבוטפחד

עמודיושלמההמלךלועשהאפריון'שנעומדיםהעמודיםשבוטפחמ

1פ

עמודיו'וגושלמההמלךלועשהאפריון'שנעומדיםהעמודיםשבוטפח2פ

עמודיו'וגושלמההמלךלועשהאפריון'שנאעומדיםהעמודיםשבוטפחא

עמודיו'וגושלמההמלךלועשהאפריון'שנא'עומדיהעמודיםשבוטפחש
ל

'שנבצדומונחישראללאלהידרוןפלשתיםששגרווארגזכסףעשהד

'שנבצדומונחישראללאלהידורוןפלשתיםששגרווארגז'וגומכסףעשהמ

1פ

'שנבצדומונחישראללאלהידרוןפלשתיםששגרווארגז'וגוכסףעשה2פ

'שנאבצדומונחישראללאלהידורוןפלשתיםששגרווארגזכסףעשהא

'שנאמבצדומונחישראללאלהידורון'פלשתיששגרווארגזכסףעשהש
ל

ושלחתםמצדובארגזתשימואשםלוהשיבותםאשרהזהבכליכלואתד

ושלחתםמצדובארגזתשימואשםלוהשיבותםאשרהזהבכליכלואתמ

1פ

ושלחתםמצדובארגזתשימואשםלוהשבותםאשרהזהבכליכלואת2פ

ושלחתםבצדובארגזתשימולוהשיבותםאשרהזהבכליכלואתא

ושלחתםמצדובארגזתשימולוהשיבותםאשרהזהבכליכלואתש
ל

הזההתורהספראתלקוח'שנמונחתורהספרועליווהלךאותוד

הזההתורהספראתלקוח'שנמונחתורהספרועליווהלךאותומ

1פ

הזההתורהספראתלקוח'שנמונחתורהספר[עליו]והלךאותו2פ

הזההתורהספראתלקוח'שנאמונחת"סועליווהלךאותוא

הזההתורהספראתלקוח'שנאמונחת"סועליווהלךאותוש
ל

ומהבתוכוולאמונחהיהבצדוד

ומהבתוכוולאמונחהיהבצדו'הבריתארוןמצדאותוושמתםמ

1פ

ומהבתוכוולאמונחהיהבצדוי"יבריתארוןמצדאותוושמתם2פ

ומהבתוכוולאמונחהיהבצדוי"ייבריתארוןמצדאותוושמתםא

ומהבתוכוולאמונחהיהבצדו'הבריתארוןמצדאותוושמתםש
ל
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בארוןשמונחיןלוחותשברילרבותלוחותשנירקבארוןאיןמקייםאניד

בארוןשמונחיןלוחותשברילרבותרקבארוןאיןמקייםאנימ

1פ

בארוןשמונחיןלוחותשברילרבותלוחותשנירקבארוןאיןמקייםאני2פ

בארוןשמונחיןלוחותשברילרבותלוחותשנירקבארוןאיןמקייםאניא

בארוןשמונחיםלוחותשברילרבותלוחותשנירקבארוןאיןמקייםאניש
ל

שלאלפיבארוןמונחותהיוצדיהןעל'השבורוולוחותהשלמותשהלוחותלפיד

שלאלפיבארוןמונחותהיוצדיהןעלהשבורותוהלוחותהשלמותשהלוחותלפימ

1פ

שלאלפיבארוןמונחותהיוצדיהןעלהשבורותולוחותהשלימותשהלוחותלפי2פ

שלאלפימונחותהיוצדיהןעלהשבורותוהלוחותהשלמותשהלוחותלפיא

שלאלפימונחותהיוצידיהןעלהשבורותוהלוחותהשלימותשהלוחותלפיש
ל

אחדדףהארגזשהיהקודםאבלטפחים'גאלאעבותהיוד

אחדדףטפחים'גאלאעבותהיומ

1פ

אחדדףהארגזשהיהקודםאבלטפחיםשלשהאלאעבותהןהיו2פ

אחדדףארגזשהיהקודםאבלטפחים'גאלאעבותהיוא

אחדדףארגזשהיהקודםאבלטפחים'גאלאעבותהיוש
ל

כתיבלכךמונחתורהספרהיהועליוהארוןמןיוצאהיהד

כתובלכךמונחתורהספרהיהועליוהארוןמןיוצאהיהמ

1פ

כתיבלכךמונחתורהספרהיהועליוהארוןמןיוצאהיה2פ

'כתולכךמונחת"סועליוהארוןמןיוצאהיהא

כתיבלכךמונחת"סהיהועליוהארוןמןמןיוצאהיהש
ל

שעליוהארגזהיהזהאבינדבמביתוישאוהוד

שעליוהארגזהיהזההאלהיםארוןעםבגבעהאשראבינדבמביתוישאוהומ

1פ

שעליוהארגזהיהזהארוןעםבגבעהאשראבינדבמביתוישאוהו2פ

שעליוארגזהיהזההאלהיםארוןעםבגבעהאשראבינדבמביתוישאוהוא

שעליוהארגזהיהזההאלהיםארוןעםבגבעהאשראבינדבמביתוישאוהוש
ל

הולךואחיו'ייבריתארוןמצדעומדוהיהמונחתורהספרד

הולךואחיו'הבריתארוןמצדעומדוהיהמונחתורהספרהיהמ

הולךואחיו1פ

הולךואחיוי"יבריתארוןמצדעומדוהיהמונחתורהספר2פ

הולךואחיוי"ייבריתארוןמצדעומדוהיהמונחת"סא

הולךואחיו'הבריתארוןמצדעומדוהיהמונחת"סש
ל

היואותשהעלוכיוןלפניוהולךאחיואמרומכאןהארוןלפניד

היואותושהעלהכיוןלפניוהולךאחיו'אממיכןהארוןלפנימ

היואותושהעלהכיוןלפניהולךאחיואמרומכאןהארוןלפני1פ

היואותושהעלוכיוןלפניוהולךאחיואמרומכאןהארוןלפני2פ

היואותושהעלוכיוןלפניוהולךהיהאחיואמרומכאןהארוןלפניא

היואותושהעלכיוןלפניוהולךהיהאחיואמרומכאןהארוןלפניש
ל

וכלמנגניןוהלויםבוטועניןוהכהניםלפניומהלכיןזקניםאלף'צד

וכלמנגניןוהלויםבוטועניםוהכהניםלפניומהלכיןזקניםשלאלףתשעיםמ

וכלמנגניןוהלויםבוטועניןוהכהניםלפניומהלכיןזקניםאלףתשעים1פ

וכל[מנגניןוהלוים]בוטועניןוהכהניםלפניומהלכיןזקניםשלאלףתשעים2פ

וכלמנגניןוהלוייםבוטועניןוהכהניםלפניומהלכיןזקניםשלאלף'צא

וכל'מנגניוהלוייםבוטוענין'והכהנילפניו'מהלכיזקניםשלאלף'צש
ל
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שירוכליתוףבידושישמילולבבידושישמימשחקיןישראלד

שירוכליתוףבידושישמילולבבידושישמימשחקיןישראלמ

שירכליבידושהיהמילולבבידושישמימשחקים'ישר1פ

שירוכליתוףבידושישומינבלבידושישמי]משחקיןישראל2פ

שירוכליתוףבידושישומינבלבידושישמימשחקין'ישרא

שירוכליתףבידושישומינבלבידושישמי'משחקיישראלש
ל

'יילפנימשחקיםישראלביתוכל'ד'ה'הד

בכנורותברושיםעציבכל'הלפנימשחקיםישראלביתוכלודודד"ההמ

בכנורותברושיםעציבכלי"ילפנימשחקיםישראלביתוכלודודד"הה1פ

בכנורותברושיםעציבכלי"ילפני[משחקיםישראלביתוכלודוד'ד'ה'ה2פ

ובכנורותברושיםעציבכלי"יילפנימשחקיןישראלביתוכלודודד"ההא

ובכנורות'ברושיעציבכל'הלפני'משחקיישראלביתוכלודודד"ההש
ל

עדויבאובומנענעשאדםלולבזהד

עדויבאובומנענעשאדםלולבזהובצלצליםובמנענעיםובתופיםובנבליםמ

עדויבאובומנענעשאדםהלולבזהובמצלתים1פ

עדויבאובומנענעשאדםלולבזהובצלצליםובמנענעיםובתופיםובנבלים2פ

עדויבואובומנענעשאדםלולבזהובמנענעיםובצלצליםובמנענעיםובתופיםובנבליםא

עדויבאובומנענעשאדםלולבזהובמנענעיםובצלצליםובמנענעיםובתופיםובנבליםש
ל

נכוןגורןד

נכוןגורןמ

נכוןגורן1פ

שמטוכיבוויאחזהאלהיםארון(אלו)אלעוזאוישלחנכוןגורן2פ

שמטוכיבוויאחזהאלהיםארוןאלעוזאוישלחנכוןגורןא

שמטוכיבוויאחזהאלהיםארוןאלעוזאוישלחנכוןגורןש
ל

ולבסוףכידוןבתחלהיוחנן'ר'אנכון'וכתוכידון'כתוד

ולבסוףכידוןבתחלהיוחנן'ר'אמנכון'וכתוכידון'כתמ

ולבסוףכידוןבתחלהיוחנןר"אנכון'וכתוכידון'כתו1פ

ולבסוףכידוןכתחלהכתיביוחנןר"אמנכוןוכתיבכידוןכתיבהבקר2פ

ולבסוףכידוןבתחלה'כתייוחנןר"אנכון'וכתיכידון'כתוהבקרא

ולבסוףכידוןבתחלה'כתייוחנןר"אנכון'וכתיכידוןכתיבהבקרש
ל

נשאנושאיוהארון'הבהלו'אמהאלהיםארוןאלעזאוישלחנכוןד

נושאנושאיוהארוןה"הקבלו'אמהאלהיםארוןאלעוזאוישלחנכוןמ

נשאנושאיוארוןה"הקבלו'אהאלהיםארוןעםעוזאוישלחנכון1פ

נשאנושאיוהארוןה"הקבלו'אמהאלהיםארוןאלעוזאוישלחנכון2פ

נשאנושאיוהארוןה"הקבל"אהאלהיםארוןאלעוזאוישלחנכוןא

נשאנושאיוהארוןה"הקבל"אהאלהיםארוןאלעוזאוישלחנכוןש
ל

לעבורהעםכלתםכאשרויהי'דכתישכןכללאעצמוד

לעבורהעםכלתםכאשרויהי'דכתשכןכללאעצמומ

לעבורהעםכלתםכאשרויהי'דכתשכןכללאעצמו1פ

לעבורהעםכלתםכאשרויהידכתיבשכןכל?לי?לאנפשו2פ

לעבורהעםכלתםכאשרויהי'דכתיש"כלאנפשוא

לעבורהעםכלתםכאשרויהי'דכתיש"לכנפשוש
ל

שמטוכיועברנושאיוארוןנשאהעםלפניוהכהנים'ייארוןויעבורד

שמטוכיועברנושאיוארוןנשאהעםלפניוהכהנים'הארוןויעבורמ

נשמטוועברנושאיוארוןנשאוהכהניםי"יארוןויעבר1פ

שמטוכיועברנושאיוארוןנשאהעםלפניוהכהניםי"יארוןויעבר2פ

שמטוכיועברנושאיוארוןנשאהעםלפני'והכהניי"ייארוןויעבורא

שמטוכיועברנשאיוארוןנשאהעםלפניוהכהנים'הארוןויעבורש
ל
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כתורהשלאאותומוליכיןשהיושמטולמההבקרד

כתורהשלאאותומוליכיןשהיושמטולמההבקרמ

כתורהאותומוליכיןשהיושמטולמההבקר1פ

כתורהשלאאותומוליכיןשהיוהבקרשמטולמההבקר2פ

כתורהשלאאותומוליכיןשהיול"בשרשביוחנןר"אהבקרשמטולמההבקרא

כתורהשלאאותומוליכיןשהיול"בשרשביוחנןר"אהבקרשמטולמההבקרש
ל

ויחרלעצמולווהלךבעגלהוטענוהובכתףלהוליכו'צריכיהיושהםד

ויחרלעצמולווהלךבעגלאוטענוהובכתףלהוליכולהצריכיןהיושהםמ

ויחרלעצמולווהלךבעגלהוטענוהובכתףלהוליכוצריכיןהיושהם1פ

ויחרלעצמולווהלךוטענוהובכתףלהוליכוצריכיןהיושהם2פ

ויחרלעצמולווהלך[בעגלהטענוהו]בכתףלהוליכוצריכיןשהםא

ויחרלעצמולווהלךבכתףלהוליכוצריכיןשהםש
ל

השלעלהאלהיםשםויכהובעזא'ייאףד

השלעלהאלהיםשםויכהובעזא'האףמ

השלעלהאלהיםשםויכהובעוזאי"יאף1פ

ארוןעםשםוימתהשלעלהאלהיםשםויכהובעוזאי"יאף2פ

השלעלהאלהיםשםויכהובעוזאי"ייאףא

השלעלהאלהיםשםויכהובעוזא'האףש
ל

עסקיעל'אמחד'אלעז'וריוחנן'רהשלעלמהוד

עסקיעל'אמחדאלעזר'וריוחנן'רהשלעלמהומ

עסקיעל'אחדאלעזר'וריוחנן'ר1פ

עסקיעל'אמחדאלעזר'וריוחנן'רהשלעלמהוהאלהים2פ

עסקיעל'אמ[חד]אליעזר'וריוחנן'רהשלעלמהוא

עסקיעל'אמחדאלעזר'וריוחנן'רהשלעלמהוש
ל

'ר'אהאלהיםארוןעםשםוימתבפניוצרכיושעשה'אמוחדשלוד

'אמהאלהיםארוןעםשםוימתלפניוצרכיושעשה'אמוחדשלומ

ר"אהאלהיםארוןעםשםוימתבפניוצרכיושעשה'אוחדשלו1פ

ר"אהאלהיםארוןעםשםוימתבפניושעשה'אמוחדשלו2פ

ר"אהאלהיםארוןעםשםוימתבפניוצרכיושעשה'אמוחדשלוא

ר"אהאלהיםארוןעםשםוימתבפניוצרכיושעשה'אמוחדשלוש
ל

ארוןמההאלהיםארוןעבר'שנהבא'לעולבאעוזאיחונןד

ארוןמההאלהיםארוןעם'שנהבאלעולםבאעוזאיוחנן'רמ

ארוןמההבאלעולםבאעוזאיוחנן1פ

ארוןמההאלהיםארוןעםהבאלעולםבאעוזא[יוחנן]2פ

ארוןמה]ה"לעבאעוזאיוחנןא

ה"לעבאעוזאיוחנןש
ל

לדודויחרהבאלעולםבאעוזאאףהבא'לעולקייםד

לדודויחרהבאלעולםבאעוזאאףהבאלעולםקייםהאלהיםמ

לדודויחרהבאלעולםעוזאאףקייםלעולם1פ

לדודויחרהבאלעולםבאעוזאאףהבאלעולםקים2פ

לדודויחר[ה"לעבאעוזאאףה"לעקייםהאלהיםא

לדודויחרש
ל

'ייפרץאשרעלד

עדעוזאפרץההואלמקוםויקראבעוזאפרץ'הפרץאשרעלמ

'וגופרץי"יפרץאשרעל1פ

עדעוזאפרץההוא'למקוויקראבעוזאפרץי"יפרץאשרעל2פ

עוזאפרץההואלמקוםויקראבעוזאפרץי"ייפרץאשרעלא

עוזאפרץההואלמקוםויקראבעוזאפרץ'הפרץאשרעלש
ל
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כחרראפניושנשתנואלעזר'ר'אויחרמהוד

כחררהפניושנשתנואלעזר'ר'אמויחרמהוהזההיוםמ

כחררהפניושנשתנואלעזרר"אויחרמהו1פ

כחרראפניושנשתנו[אלעזרר"אמ]לדודויחרמהוהיום2פ

[כחררה](בחמה)פניושנשתנולדודויחרמהוא

כחררהפניושנשתנולדודויחרמהוש
ל

אצלולהביאודודנתיראמידאףביהכתיבדלאטעםמהד

אצלולהביאודודנתייראמידאףביה'כתודלאטעמאכדאימ

אצלולהביאודודנתיראמידאףביה'כתודלאטעמאמאי1פ

אצלולהביאודוד(נ)נתיראמידאף[בה]כתיבדלאטעםמה2פ

אצלולהביאודודנתיראמידאףביה'כתידלאטעםמהא

אצלולהביאודודנתיראמידאףביהכתבדלאטעםמהש
ל

ארוןאלייבאאיךויאמרההואביום'ייאתדודויירא'שנד

ארוןאלייבואאיךויאמרההואביום'האתדודוירא'שנמ

'וגוההואביוםי"יאתדודויירא'שנ1פ

ארוןאלייבאאיךויאמרההואביוםי"יאתדודויירא'שנ2פ

ארוןאלייבואאיךויאמרההואביוםי"ייאתדודויירא'שנאא

ארוןאלייבאאיךויאמרההואביום'האתדודויירא'שנאמש
ל

'שנשםלעמודאדוםעובדביתהטהודודעשהמה'ייד

'שנשםלעמודאדוםעובדביתהטהודודעשהמה'המ

'שנשםלעמודאדוםעובדביתהטהדודעשהמה1פ

'שנשםלעבודאדוםעובדביתהטהודודעשהמהי"י2פ

'שנאשםלעמודהגתיאדוםעובדביתהטהודודעשהמהי"ייא

'שנאמשםלעמודהגתיאדוםעובדביתהטהודודעשהמה'הש
ל

'ייארוןאתאליו'להסידודאבהולאד

ויטהודודעיראל'הארוןאתאליולהסירדודאבהולאמ

ויטהודודעירעלי"יארוןאתלהסירדודאבהולא1פ

דודעירעלי"יארוןאתאליולהסירדודאבהולא2פ

ויטהודודעירעלי"ייארוןאתאליולהסירדודאבהולאא

ויטהודודעירעל'הארוןאתאליולהסירדודאבהולאש
ל

מיחסושכןהגתיאדוםעובדהיהלויד

מיחסושכןהגתיאדוםעובדהיהלויהגתיאדוםעובדביתדודמ

מיחסושכןהגתיאדוםעובדהיהלויאדוםעובדביתדוד1פ

מייחסושכןאדוםעובדהוהלויהגתיאדוםעובדבית2פ

מייחסושכןאדוםעובדהיהלויאדוםעובדביתדודא

מייחסושכןאדוםעובדהיהלויאדוםעובדביתדודש
ל

אדוםעובדשמונקראולמה'ב'סואחיואדוםועובדהלויםעםד

אדוםעובדשמונקראולמהושניםששיםואחיואדוםועובדהלויםעםמ

אדוםעובדנקראולמהושניםששיםואחיואדוםועובדהלויםעם1פ

אדוםעובדשמונקראולמהושניםששיםואחיואדוםועובדהלויםעם2פ

אדוםעובדשמונקראולמהושניםששיםואחיואדוםועובדהלוייםעםא

אדוםעובדשמונקראולמהושניםששיםואחיואדוםועובדהלוייםעםש
ל

מתיראהיההואדודפניהאדיםכראויהארוןלפנישעבדידיעלד

מתייראהיההואדודפניהאדיםכראויהארוןלפנישעברידיעלמ

מתייראהיההואדודפניהאדיםכראויהארוןלפנישעבדידיעל1פ

מתיראהיההואדודפניהאדיםכראויהארוןלפנישעבדידיעל2פ

מתיראהיההואדודפניהאדיםכראויהארוןלפנישעבדי"עא

מתייראהיההואדודפניוהאדיםכראויהארוןלפנישעבדידיעלש
ל
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מגתשהיההגתי'הקבהובירכולפניועובדוהואימיתנושלאהארוןמפניד

מגתשהיההגתיה"הקבוברכולפניועברוהואימיתנושלאהארוןמפנימ

מגתשהיההגתיה"הקבוברכולפניועובדוהואימיתנושלאהארוןמפני1פ

מגתשהיההגתיה"הקבובירכולפניועבדוהואימיתנושלאהארוןמפני2פ

מגתשהיההגתיה"הקבוברכולפניועבדוהואימיתנושלאהארוןמפניא

מגתשהיההגתיה"הקבוברכולפניועבדוהואימיתנושלאהארוןמפניש
ל

ללמדלךהיהלאדודלוואמראחיתופלבאלירושלםדודכשחזרד

ללמודלךהיהלאדודלו'ואמאחיתופלבאלירושלםדודכשחזרמ

ללמודלךהיהלאלו'ואמאחיתופלבאלירושליםדודכשחזר1פ

ללמדלךהיהלאדודלו'ואמאחיתופלבאלירושליםדודכשחזר2פ

ללמודלךהיהלאל"ואאחיתופלבאלירושליםדודכשחזרא

ללמדלךהיהלאליה'ואמאחיתופלבאלירושלםדודכשחזרש
ל

נתןלאקהתולבניקוראיןשהתינוקותקטןמפסוקד

עליהםהקודשעבודתכינתןלאקהתולבניקוראיןשהתינוקותקטןמפסוקמ

'וגונתןלאקהתולבניקוראיןשהתינוקותקטןמפסוק1פ

עליהםהקדשעבודתכינתןלאקהתולבניקוראיןשהתינוקותקטןמפסוק2פ

עליהםהקדשעבודתכינתןלאקהתולבניקוריןשהתינוקותקטןמפסוקא

עליהםהקדשעבודתכינתןלאקהתולבניקוריןשהתינוקותקטןמפסוקש
ל

'הארואתנושאיןהכהניםואיןהארוןאתנושאיםהלויםד

הארוןאתנושאיןהכהניםואיןהארוןאתנושאיןהלויםישאובכתףמ

הארוןנושאיןהכהניםואיןהארוןאתנושאיןוהלוים1פ

הארוןאתנושאיןהכהניםואיןבכתףהארוןאתנושאיןהלויםישאובכתף2פ

הארוןאתנושאיןהכהניםואיןבכתףהארוןאתנושאיןהלוייםישאובכתףא

הארוןאתנושאיןהכהניםואיןבכתףהארוןאתנושאיםהלוייםישאובכתףש
ל

שכןהואשכןומניןעגלהעלולאהארוןאתנושאיםהםבכתףד

שכןהואשכןומניןעגלהעלולאהארוןאתנושאיןהםבכתףמ

הואשכןומניןעגלהעלולאהארוןאתנושאיןבכתף1פ

שכןכןהואומניןעגלהעלולאהארוןאתנושאיןהיובכתף2פ

שכןכןשהואומניןהעגלהעלולאהארוןאתנושאיןהםבכתףא

שכןכןשהואומניןעגלהעלולאהארוןאתנושאיןהיובכתףש
ל

אז'שנעגלהולאכהןשםהיהלאבשנייהכשהעלהומוצאאתד

אז'שנעגלהולאכהןשםהיהלאבשנייהכשהלהומוצאאתמ

אז'שנעגלהולאכהןשםהיהלאבשניהכשהעלוהו1פ

אז'שנעגלהולאכהןשםהיהלאבשניהכשהעלהומוצאאת2פ

אז'שנאעגלהולאכהןשםהיהלאבשנייהכשהעלוהו[מוצא]אתהא

אז'שנאמעגלהולאכהןשםהיהלאבשנייהכשהעלהומוצאאתש
ל

הלויםאםכי'ייארוןאתלשאתלאדודאמרד

כיהלויםאםכי'הארוןלשאתלאדודאמרמ

כיהלויםאםכיי"יארוןאתלשאתלאדודאמר1פ

כיהלויםאםכיהאלהיםי"יארוןאתלשאתלאדודאמר2פ

כיבלוייםאםכיהאלהיםי"ייארוןאתלשאתלאדוד'אמא

כיבלוייםאםכיהאלהים'הארוןאתלשאתלאדודאמרש
ל

'וכתיד

'וכתועולםעדולשרתו'הארוןאתלשאת'הבחרבםמ

'וכתעולםעדולשרתוי"יארוןאתלשאתי"יבחרבם1פ

וכתיבעולםעדולשרתוארוןאת(אותו)לשאתי"יבחרבם2פ

'וכתיעולםעדולשרתוי"ייארוןאתלשאתי"ייבחרבםא

וכתיבעולםעדולשרתו'הארוןאתלשאת'הבחרבםש
ל
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האלהיםארוןאתהלויםבניוישאוד

משה'הצוהכאשרהאלהיםארוןאתהלויםבניוישאומ

י"יצוהכאשרי"יארוןאתהלויםבניוישאו1פ

משהצוהכאשרהאלהיםארון('ה)אתהלויםבניוישאו2פ

משהצוהכאשרהאלהים(הלויים)ארוןהלוייםבניוישאוא

משהצוהכאשרהאלהיםארוןאתהלוייםבניוישאוש
ל

אדוםעובדבית'ייארוןוישבד

אדוםעובדבית'הארוןוישבעליהםבמוטותבכתפם'הבדברמ

אדוםעובדביתי"יארוןוישבעליהםבמוטותבכתיפםי"יבדבר1פ

אדוםעובדביתי"יארוןוישבעליהםבמטותבכתפיםי"יבדבר2פ

אדוםעובדביתעדי"ייארוןוישבעליהםבמוטותבכתפםי"ייכדברא

אדוםעובדביתעד'הארוןוישבעליהםבמוטותבכתפם'הבדברש
ל

הגתיד

כלואתאדוםעובדאת'הויברךחדשיםשלשההגתימ

כלואתאדוםעובדאתי"יויברךחדשיםשלשההגתי1פ

אשר)כלואתאדוםעובדביתאתי"יויברךחדשיםשלשההגתי2פ

כלואתאדוםעובדביתאתי"ייויברךחדשיםשלשההגתיא

כלואתאדוםעובדאת'הויברך'חדשישלשההגתיש
ל

בניוכסבוריןוגדוליםקדושיםהיודבריםשני'רבותיאמרוד

בניוכסבוריןוגדוליםקדושיםהיודבריםשני'רבותיאמרוביתומ

בניוכסבוריןוקדושיםגדוליםהיודבריםשני'רבותיאמרוביתו1פ

בניוכסבוריםוגדוליםקדושיםהיודבריםשנירבותינואמרוביתו(לו2פ

בניוכסבוריםוגדוליםקדושיםהיודבריםשניל"רזאמרוביתוא

בניוכסבוריםוגדוליםקדושיםהיודבריםשניל"ז'רבותיאמרוביתוש
ל

גדולדברבהןכתבעליהםלעזלהוציאשלאוכדיקשיםשהןאדםד

גדולדברבהן'כתועליהםלעזלהוציאשלאוכדיקשיםשהםאדםמ

גדולדברבהן'כתועליהןלעזלהוציאשלאוכדיקשיםשהםאדם1פ

גדולדברבהםכתיבעליהםלעזלהוציאשלאוכדיקשיםשהםאדם2פ

גדולדברבהםכתובעליהםלעזלהוציאשלאוכדיקשיםשהםאדםא

גדולדברבהםכתובעליהםלעזלהוציאשלאוכדיקשיםשהםאדםש
ל

אדםאדםיאמרשלאקטרתוארוןקטרתהןואלווברכהשבחשלד

אדםיאמרשלאקטרתוארוןקטרתהןואלווברכהשלשבחמ

אדםיאמרשלאקטרתוארוןקטרתהןואלווברכהשבחשל1פ

אדםיאמרשלא[קטרתוארון]קטרתהןואלווברכהשבחשל2פ

אדםיאמרשלאקטרתוארוןהקטרתהןואלווברכהשבחשלא

אדםיאמרשלאקטרתוארוןקטרתהןואלווברכהשבחשלש
ל

עדתנשרפוידוועלואביהואנדבמתוידועלהקטרתהואקשהד

עדתנשרפוידוועלואביהואנדבמתוידועלהקטורתהואקשהמ

עדתנשרפוידוועלואביהואנדבמתוידועלהקטרתהואקשה1פ

עדתנשרפוידוועלואביהואנדבמתוידועלהקטרתהואקשה2פ

עדתנשרפוידוועלואביהואנדבמתוידושעלהקטרתהואקשהא

עדתנשרפוידוועלואביהואנדבמתוידועלהקטורתהואקשהש
ל

שניצלובקטרתגדולהמעלה'הבהכתבלכךעזיהונצטרעידוועלקרחד

שניצלובקטרתגדולהמעלהה"הקבכתובלכךעוזיהונצטרעידוועלקרחמ

שניצלוגדולהמעלהה"הקב'כתלכךעזיהונצטרעידוועלקרח1פ

שנצלובקטרתגדולהמעלהה"הבכתבלכךעזיהונצטרעידוועלקרח2פ

שנצלובקטרתגדולהמעלהה"הקבכתבלכךעוזיהונצטרעידוועלקרחא

שנצלובקטרתגדולהמעלהה"הקבכתבלכךעזיהונצטרעידוועלקרחש
ל
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תוךאלוירץמשהדברכאשראהרןויקח'שנידועלישראלד

תוךאלוירץמשהדברכאשראהרןויקח'שנידועלישראלמ

תוךאלוירץמשהדברכאשראהרןויקח'שנידיועלישראל1פ

תוךאלוירץמשהדברכאשראהרןויקח'שנידועלישראל2פ

'שנאידועלישראלא

'שנאמידועלישראלש
ל

ארון'וגוהקהלד

ארוןהעםעלויכפרהקטרתאתויתןבעםהנגףהחלוהנההקהלמ

ארון'וגובעםהנגףהחלוהנההקהל1פ

ארוןהעםעלויכפרהקטרתאתויתןבעםהנגףהחלוהנההקהל2פ

ארוןהעםעלויכפרהקטרתאתויתןא

ארוןהעםעלויכפרהקטרתאתויתןש
ל

בפלשתיהכההארוןהואקשהאדםיאמרשלאד

בפלשתיםהכההארוןהואקשהאדםיאמרשלאמ

בפלשתיםוארוןקטרתשאיןהארוןהואקשהאדםיאמרשלא1פ

בפלשתיהכההארוןהואקשהאדםיאמרשלא2פ

בפלשתיםהכההארוןהואקשהאדםיאמרשלאא

בפלשתיםהכההארוןהואקשהאדםיאמרשלאש
ל

וישבשנברכהבו'כתלכךלעוזאהרגשמשביתבאנשיהרגד

וישב'שנברכהבו'כתולכךלעוזאהרגשמשביתבאנשיהרגמ

וישב'שנברכהבו'כתולכךלעוזאהרגשמשביתבאנשיהרג1פ

וישב'שנברכהבוכתיבלכךלעוזאהרגשמשביתבאנשיהרג2פ

וישב'שנאברכהבו'כתילכךלעוזאהרגשמשביתבאנשיהרגא

וישבשנאמרברכהבוכתיבלכךלעוזאהרגשמשביתבאנשיהרגש
ל

וארוןקטרתשאיןללמדן'וגו'ייארוןד

וארוןקטרתשאיןללמדך'וגומ'הארוןמ

וארוןקטרתשאיןללמדך'וגי"יארון1פ

וקטרתארוןשאיןללמדך'וגוהגתיאדוםעובדביתי"יארון2פ

וקטורתארוןשאיןללמדךאדוםעובדביתי"ייבריתארוןא

וקטרתארוןשאיןללמדךאדוםעובדבית'הבריתארוןש
ל

יוסי'ראדוםעובדביתהנהבירךבמההורגיןעונותאלאהורגיןד

יוסי'ראדוםעובדביתה"הקבברךבמההורגיןעוונותאלאהורגיןמ

אסי'ראדוםלעובדה"הקבברכובמההורגין1פ

יוסי'ראדוםעובדביתה"הקבבירךבמההורגיםעונותאלאהורגין2פ

יוסי'ראדוםעובדביתי"ייבירךבמההורגיןעונותאלאהורגיןא

יוסי'ראדוםעובדבית'הבירךבמה'הורגיעונותאלאהורגיןש
ל

'וגוהבכורשמעיהבניםאדוםולעובד'ד'ה'הבבנים'אומד

עד'וגומהבכורשמעיהבניםאדוםולעובדד"ההבבנים'אוממ

השנייהוזבךהבכורשמעיהבניםאדוםולעובדד"ההבבנים'אומ1פ

השנייהוזבדהבכורשמעיהבניםאדוםולעובד'דכתיהיאהדאבבניםאומר2פ

השנייהוזבדהבכורשמעיהבניםולעובדד"ההבבנים'אומא

השנייהוזבדהבכורשמעיהבניםאדוםולעובדד"ההבבניםאמרש
ל

'וגוונתנאלהרביעיושכרהשלישיד

השמיניפעולתימ

השמיניפעולתיהשביעייששכרהששיעמיאלהחמישיונתנאלהרביעיושכרהשלישייהואחז1פ

השמיניפעולתיהשביעייששכרהששיעמיאלהחמשיונתנאלהרביעיושכרהשלישייואח2פ

'האפעולתי'וגוא

השמיניפיעולתי'וגוש
ל
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'אמפעולותמהויוחנן'רקומיבעוןד

'אמפעולתימהויוחנן'רקומיבעיןחבריאמ

'אפעולתימהויוחנן'רקומיבעוןחבריהאלהיםברכוכי1פ

'אמפעולתימהויוחנן'רקומיבעוןחברייא2פ

'האפעולתימהויוחנן'רקומיבעוחבריאא

השמיניפעולתימהויוחנן'רקומיבעוןחבריהאלהיםברכוכיש
ל

שהיהפעלגדולהפעולהמהבתורהגדולהפעולהשפעלעללהםד

שהיהפעלגדולהפעולהמהבתורהגדולהפעולהשפעלעללהםמ

שהיהפעלגדולהפעולהמהבתורהגדולהפעולהשפעלעללהם1פ

שהיהבתורהפעלגדולהפעולהמהבתורהגדולהפעולהשפעלעללהם2פ

שהיהבתורהפעלפעולהמהבתורהגדולהפעולהשפעלעלא

שהיהבתורהפעלפעולהמהבתורהגדולהפעולהשפעלעלש
ל

עבדיוסי'רערבית'אונרשחריתאחדנרהארוןלפנימדליקד

עבדיוסי'רערביתאחדונרשחריתאחדנרהארוןלפנימדליקמ

עבדיוסי'רערביתאחדונרבשחריתנרהארוןלפנימדליק1פ

עבדיוסי'רערביתאחדונרשחריתאחדנרהארוןלפנימדליק2פ

עבדיוסי'רערביתאחתונרשחריתאחתנרהארוןלפנימדליקא

עבדיוסי'רערבית'אונרשחריתאחתנרהארוןלפנימדליקש
ל

אלאמתכבדולאושתהאכלשלאהארוןאםמהאפטרהלהד

אלאמתכבדולאושתהאכלשלאהארוןאםמהאפטרהלהמ

אלאמתכבדולאושתהאכלשלאהארוןאםמהאפטרהלה1פ

אלאמתכבדולאושתהאכלשלאהארוןאםמהאפטרהלה2פ

אלאמתכבדולאשתהולאאכלשלאהארוןאםמהאפטראליהא

אלאמתכבדולאושתהאכלשלאהארוןאםמהאפטראלהש
ל

מיבזכותשיתברךאדוםעובדביתזכהבושהיההלוחותשניבשבילד

מיבזכותושיתברךאדוםעובדביתזכהבושהיההלוחותשניבשבילמ

מיבזכותושיתברךאדוםעובדביתזכהבושהיוהלוחותשניבשביל1פ

מיבזכותושיתברךאדוםעובדביתזכהבושהיההלוחותשניבשביל2פ

מיבזכותושיתברךאדוםעובדביתזכהבושהיההלוחות'בבשבילא

מיבזכותושיתברךאדוםעובדביתזכהבושהיההלוחותשניבשבילש
ל

עלכבודותמטותועלובמשתהבמאכלותלמידים'חכמישקבלד

עלכבודותמטותועלומשקהבמאכלותלמידיםחכמיםשמקבלמ

עלכבודותמטותועלומשתהבמאכלביתובתוךחכמיםתלמידישמקבל1פ

עלכבודותמיטתועלובמשקהבמאכלותלמידיםחכמיםשקיבל2פ

ו"עאככבודותמטותועלומשתהבמאכלותלמידיםחכמיםשקבלא

ו"עאככבודותמטותועלומשקהבמאכלותלמידיםחכמיםשקבלש
ל

'חאדוםעובדעלאמרושכרו'הקבהלושישלםוכמהכמהאחתד

שמנהאדוםעובדעלאמרוה"הקבשכרולושישלםוכמהכמהאחתמ

שמונהאדוםעובדעלאמרושכרוה"הקבלושישלםוכמהכמהאחת1פ

שמנהאדוםעובדעלאמרושכרוה"הקבלושישליםוכמהכמהאחת2פ

'חאדוםעובדעלל"אשכרוה"הקבלושישליםא

שמונהאדוםעובדעלל"אשכרוה"הקבלושישליםש
ל

מנהיןוחדאחדאוכללוהיוכלות'וחלוהיובניםד

מנהיןוחדאחדאוכללוהיוכלותושמנהלוהיובניםמ

הותמנהוןוחדאחדאוכללוהיוכלות'וחלוהיובנים1פ

מינהןוחדאחדאוכללוהיוכלותושמנהלוהיובנים2פ

מינהוןחדאוכללוהיוכלות'וחהיובניםא

מנהוןחדאוכללוהיוכלותושמונהלוהיובניםש
ל



73

במדבר רבה פרשה ד

כ, ד

שבעהוטהורהשבעהטמאההיתהכיצדהאבירחאתריןילדהד

שבעהוטהורהשבעהטמאהצדזהכאיהאבירחאתריןילדהמ

'זוטהורה'זטמאההיתהכיצדהאבירחאתריןילדה1פ

שבעהוטהורהשבעהטמאההיתהצדזהכאיהאבירחאתריןילדה2פ

'זוטהורה'זטמאההיתהכיצדהאבירחאתריןילדאא

שבעהוטהורה'זטמאההיתהכיצדהאבירחאתריןילדהש
ל

ירחיןלתלתאירחלכלעשרשיתויולדתשבעהוטהורהשבעהטמאהויולדתד

ירחיןלתלתאירחלכלעשרשיתויולדתשבעהוטהורהשבעהטמאהויולדתמ

ירחיןלתלתאירחלכלעשרשיתויולדת'זוטהורה'זטמאהויולדת1פ

ירחיןלתלתאירחלכלעשרשיתויולדתשבעהוטהורהשבעהטמאהויולדת2פ

ירחיןלתלתאירחאלכלעשרשיתויולדת'זוטהורה'זטמאהויולדתא

ירחיןלתלתאירחלכלעשרשיתויולדת'זוטהורה'זטמאהויולדתש
ל

'וגובניםנולדבנוולשמעיה'דכתששהובנוותמניאארבעיםהריד

המימשליםבניםנולדבנוולשמעיא'דכתששהובניותמניאארבעיןהרימ

הממשליםבניםנולדבנוולשמעיה'דכתששהובנוח"מהרי1פ

הממשליםבניםנולדבנוולשמעיהדכתיבששהשמעיהובניותמניאארבעיןהרי2פ

הממשליםבניםנולדבנוולשמעיה'דכתיששהשמעיהובניותמניא'ארבעיהריא

הממשליםבניםנולדבנוולשמעיה'דכתיששהשמעיהובניותמניאארבעיםהריש
ל

'וגועתנישמעיהבניד

ואלזבדועובדעתניושמעיהבניהמהחילגבוריכיאבותיהםלביתמ

ואלזבדועובדעתנישמעיהבניהמהחילגבוריכיאבותלבית1פ

אלועובדורפאלעתנישמעיהבניהמהחילגבוריכיאבותיהםלבית2פ

אלזבדועובדורפאלעתנזשמעיהבניהמהחילגבוריכיאביהםלביתא

אלזבדועובדורפאלעתנושמעיהבניהמהחילגבוריכיאביהםלביתש
ל

'דכתדידיהותמניוארבעחמשיןהאד

דכתובדידיהותמניוארבעחמשיןהאוסמכיהואליהוחילבניאחיומ

'דכתדידיהותמניוארבעחמשיןוהאוסמכיהאליהואחילבניאחיו1פ

דכתיבדידיהותמניוארבעחמשיןהאוסמכיהואליהוחילבניאחיוזבד2פ

'דכתידידיהותמניא'ומחמשיןהאוסמכיהואליהוחילבניאחיוא

'דכתידידיהותמני'וארבעיחמשיןהאוסמכיהואליהוחילבניאחיוש
ל

אלהכל'ד'ה'הותריןשתיןהא'וגובניםאדוםולעובדד

אלהכלד"ההותריןשתיןהאבניםאדוםולעובדמ

אלהכלד"ההותריןשתיןהא'וגובניםאדוםולעובד1פ

אלהכלדכתיבהיא-הדותריןשתיןהא'וגובניםאדוםולעובד2פ

אלהכלד"ההותריןשתיןהא'וגובניםאדוםולעובדא

אלהכלד"ההותריןשתיןהא'וגובניםאדוםולעובדש
ל

ששיםלעבדהבכחחילאישואחיהםובניהםהמהאדוםעובדבניד

ששיםלעבודהבכחחילאישואחיהםובניהםהמהאדוםעובדבנימ

ששיםלעבודהבכחחילאישואחיהםובניהםהמהעובדבני1פ

ששיםלעבדהבכחחילאישואחיהםובניהםהמהאדוםעובדמבני2פ

ששיםלעבודהבכחחילאישואחיהםובניהם'וגוהמהאדוםעובדמבניא

ששיםלעבודהבכחחילאישואחיהםובניהםהמהאדוםעובדמבניש
ל

אתאלהיםויברך'נאמלכךאלהיםברכוכיהויאדוםלעובדושניםד

את'הויברך'נאמלכךאלהיםברכוכיהויאדוםלעובדושניםמ

אתי"יויברך'כדכתאלהיםברכוכיהויאדוםלעובדושנים1פ

אתאלהיםויברךנאמרלכךאלהיםברכוכיהויאדוםלעובדושנים2פ

אתי"ייויברךנאמרלכךאלהיםברכוכיהויאדוםלעובדושניםא

את'הויברך'נאמלכךאלהיםברכוכיהויאדוםלעובדושניםש
ל
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חדשים'גלסוףדודשמע'וגואדוםעובדביתד

חדשים'גלסוףדודשמע'וגומאדוםעובדביתמ

חדשים'גלסוףדודשמעאדוםעובד1פ

'חדשישלשהלסוףדודשמע'וגוביתוכלואתאדוםעובדבית2פ

חדשים'גלסוףדודשמעאדוםעובדביתא

'חדשי'גלסוףדודשמע'וגואדוםעובדש
ל

הכהניםושריוהשריםישראלזקניקיבץולביתואדוםלעובד'הבהשבירךד

הכהניםושריוהשריםישראלזקניקבץולביתואדוםלעובד'השברךמ

והכהניםוהשרים'ישרזקניקבץולביתולעובדה"הקבשבירך1פ

הכהניםושרי(והכהנים)והשריםישראלזקניקבץולביתואדוםלעובדה"הקבשבירך2פ

הכהניםושריוהשריםישראלזקניקבץולביתואדוםלעובדה"הקבשבירךא

הכהניםושריוהשריםישראלזקניקבץולביתואדוםלעובדה"הקבשבירךש
ל

דודלמלךויגד'דכתגדולהבשמחההארוןאתלהעלותוהלויםד

דודלמלךויוגדד"ההגדולהבשמחההארוןאתלהעלותוהלויםמ

דודלמלךויוגדד"ההגדולהבשמחההארוןאתלהעלותוהלוים1פ

דודלמלךויוגדדכתיבהיאהדאגדולהבשמחההארוןאתלהעלותוהלוים2פ

דודלמלךויוגדד"ההגדולהבשמחההארוןאתלהעלותוהלוייםא

דודלמלךויוגדד"ההגדולהבשמחההארוןאתלהעלותוהלוייםש
ל

'וגואדוםעובדביתאת'ייבירךלאמרד

בעבורלואשרכלואתאדוםעובדביתאת'הברךלאמרמ

'בעבוביתוכלואתאדוםעובדביתאתי"יברךלאמר1פ

בעבורלואשרכלואתאדוםעובדביתאתי"יבירךלאמר2פ

'וגואדוםעובדביתאתי"ייבירךלאמרא

'וגואדוםעובדביתאת'הבירךלאמרש
ל

ד

אדוםעובדמביתהאלהיםארוןאתויעלדודוילךהאלהיםארוןמ

עיראדוםעובדמביתהאלהיםארוןאתויעלדודוילךהאלהיםארון1פ

עיר]אדוםעובדמביתהאלהיםארוןאתויעלדודוילךהאלהיםארון2פ

'וגוהאלהיםארוןאתויעלדודוילךא

'וגוהאלהיםארוןאתויעלדודוילךש
ל

'וגוישראלוזקנידודויהי'אומ'א'וכתד

ושריישראלוזקנידודויהי'אומאחר'וכתובשמחהמ

ושריישראלוזקנידודויהי'אומאחד'וכתבשמחהדוד1פ

והלויםהכהניםושריישראלוזקנידודויהיאומראחדוכתובבשמחה[דוד2פ

ושריישראלוזקנידודויהי'אומאחר'וכתוא

ושריישראלוזקנידודויהי'אומאחר'וכתוש
ל

ד

בשמחהאדוםעובדמבית'הבריתארוןאתלהעלותההולכיםהאלפיםמ

בשמחהאדוםעובדמביתהארוןאתלהעלותההולכיםהאלפים1פ

בשמחהאדוםעובדביתמןי"יבריתארוןאתלהעלותההולכים2פ

'וגוהאלפיםא

'וגוהאלפיםש
ל

כמהניזוקולאהלויםשהעלוהודודשראהוכיוןהעלוהוהלויםהעלוהומיד

כמוניזקוולאהלויםשהעלוהודודשראהוכיוןהעלוהוהלויםהעלוהומימ

כמונזוקוולאהלויםשהעלוהודודשראהוכיוןהעלוהוהלויםהעלוהומי1פ

כמהנזוקולאהלויםשהעלוהודודשראהוכיוןהעלוהוהלויםהעלוהומי2פ

ש"כמנזוקוולאהלוייםשהעלוהודודשראהוכיוןהעלוהוהלוייםהעלהומיא

כמוניזוקוולאהלוייםשהעלוהודודשראהוכיוןהעלוהוהלוייםהעלהומיש
ל



75

במדבר רבה פרשה ד

כ, ד

בראשונהאחיתופלשאמרכמולפניווזבחעודהוסיףאחיתופללו'שאמד

בראשונהאחיתופללו'שאמכמולפניווזבחעודהוסיףאחיתופללו'שאממ

בראשונהאחיתופללו'שאכמולפניווזיבחעודהוסיףאחיתופללו'שא1פ

בראשונהאחיתופללו'שאמכמולפניווזבחעודהוסיףאחיתופללו'שאמ2פ

כבראשונהאחיתופללוש"כמלפניוויזבחעודהוסיףאחיתופללוא

בראשונהאחיתופלליה'שאמכמולפניווזבחעודהוסיףאחיתופלל"שאש
ל

'וגוהלויםאתהאלהיםבעזורויהי'ד'ה'הד

'הבריתארוןנושאיהלויםאתהאלהיםבעזורויהיד"ההמ

י"יבריתארוןנושאיהלויםאתהאלהיםבעזורויהיד"הה1פ

י"יבריתארוןנושאיהלויםאתהאלהיםבעזורויהידכתיבהיאהדא2פ

י"ייבריתארוןנושאיהלוייםאתאלהיםבעזורויהיא

'הבריתארוןנושאיהלוייםאתהאלהיםבעזורויהיש
ל

ושבעהפריםשבעהויזבחו'או'א'כתיד

ושבעהפריםשבעהויזבחו'אומאחד'כתואליםושבעהפריםשבעהויזבחומ

ושבעהפריםשבעהויזבחו'אומאחד'כתואליםושבעהפריםשבעהויזבחו1פ

ושבעהפריםשבעהויזבחו'אומאחד'כתו]אליםושבעהפריםשבעהויזבחו2פ

אלים'וזפרים'זויזבחוא

אליםושבעהפריםשבעהויזבחוש
ל

'וגוצעדוכיויהי'או'א'וכתיאיליםד

ששה'הבריתארוןנושאיצעדוכיויהי'אומאחר'וכתואליםמ

ששהי"יארוןנשאיצעדוכיויהי'אומאחד'וכתואלים1פ

ששהי"יארוןנושאיצעדוכיויהיאומראחדוכתוב[אלים2פ

ששהי"ייהארוןנושאיצעדוכיויהי'אומאחר'וכתוא

ששה'הארוןנשאיצעדוכיויהי'אומאחד'וכתוש
ל

כלעל'אמחדמנא'ורחנינא'רד

כלעל'אמחדמנא'ורחנינא'רומרישורויזבחצעדיםמ

כלעל'אחדמנא'ורחנינא'רומריאשורויזבחצעדים1פ

כלעל'אמחדמנא'ורחנינא'רומריאצאןויזבחצעדים2פ

כלעל'אמחדמנא'ורחנינא'רומריאשורויזבחצעדיםא

כלעל'אמחדמנא'ורחנינא'רומריאשורויזבחצעדיםש
ל

על'אמוחדאילים'וזפרים'זובסוףומריאשורוצעידהצעידהד

על'אמוחרנאאליםושבעהפריםשבעהובסוףומרישורוצעידהצעידהמ

אליםושבעהפריםשבעהובסוףומריאשורפסיעה1פ

על'אמוחדאליםושבעהפריםשבעהובסוףומריאשורוצעידה'צעיד2פ

על'אמוחדאלים'וזפרים'זובסוףומריאשורוצעידהצעידהא

על'אמוחדאליםושבעהפריםשבעהובסוףומריאשורוצעידהצעידהש
ל

אמרירבניןומריאשורובסוףאילים'וזפרים'זוצעידהצעידהכלד

'אמרבניןומרישורובסוףאליםושבעהפרים'זוצעידהצעידהכלמ

אמריןרבנןומריאשורובסוף1פ

אמריןרבניןומריאשורובסוףאיליםושבעהפריםשבעהוצעידהצעידהכל2פ

אמרירבניןומריאשורולבסוףאלים'וזפרים'זוצעידהצעידהכלא

אמרירבניןומריאשורובסוףאליםושבעהפריםשבעהוצעידהצעידהכלש
ל

אילים'וזפרים'זפסיעות'וכלעללחברופרושחדמקראד

אליםושבעהפריםשבעהפסיעותששכלעללחבירופירוששנימקראמ

אליםושבעהפריםשבעהפסיעותששכלעללחבירופירוששנימקרא1פ

אליםושבעהפריםשבעהפסיעותששכלעללחבירופירוששנימקרא2פ

אלים'וזפרים'זפסיעותששכלעללחבירופירששנימקראא

אליםושבעהפריםשבעהפסיעותששכלעללחברו'פישנימקראש
ל
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עלומריאשורופסיעה'פסיעעל'אמשמואלברפפארבד

עלומרישורופסיעהפסיעהכלעל'אמשמואלברפפארבמ

עלומריאשורופסיעהפסיעהכלעלשמואלברפפארב1פ

עלומריאשורופסיעהפסיעהכלעל'אמשמואלברפפארב2פ

ופסיעהפסיעהכלעל'אמשמואלברפפארב]א

ש
ל

אםחסדארבליה'אמאילים'וזפרים'זפסיעות'וכלד

אםחסדארבליה'אמאלים'וזפרים'זפסיעותששכלמ

אםחסדארבליה'אמאליםושבעהפריםשבעהפסיעותששכל1פ

אםחסדארבליה'אמאליםושבעהפריםשבעהפסיעותששכל2פ

כ"אחסדארבל"א[אילים'וזפרים'זא

כ"אחסדארבל"אש
ל

'וכלעלאלאבמותישראלארץכלאתמלאתכןד

ששכלעלאלאבמותישראלארץכלמלאתכןמ

ששכלעלאלאבמותישראלארץכלמלאהכן1פ

ששכלעל(כל)אלאבמותישראלארץכלעלמלאתכן2פ

'וכלעלאלאבמותישראלארץכלאתמלאתא

ששהכלעלאלאבמותישראלארץכלמלאתש
ל

פסיעות'ושששלסדרים'וכלעלומריאשורפסיעותד

פסיעותשלששסדריםששהכלעלומרישורפסיעותמ

פסיעותשששלסדריםששהכלעלומריאשורפסיעות1פ

פסיעות[שש]שששלסדריםששהכלעלומריאשורפסיעות2פ

פסיעות'ושלסדרים'וכלעלומריאשורפסיעותפסיעותא

'פסיעו'ושלסדרים'וכלעלומריאשורפסיעותש
ל

'וגו'יילפניעזבכלמכרכרודודאילים'וזפרים'זד

חגורודוד'הלפניעוזבכלמכרכרודודאלים'וזפריםשבעהמ

חגורודודי"ילפניעוזבכלמכרכרודודאליםושבעהפריםשבעה1פ

חגורודודי"ילפניעזבכלמכרכרודודאליםושבעהפריםשבעה2פ

חגורודודי"יילפניעוזבכלמכרכרודודאלים'וזפרים'זא

חגורודוד'הלפניעזבכלמכרכרודודאלים'וזפרים'זש
ל

שללכבודועצמודודבזהכמהוראהבואד

ה"שלהקבלכבודועצמודודבזהכמהוראהבאבדאפודמ

שללכבודועצמודודבזהכמהוראהבואבדאפוד1פ

שללכבודועצמודודביזהכמהוראהבאבדאפוד2פ

שללכבודועצמודודביזהכמהוראהבאי"יילפניבדאפודא

שללכבודועצמודודביזהכמהוראהבאבדאפודש
ל

מלכותוכלילבושכמלךסתםלפניומהלךלהיותלדודלוהיה'הקבהד

מלכותוכלילבושכמלךסתםלפניומהלךלהיותלדודלוהיהמ

מלכותוכלילבושכמלךלפניומהלךלהיותלדודלוהיהה"הקב1פ

מלכותוכלילבושכמלךסתםלפניומהלךלהיותלדודלוהיהה"הקב2פ

מלכותוכלילבושכמלךסתםלפניולהלוךל"הה"הקבא

מלכותוכלילבושכמלךסתםלפניולהלךלדודל"הה"הקבש
ל

שאיפשרמהלפניוומשחקהארוןלכבודנאיםכליםלבשאלאלאוד

לאומ

איפשרשאיןמהלפניוומשחקהארוןלכבודנאיםכליםלבשאלא1פ

אפשרשאימהלפניוומשחקהארוןלכבודנאיםכליםלבשאלאלאו2פ

א"שאמהלפניוומשחקהארוןלכבודנאיםכליםלבשאלאלאא

א"שאמהלפניוומשחקהארוןלכבודנאיםכליםלבשאלאלאש
ל
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'וגוהארוןאת'הנושאיהלויםוכלבוץבמעילמכורבלודוד'שנ'לומד

והמשורריםהארוןאתהנושאיםהלויםוכלבוץבמעילמכורבלמ

והמשוררים'הארואתהנשאיםהלויםוכלבוץבמעילמכורבלודוד'שנ'לומ1פ

והמשורריםהארוןאתהנושאיםהלויםוכלבוץבמעילמכורבלודוד'שנ'לומ2פ

לומרא

'לומש
ל

מכרכרודוד'דכתד

מכרכרודוד'וכתובדאפודדודועלהמשורריםהמשאהשרוכנניהמ

מכרכרודוד'וכתבדאפודדודועלהמשורריםהמשאהשרוכנניה1פ

מכרכר[ודוד]וכתובבדאפודדודועלהמשורריםהמשאהשרוכנניה2פ

מכרכרודודוכתיבבדאפודדודועל'שנאא

מכרכרודודוכתיבבדאפודדודועל'שנאש
ל

שהיהמכרכרמהוכחובכלעוזבכלמהו'יילפניעזבכלד

שהיהמכרכרמהוכחובכלעזבכלמהו'הלפניעזבכלמ

שהיהמכרכרמהוכחובכלעוזבכלמהוי"ילפניעוזבכל1פ

שהיהמכרכרמהוכחובכלעזבכלמהוי"ילפניעזבכל2פ

שהיהמכרכרמהוכחובכלעוזבכלמהוי"יילפניעוזבכלא

שהיהמכרכרמהוכחובכלעזבכלמהו'הלפניעזבכלש
ל

והיורםכירי'ואומוטופחזועלזוידיומקישד

כלוהיורםכירי'ואומוטופחזועלזוידיומקישמ

כלוהיו'ואומוטופחזוגבעלזוידיומקיש1פ

כלוהיוכירירם'ואומוטופחזועלזוידיומקיש2פ

כלוהיוואומרוטפחזועלזוידיומקישא

כלוהיו'ואומוטופחזועלזוידיומקישש
ל

ביתוכל'שנשירכליובכלובחצצרות'בשופרו'ותוקעי'מריעיישראלד

ביתוכלודוד'שנשירכליובכלובחצוצרותבשופרותומריעיםתוקעיםישראלמ

וכלודוד'שנשירכליובכלובחצוצרותבשופרותותוקעיןמריעין'ישר1פ

ביתוכלודוד'שנשירכליובכלובחצוצרותבשופרותותוקעיםמריעיםישראל2פ

ביתוכלודוד'שנאשירכליובכלובחצוצרותבשופרותותוקעין'מריעיישראלא

ביתוכלודוד'שנאשירכליובכלובחצוצרותבשופרותותוקעיםמריעיםישראלש
ל

וכל'או'א'וכתשופרובקולבתרועה'ייארוןאתמעליםישראלד

וכל'אומאחרוכתובשופרובקולבתרועה'הארוןאתמעליםישראלמ

וכל'אומאחד'וכתשופרובקולבתרועהי"יארוןאתמעליםישראל1פ

וכלאומראחדוכתובשופרובקולבתרועהי"יארוןאתמעליםישראל2פ

וכל'אומאחרכתובשופרוקולבתרועהי"ייארוןאתמעליםישראלא

וכל'אומאחר'וכתושופרוקולבתרועה'הארוןאתמעליםישראלש
ל

'וגוהאלהיםארוןאת'מעליישראלד

משמיעיםובמצילתיםובחצוצרותשופרובקולבתרועההאלהים[ברית]ארוןאתמעליםישראלמ

'ובמצלובחצוצרותשופרובקולבתרועהי"יבריתארוןאתמעליםישראל1פ

משמיעיםובמצלתיםובחצוצרותשופרובקולבתרועהי"יבריתארוןאתמעליםישראל2פ

'וגושופרוקולבתרועהי"ייבריתארוןאתמעליםישראלא

'וגושופרוקולבתרועה'הבריתארוןאתמעליםישראלש
ל

דודעלמציצותהנשיםכלהיולירושלםשבאוכיוןד

דודעלמציצותהנשיםכלהיולירושלםשבאוכיוןובכנורותבנבליםמ

דודעלמציצותהנשיםכלהיולירושלםשבאוכיוןובכנורותובנבלים1פ

דודעלמציצותירושלםנשיהיולירושלםשבאוכיוןוכנורותבנבלים2פ

דודעלמציצותישראלנשיהיולירושליםשבאוכיוןא

דודעלמציצותירושלםנשיהיולירושלםשבאוכיוןש
ל
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לואיכפתהיהולאומשחקמרקדאותווראוהחלונותומןהגגותמןד

לואיכפתהיהולאומשחקמרקדאותווראוהחלונותומןהגגותמןמ

ליהאיכפתולאומשחקמרקדאותווראוהחלונותומןהגגותמן1פ

לואיכפתהיהולאומשחקמרקדאותווראוהחלונותומןהגגותמן2פ

ליהאיכפתולאומשחקמרקדאותווראוהחלונותומןהגנותמןא

לואיכפתהיהולאומשחקמרקדאותווראוהחלונותומןהגגותמןש
ל

'וגודודעירבא'ייארוןהיה'ד'ה'הד

ומיכלדודעירבא'הארוןוהיהד"ההמ

ומיכלדודעירבאי"יארוןוהיהד"הה1פ

ומיכלדודעירבאי"יארוןוהיהדכתיבהיאהדא2פ

ומיכלדודעירעלבאי"ייבריתארוןויהיד"ההא

ומיכלדודעירעלבא'הבריתארוןויהיד"ההש
ל

שכלומניןעליונשקפהשאשתולךהריד

שכלומניןעליונשקפהשאשתולךהריהחלוןבעדנשקפהשאולבתמ

שכלומניןעליונשקפהשאשתולךהריהחלוןבעדנשקפהשאול1פ

שכלומניןעליונשקפהשאשתולךהריהחלוןבעדנשקפהשאולבת2פ

שכלומניןעליונשקפהשאשתולךהריהחלוןבעדנשקפהשאולבתא

שכלומניןעליונשקפהשאשתולךהריהחלוןבעדנשקפהשאולבתש
ל

ישראלמלךהיוםנכבדמהלואומרתהיאשכןכןירושלםנשיד

ישראלמלךהיוםנכבדמהלואומרתהיאשכןכןירושלםנשימ

ישראלמלךהיוםנכבדמהלואומרתשהיאכןירושליםנשי1פ

ישראלמלךהיוםנכבדמהלואומרתהיאשכןכןירושליםנשי2פ

ישראלמלךהיוםנכבדמהאומרתהיאשכןכןירושלםנשיא

ישראלמלךהיוםנכבדמהאומרתהיאשכןכןירושלםנשיש
ל

ומכרכרמפזזדודהמלךאתותראעבדיואמהותלעיניהיוםנגלהאשרד

ומכרכרמפזזדודהמלךאתותראעבדיואמהותלעיניהיוםנגלהאשרמ

ומכרכרמפזזדודהמלךותראעבדיואמהותלעיניהיוםנגלהאשר1פ

ומכרכרמפזזדודהמלךאתותראעבדיואמהותלעיניהיוםנגלהאשר2פ

ומכרכרמפזזהמלךאתותראהעבדיואמהותלעיניהיוםנגלהכיא

ומכרכרמפזזהמלךאתותראהעבדיואמהותלעיניהיוםנגלהאשרש
ל

כהדיוטעצמומשיםאותושראתהכיון'וגוד

כהדיוטעצמואתמשיםאותושראתהכיוןבלבהלוותבז'הלפנימ

כהדיוטעצמומשיםאותושראתכיוןבלבהלוותבזי"ילפני1פ

כהדיוטעצמומשיםאותושראתהכיוןבלבהלוותבזי"ילפני2פ

כהדיוטעצמומשיםאותושראתהכיוןבלבהלוותבזי"יילפניא

כהדיוטעצמומשיםאותושראתהכיוןבלבהלוותבז'הלפניש
ל

היה'רבותיאמרועושההיההיאךומכרכרמפזזמהובעיניהנתבזהד

היהרבותינואמרועושההיההיאךומכרכרמפזזמהובעיניהנתבזהמ

והיה'רבותיאמרועושההיההיאךומכרכרמפזזמהובעיניהנתבזה1פ

היהרבותינואמרועושההיההיאךמכרכרמפזזמהובעיניהנתבזה2פ

היהל"רזאמרועושההיההיאךומכרכרמפזזמהובעיניהנתבזהא

היהל"ז'רבותיאמרועושההיההיאךומכרכרמפזזמהובעיניהנתבזהש
ל

גבעלזובידיומכהוהיהלפזדומיןסנוניןזהבבגדילבושד

גבעלזובידיומכהוהיהלפזדומיןסנוניןזהבבגדילבושמ

גבעלזובידיומכהוהיהלפזדומיןסנוניןזהבבגדילבוש1פ

גבעלזובידיומכהוהיהלפזדומיםסנוניןזהבבגדילבוש2פ

עלזובידיומכהוהיהלפזדומיןסנוניןזהבבגדילבושא

גבעלזובידיומכהוהיהלפזדומיןסנוניןזהבבגדילבושש
ל
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מהומפזזהיהרםכירימכרכרשהיהכיוןוטופחזוד

מהומפזזהיהרםכירימקיששהיהמכרכרשהיהכיוןוטופחזומ

מהומפזזהיה(ם)בידמקיששהיהמכרכרשהיהכיוןוטופחזו1פ

מהומפזזהיהכירירםמכרכרשהיהכיוןוטופחזו2פ

מהומפזזהיהבידיםמכרכרשהיהכיוןוטופחזוא

מהומפזזהיהבידיםמכרכרשהיהכיוןוטופחזוש
ל

עושההיהלאיכולפוזזקולועליושהיההמסונןהזהבשהיהמפזזד

עושההיהלאיכולפוזזקולועליושהיההמסונןהזהבשהיהמפזזמ

עושההיהלאיכולפוזזקולועליושהיההמסונןהזהבשהיהמפזז1פ

עושההיהלאיכולפוזזקולועליושהיההמסונןהזהבהיהמפזז2פ

עושההיהלאיכולפוזזקולועליושהיההמסונןהזהבהיהמפזזא

עושההיהלאיכולפוזזקולועליושהיההמסונןהזהבהיהמפזזש
ל

במקום'כתשכןלפניוומשויראיספרסהופךאלאלאומזויותרדודד

במקוםכתובשכןלפניוומשויראיספירסהופךאלאלאומזודודמ

במקוםכתובשכןלפניוומשייראיספיראהופךאלאלאמזודוד1פ

במקוםכתובשכןלפניוומשויראיספרסהופךאלא[לאו]מזודוד2פ

במקום'כתישכןלפניוומשויראספריאהופךאלאלזומזודודא

במקוםכתיבשכןלפניוומשויראיספראהופךאלאלזומזודודש
ל

מציצותהנשיםכלוהיו'וגוומשחקמרקדדודהמלךאתותראאחרד

מציצותהנשיםכלוהיו'וגומומשחקמרקדדודהמלךאתותראאחרמ

מציצותהנשיםכלוהיוומשחקמרקדדודהמלךותראאחר1פ

מציצותהנשיםכלוהיו'וגוומשחקמרקדדודהמלךאתותראאחר2פ

מציצותהנשיםכלוהיוומשחקמרקדדודהמלךאתותראאחרא

מציצותהנשיםכלוהיו'וגוומשחקמרקדדודהמלךאתותראאחרש
ל

למדאתומהיכןלואיכפתולאהחלונותומןהגגותמןעליוד

למדאתומאיכןלואיכפתולאהחלונותומןהגגותמןעליומ

למדאתומהיכןליהאיכפתולאהחלונותומןהגגותמןעליו1פ

למדאתומאיכןלואיכפתולאהחלונותומןהגגותמן[עליו](אותו)2פ

למדאתומהיכןלואיכפתולאהגגותמןעליו(מן)א

למדאתומהיכןלואיכפתולאהחלונותומןהגגותמןעליוש
ל

לעירשהכניסוהוכיוןמוצאאתשכןומשוייראיספיראהופךדודשהיהד

לעירשהכניסוהוכיוןמוצאאתשכןומשיוראיספיראהופךדודשהיהמ

לעירשהכניסוהוכיוןמוצאאתשכןומשייראיספיראהופךשהיה1פ

לעירשהכניסוהוכיוןמוצאאתשכןומשויראיספיראהופךדודשהיה2פ

לעירשהכניסוכיוןמוצאאתשכןומשויראספראהופךדודשהיהא

לעירשהכניסוהוכיוןמוצאאתשכןומשויראספיראאספיראהופךדודשהיהש
ל

וישראלהואלפניועולותוהעלהדודלוהכיןאשרבמקוםהציגוהודודד

וישראלהואלפניועולותוהעלהדודלוהכיןאשרבמקוםהציגוהודודמ

וישראלהואלפניועולותוהעלהדודלוהכיןאשרבמקוםהציגוהודוד1פ

וישראלהואלפניועולותוהעלהדודלוהכיןאשרבמקוםהציגוהודוד2פ

וישראלהואלפניועולותוהעלהדודלוהכיןאשרבמקוםהציגוהודודא

וישראלהואלפניועולותוהעלהדודלוהכיןששרבמקוםהציגוהודודש
ל

'וגואותוויציגו'ייארוןאתויביאו'כתשכןד

האהלבתוךבמקומואותוויציגו'הארוןאתויביאו'כתושכןמ

האהלבתוךבמקומואותוויציגוי"יארוןאתויביאו'שנ1פ

האהלבתוךאשרבמקומואותוויציגוי"יארוןאתויביאוכתיבשכן2פ

האהלבתוךבמקומואותוויציגוי"ייארוןאתויבאו'כתישכןא

האהלבתוךבמקומואותוויציגו'הארוןאתויביאו'כתישכןש
ל
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'כתתמןד

'כתותמןושלמים'הלפניעולותדודויעלדודלונטהאשרמ

כתובתמןושלמיםי"ילפניעולותדודויעלדודלונטהאשר1פ

כתיבתמןושלמיםי"ילפניעולותויעלדודלונטהאשר2פ

'כתיתמןושלמיםי"יילפניעולותויעלדודלונטהאשרא

'כתיתמןושלמים'הלפניעולותויעלדודלונטהאשרש
ל

העםכלבירךלהעלותשכילהאחרהאלהיםלפני'ושלמיעולותויקריבוד

העםכלברךלהעלותשכלהאחרהאלהיםלפניושלמיםעולותויקריבומ

העםכלבירךלהעלותשכילהאחרהאלהיםלפניושלמיםעולותויקריבו1פ

העםכלבירךלהעלותכשכלההאלהיםלפניושלמיםעולותויקריבו2פ

העםכלבידךלהעלותכשכלההאלהיםלפניושלמיםעולותויקריבו(ויעל)א

העםכלבירךלהעלותכשכלההאלהיםלפניושלמיםעולותויקריבוש
ל

ולנשיםבארוןשמחתומרוב'מתנולכולםונתןהארוןאתשכבדועלד

ולנשיםלאנשיםבארוןשמחתומרובמתנותלכלםונתןהארוןאתשכבדועלמ

ולנשיםלאנשיםבארוןשמחתומרובמתנותלכולםונתןהארוןאתשכבדועל1פ

ולנשיםלאנשיםשמחתומרובמתנותלכולםונתןהארוןאתשכבדועל2פ

ולנשיםלאנשיםבארוןשמחתומרובמתנותלכלםונתןהארוןאתשכבדועלא

ולנשיםלאנשיםבארוןשמחתומרבמתנותלכלםונתןהארוןאתשכבדועלש
ל

'וגו'והשלמיהעולהמהעלותדודויכל'שנד

צבאות'הבשםהעםאתויברךוהשלמיםהעולהמהעלותדודויכל'שנמ

צבאותי"יבשםהעםאתויברךוהשלמיםהעולהמהעלותדודויכל'שנ1פ

צבאותי"יבשםהעםאתויברךוהשלמיםהעולהמהעלותדודויכל'שנ2פ

צבאותי"ייבשםהעם?ת?אויברךוהשלמיםהעולהמהעלותדודויכל'שנאא

צבאות'הבשםהעםאתויברךוהשלמיםהעולהמהעלותדודויכל'שנאמש
ל

'וגוישראלהמוןלכלהעםלכלויחלקד

לחםחלתלאישאשהועדלמאישישראלהמוןלכלהעםלכלויחלקמ

לחםחלתלאישאשהועדלמאישישראלהמוןלכלהעםלכלויחלק1פ

לחםחלתלאישאשהועדלמאישישראלהמוןלכלהעםלכלויחלק2פ

לחם'וגוהעםלכלויחלקא

לחם'וגוהעםלכלויחלקש
ל

אספרמהוד

אשפרמהולביתואישהעםכלוילךאחתואשישהאחדואשפראחתמ

אשר'וגוואשפראחת1פ

אשפרמהולביתואישהעםכלוילךאחתואשישהאחדואשפראחת2פ

אשפרמהו'וגואחתואשישה'אואשפר'אא

אשפרמהו'וגואחתואשישהאחתואשפראחתש
ל

אשישה'אווישבאיפהמששהאחתאשישהבפרמששהד

אשישה'אומוישבאפהמששהאחתאשישהבפרמששהאחדמ

אשישה'אומוישבאיפהמששהאחתואשישהבפרמששהאחד1פ

אשישהאומריםוישבאיפהמששהאחתאשישהבפרמששהאחד2פ

אשישאא"ויבאיפהמששהאחתאחתאשישהבפרמששה'אאחדא

אשישהא"ויבאיפהמששהאחתאשישהבפרמששהאחדאחדש
ל

ממנוישראלכלשנפטרולאחרענביםאשישיאוהבי'דתי'כמדחמראגרבאד

ממנוישראלכלשנפטרולאחרענביםאשישיואוהבי'דתימכמאדחמראגרבאמ

ממנוישראלכלשנפטרולאחרענביםאשישיואוהבי'שנדחמראגרבא1פ

ממנוישראלכלשנפטרולאחרענביםאשישיאוהבי[דתימר]כמהדחמראגרבא2פ

ממנוישראלכלשנפטרולאחרענביםאשישיאוהביא"כדדחמראגרבאא

ממנוישראלכלשנפטרולאחרענביםאשישיאוהביא"כדדחמראגרבאש
ל
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מיכליצאתהארוןשמחתמרובולשמחםביתואתלברךנפנהד

מיכליצאתהארוןשמחתמרובולשמחםביתואתלברךנפנהמ

מיכליצאתהארוןשמחתמרובולשמחםביתואתלברךנפנה1פ

מיכליצאתהארוןשמחתמרובולשמחםביתואתלברךפנה2פ

שאולבתמיכליצאתהארוןשמחתמרובולשמחםביתואתלברךפנהא

שאולבתמיכליצאתהארוןשמחתמרבולשמחםביתואתלברךנפנהש
ל

'ד'ה'ההנשיםלעיניהארוןלכבודעצמושבזהעלוביזתהולקראתוד

ד"הההאנשיםלעיניהארוןלכבודעצמושבזהעלוביזהולקראתומ

ד"הההארוןלפניעצמושביזהעלוביזתולקראתו1פ

היאהדאהנשיםלעיניהארוןלכבודעצמושביזהעלובזהולקראתו2פ

ד"הההנשיםלעיניהארוןלכבודעצמושביזהעלוביזתואשתוא

ד"הההנשיםלעיניהארוןלכבודעצמושביזהעלוביזתואשתוש
ל

'וגוביתואתלברךדודוישבד

דודלקראתשאולבתמיכלותצאביתואתלברךדודוישבמ

דודלקראתשאולבתמיכלותצאביתואתלברךדודוישב1פ

דודלקראתשאולבתמיכלותצאביתואתלברךדודוישבדכתיב2פ

דודלקראתשאולבתמיכלותצאביתואתלברךדודוישבא

דודלקראתשאולבתמיכלותצאביתואתלברךדודוישבש
ל

'בדברימקפחתווהיתהלחוץיצאתאלאהביתלתוךליכנסהנחתולאד

בדבריםמקפחתווהיתהלחוץיצאתאלאהביתלתוךלכנסהניחתולאמ

'שנבדבריםמקפחתווהיתההביתלתוךליכנסהניחתולא1פ

בדבריםמפקחתווהיתהלחוץיצאתאלאהביתלתוךליכנסהניחתולא2פ

'בדברימקפחתווהיתהלחוץיצאתאלאהביתלתוךליכנסהניחתולאא

בדבריםמקפחתווהיתהלחוץיצאתאלאהביתלתוךליכנסהניחתולאש
ל

עבדיואמהותלעיניהיוםנגלהאשרישראלמלךהיוםנכבדמהותאמרד

עבדיואמהותלעיניהיוםנגלהאשרישראלמלךהיוםנכבדמהותאמרמ

עבדיואמהותלעיניהיוםנגלהאשרישראלמלךהיוםנכבדמהותאמר1פ

עבדיואמהותלעיניהיוםנגלהאשרישראלמלךהיוםנכבדמהותאמר2פ

עבדיואמהותלעיניהיוםנגלהאשרישראלמלךהיוםנכבדמהותאמרא

עבדיואמהותלעיניהיוםנגלהאשרישראלמלךהיוםנכבדמהותאמרש
ל

אשרלו'אומהיאשכןומשויראיספיראהופךשהיהלמדאתמכאןד

אשרלו'אומהואשכןומשייראיספיראהופךשהיהלמדאתמיכאןמ

אשרלואומרתהיאשכןומשויראיספיראהופךשהיהלמדאתהמיכן1פ

אשרלואומרהואשכןומשויראיספיראהופךשהיהלמדאתמכאן2פ

אשרלואומרתהיאשכןומשויראספיראהופךשהיהלמדאתמכאןא

אשרלואומרתהיאשכןומשויראיספראהופךשהיהלמדאתמכאןש
ל

לאכלמבקשתכנגדומריבהעושההתחילההיוםנגלהד

לאכלמבקשתכנגדומריבהעושההתחילההיוםנגלהמ

לאכלמבקשתכנגדומריבהעמועושההתחילההיוםנגלה1פ

לאכלומבקשתכנגדומריבהעושההתחילהעבדיואמהותלעיניהיוםנגלה2פ

לאכולומבקשתכנגדומריבהעושההתחילהעבדיואמהותלעיניהיוםנגלהא

לאכלומבקשתכנגדומריבהעושההתחילהעבדיואמהותלעיניהיוםנגלהש
ל

ישראלמלךהיוםנכבדמהכבודךראיתאםלואמרהפניוד

ישראלמלךהיוםנכבדמההיוםכבודךראיתאםלואמרהפניומ

ישראלמלךהיוםנכבדמההיוםכבודךראיתאםלואמרהפניו1פ

ישראלמלךהיוםנכבדמההיוםכבודךראיתהאםלו'אמפניו2פ

ישראלמלךהיוםנכבדמההיוםכבודךראיתאםלואמרהפניוא

ישראלמלךהיוםנכבדמההיוםכבודךראיתאםלואמרהפניוש
ל
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אמהותלעיניאלאבצניעותהלוויהיוםנגלהאשרמלךשאתהודעתעכשוד

אמהותלעיניאלאבצניעותהלואיהיוםנגלהאשרמלךשאתהודעתעכשיומ

אמהותלעיניאלאבצניעותהלואיהיוםנגלהאשרמלךשאתהודעתעכשיו1פ

אמהותלעיניאלאבצניעותהלואיהיוםנגלהאשרמלךשאתהודעהעכשו2פ

אמהותלפניאלאבצניעותהלואיהיוםנגלהאשרמלךשאתההודעתעכשיוא

אמהותלעיניאלאבצניעותהלואיהיוםנגלהאשרמלךשאתהודעתעכשיוש
ל

אחדנגלותבהגלותאמהותאתהןקוראשהיאישראלנשיהןאלועבדיוד

אחדנגלותכהגלותאמהותאותןקוראשהיהישראלנשיהןאלועבדיומ

אחדנגלותכהגלותאמהותאותןקוראשהיתהישראלנשיהןאלועבדיו1פ

אחדנגלותכהגלותאמהותאתהןקוראשהיאישראלנשיהןאלועבדיו2פ

'אנגלותבהגלותאמהותאתהןקוראשהיהישראלנשיאלועבדיוא

'אנגלותכהגלותאמהותאתהןקוראשהיהישראלנשיאלועבדיוש
ל

ריקםשאיןארכיסטסזהשבריקיםהריקיםכהנאבראבא'ארהרקיםד

ריקםשאיןארכיסטסזהשבצדיקיםהריקםכהנאבראבא'ר'אמהרקיםמ

ריקםשהואארכיסטסזהשבריקיםהריקםכהנאבראבאר"אהרקים1פ

ריקםשאיןארכיסטסזהשברקיםהריקםכהנאבראבאר"אמהרקים2פ

ריקםשאיןאפרסטסזהשברקיםהרקכ"באבאר"אהרקיםא

ריקםשאיןארכיסטסזהשבריקיםהרקכ"באבאר"אהריקיםש
ל

היוםלואמרההארוןלפנימרקדדודהיהכךמצוהמכלהימנוד

היוםלואמרההארוןלפנימרקדדודהיהכךמצוהמכלהימנומ

היוםלואמרההארוןלפנימרקדדודהיהכךמצותמכל1פ

היוםלואמרההארוןלפנימרקדהיהכךמצוהמכלהימנו2פ

היוםלואמרההארוןלפנימרקדהיהכךמצוהמכלממנוא

היוםלואמרההארוןלפנימרקדהיהכךמצוהמכלממנוש
ל

אביבןלביןבינךמהוראהבואאבאביתשלכבודונגלהד

אביביתלביןבינךמהוראהבאאבאשלביתכבודונגלהמ

אבילביןבינךמהוראהבואאבאביתשלכבודונגלה1פ

אביביתלביןבינךמהוראהבאאבאביתשלכבודונגלה2פ

אביביתלביןבינךמהוראהבאאבאביתשלכבודונגלהא

אביביתלביןבינךמהוראהבאאבאביתשלכבודונגלהש
ל

שלאשאולביתעלעליואמרווקדושיםצנועיםהיואביביתכלד

שלאשאולביתעלעליואמרווקדושיםצנועיםהיואביביתוכלמ

שלאשאולביתעלעליואמרווקדושיןצנועיןהיואביביתכל1פ

שלאשאולביתעלעליואמרווקדושיםצנועיםהיואביביתכל2פ

שאלשאולביתעלעליואמרווקדושיםצנועיםהיואביביתכלא

שלאשאולביתעלעליואמרווקדושיםצנועיםהיואביביתכלש
ל

אלויבא'ד'ה'המימיהםגודלולאעקבלאמהםנראהד

אלויבאד"ההמימיהםגודלולאעקבלאמהםנראהמ

אלויבאד"ההמימיהםגודלולאעקבלאמהםנראה1פ

אלויבאדכתיבהיאהדאמימיהםגודלולאעקבלאמהםנראה2פ

אלויבאד"ההמימיהםגודלולאעקבלאמהםנראהא

אלויבאד"ההמימיהםגודלולאעקבלאמהםנראהש
ל

'וגושאולויבאמערהושםהדרךעלהצאןגדרותד

רגליואתלהסךשאולויבאמערהושםהדרךעלצאןגדרותמ

רגליואתלהסךשאולויבאמערהושםהדרךעלהצאןגדרות1פ

רגליואתלהסךשאולויבאמערהושםהדרךעלהצאןגדרות2פ

רגליואתלהסךשאולויבאהדרךעלושםהצאןגדרותא

רגליואתלהסךשאולויבאמערהושםהדרךעלהצאןגדרותש
ל
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אבין'רהצאןגדרותאלויבאמהוד

אבין'רהצאןגדרותאלויבאמהויושביםהמערהבירכתיואנשיוודודמ

אבין'רהצאןגדרותאלויבאמהויושביםהמערהבירכתיואנשיוודוד1פ

אביןהצאןגדרותאלמהויושביםהמערהבירכתיואנשיוודוד2פ

אביןהצאןגדרותאלמהויושביןהמערהבירכתיואנשיוודודא

אביןהצאןגדרותאלמהויושביםהמערהבירכתיואנשיוודודש
ל

ויבאמגדרלפניםגדרהצאןלדירלונכנס'אלעז'רבשםד

ויבאמגדרלפניםגדרהצאןלדירלונכנס'אמאלעזר'רבשםמ

ויבאמגדרלפניםגדרהצאןלדירלונכנס'אאלעזר'רבשם1פ

ויבאמגדרלפניםגדרהצאןלדירנכנס'אמאלעזר'רבשם2פ

ויבאמגדרלפניגדרהצאןלדירנכנסאמראלעזרר"בשא

ויבאמגדרלפניםגדרהצאןלדירנכנסאמראלעזרר"בשש
ל

לביתוישבפעליונםעטיףכסוכהעצמועשהרגליואתלהסךשאולד

לביתוישבספליונםעטףכסוכהעצמועשהרגליואתלהסךשאולמ

לביתישבפפליונסעטףכסוכהעצמועשהרגליואתלהסךשאול1פ

לביתוישבפעלינםעטףכסוכהעצמועשהרגליואתלהסךשאול2פ

לביתוישב[טליתו]פעלינסעטףכסוכהעצמועשהרגליואתלהסףשאולא

לביתוישבפעלינסעטףכסוכהעצמועשהרגליואתלהסךשאולש
ל

משווציבחרומסלקציבחרשלמשווליהחמיוהיההכסאד

משמשלליהחמיוהוההכסאמ

משלשלציבחדומסלקציבחדמשלשלליהחמיוהוההכסא1פ

משוושל[צבחרומסלקצבחרמשלשל]צבחרמשוושחמיוהוההכסא2פ

משלשלצבחרומסלקצבחרמשלשלצבחרמשוושחמיוהוההכסאא

משלשלצבחרומסלקצבחרמשלשלצבחרמשוושחמיוהוההכסאש
ל

הדהצניעאגופאבהאמנגועאדירדוד'אמציבחרומסלקציבחרשלד

הדאצניעאגופאבהןמנגועאדירדוד'אמציבחרומסלקציבחרמ

ד"ההצניעאגופאבהןלנגועאסורדוד'אציבחדומסלקציבחד1פ

הדהצניעאגופאבהאמנגועאדירדוד'אמציבחרומסלקציבחר2פ

הדאצניעאגופאבהאימנגועארידדוד'אמצבחרומסלקצבחרא

הדאצניעאגופאבהאימנגועארידדוד'אמצבחרומסלקצבחרש
ל

נתנךאשראתעיניךראוהזההיוםהנהליה'אמדהואהיאד

נתנךאשראתעיניךראוהזההיוםהנהליה'אמדהואהיאמ

'וגואשראתעיניךראוהזההיוםהנה1פ

נתנךאשראתעיניךראוהזההיוםהנהליה'אמדהואהיא2פ

נתנךאשרעיניךראוהיוםהנהליה'אמרדהוההואא

נתנךאשרעיניךראוהיוםהנהל"אדהואהואש
ל

'כתאיןעליךואחוסעליךותחסלהרגךואמרבמערהבידיהיום'ייד

'כתואיןעליךואחוסעליךותחסלהרגךואמרבמערהבידיהיום'המ

'כתואןעליךואחוסעליךותחס1פ

כתובאיןאליךואחוסעליךותחסלהרגךואמרבמערהבידיהיוםי"י2פ

'כתיאיןעליךואחוסעליךותחוסבמערהבידיהיוםי"ייא

'כתיאיןעליךואחוסעליךותחסבמערהבידיהיום'הש
ל

שלמיכללואמרהוכךעליךחסתצניעותךעליךותחסאלאכאןד

שלביתמיכללואמרהוכןעליךחסתצניעותאעליךותחסאלאכאןמ

שלמיכללואמרהוכךעליךחסתצניעותךותחסאלאכאן1פ

שלמיכללואמרהוכךעליךחסתצניעותךעליךותחוסאלאכאן2פ

שלמיכללואמרהוכךעליךחסתצניעותךעליךותחוסאלאכאןא

שלמיכללואמרהוכךעליךחסתצניעותךעליךותחסאלאכאןש
ל
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הריקיםכאחדלבושךומגלהעומדואתכךכלצנועיןהיואביביתד

הרקיםכאחדלבושךומגלהעומדואתכךכלצנועיןהיואבימ

הריקיםכאחדלבושךומכלהעומדואתכךכלצנועיןהיואביבית1פ

הרקיםכאחדלבושךומגלהעומדואת[כךכל]צנועיםהיואביבית2פ

הרקים'כאלבושךומגלהעומדואתכ"כצנועיםהיואביביתא

הריקים'כאלבושךומגלהעומדואתכךכל'צנועיהיואביביתש
ל

ולאשחקתיודםבשרמלךלפניוכילה'אמדבריהשגמרהכיוןד

לאשחקתיודםבשרלפניוכילה'אמדבריהשגמרהכיוןמ

והלאשיחקתיודםבשרלפניוכילה'אמדבריהשגמרהכיון1פ

לא[א]שיחקתיודםבשרמלךלפניוכילה'אמדבריהשגמרהכיון2פ

לאשחקתיודםבשרמלךלפניוכילה'אמדבריהשגמרהכיוןא

לאשחקתיו"בשמלךלפניוכילה'אמדבריהשגמרהכיוןש
ל

מאביךביבחראשרשחקתי'המלכימלכימלךלפניד

מאביךביבחראשרשחקתיהמלכיםמלכימלךלפנימ

אביךביתמכלביבחראשרשיחקתיה"הקבהמלכיםמלכימלךלפני1פ

מאביךביבחראשרשיחקתיה"הקבהמלכיםמלכימלךלפני2פ

מאביךביבחראשרשחקתיה"ממלךלפניא

מאביךביבחראשרשחקתיה"הקבה"ממלפניש
ל

צדיקאביךהיהואלוביתוומכלד

צדיקאביךהיהואלוביתוומכלמ

צדיקאביךהיהואילו1פ

צדיקאביךהיהואלוי"יעםעלנגידאותילצוותביתוומכל2פ

צדיקאביךהיהואלו'וגונגידאותילצוותביתוומכלא

צדיקאביךהיהואילו'וגונגידאותילצוותביתוומכלש
ל

'ד'ה'האביךבביתופוסלביבוחרהאלהיםהיהממנייותרד

ד"ההאביךבביתובוחרביפוסלהאלהיםהיהממנייותרמ

ד"ההאביךבביתופוסלביבחורהאלהיםהיהממנייותר1פ

היאהדאאביךבביתופוסלביבוחרהאלהיםהיהממנייותר2פ

ד"ההאביךבביתופוסלביבוחרה"הקבהיהלאממנייותרא

ד"ההאביךבביתופוסלביבוחרהאלהיםהיהממנייותרש
ל

'וגו'יילפנימיכלאלדודויאמרד

ומכלמאביךביבחראשר'הלפנימיכלאלדודויאמרמ

י"ילפנימיכלאלדודויאמר1פ

ומכלמאביךביבחראשרי"ילפנימיכלאלדודויאמרדכתיב2פ

ומכלמאביךביבחראשרי"יילפנימיכלאלדוד'ויאמא

ומכלמאביךביבחראשר'הלפנימיכלאלדודויאמרש
ל

ד

'העללנגידאותילצוותביתומ

1פ

י"ילפניושחקתיישראלעלי"יעםעלנגידאותילצוותביתו2פ

י"יילפניושחקתיישראלעלי"ייעםעלנגידאותילצוותביתוא

'הלפניושחקתי'ישעל'העםעלנגידאותילצוותביתוש
ל

ישראלעלנגידאניבלבדישראלעלמלךהיהאביךלה'אמד

ישראלעלמ

'ישרעלנגידאניבלבדישראלעלמלךהיהאביךלה'אמ1פ

ישראלעלנגידאניבלבדישראלעלמלךהיהאביךלה'אמ2פ

א

ש
ל
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ישראלעליהודהשבטזה'ייעםעל'ד'ה'הויהודהד

ישראלעליהודהשבטזה'העםעלד"ההויהודהמ

ישראלעליהודהשבטזהי"יעםעלד"ההויהודה1פ

ישראלעליהודהשבטזהי"יעםעלדכתיבהיאהדאויהודה2פ

א

ש
ל

שבטיםשאראלוד

ישראלעלמלךהיהאביךא"דשבטיםשאראלומ

ישראלעלמלךהיהאביךא"דשבטיםשאראלו1פ

ישראלעלמלךהיהאביךאחרדברשבטיםשאראלו2פ

ישראלעלמלךהיהאביךלה'אמא

ישראלעלמלךהיהאביךלה'אמש
ל

ד

סנהדריןאלו'העםעלנגידאניאבלסנהדריןעללאאבלמ

סנהדריןאלוי"יעםעלנגידאניאבלסנהדריןעללאאבל1פ

סנהדריןאלוי"יעםעלנגידאניאבלסנהדריןעללאאבל2פ

<......>הסאלו]י"ייעםעלנגידאניאבלהסנהדריןעלולאא

סנהדריןאלו'העםעלנגידאניאבל'הסנהדריעלולאש
ל

ד

ד"הה'הלפנילאשחקתימיולפניישראל[ועל](אלו)מ

ד"ההי"ילפנילאשיחקתימילפני1פ

היאהדאי"ילפנילאשחקתימיולפניישראלועל2פ

ד"הה('אמ)י"יילפני[לא]שחקתי(ו)[מיולפני]ישראלעלא

ד"הה'הלפנילאשחקתימיולפני'ישועלש
ל

ד

שחקתיעכשיושמאסבורהתהאולאלה'אמ'הלפניושחקתימ

שיחקתיעכשיושמאסבורהתהאולאלה'אמי"ילפניושחקתי1פ

[צחקתי]עכשיושמאסבורהתהאולאלה'אמי"ילפניושחקתידכתיב2פ

שחקתיעכשיושמאסבורהתהאלאלה'אמי"יילפניושחקתיא

שחקתיעכשושמאסבורהתהאולאלה'אמ'הלפניושחקתיש
ל

ד

השמחהזולישנעשהשמחהכלחייךאלאעודאוסיףולאמ

שמחהזולושנעשהאחרתשמחהכלאלאעודאוסיףולא1פ

השמחהזולושנעשהאחרתשמחהכלחייךאלאעודאוסיףולא2פ

השמחהזולושנעשהאחרתשמחהכלחייךאלאאוסיףעודולאא

השמחהזולושנעשהאחרתשמחהכלחייךאלאאוסיףולאש
ל

ד

בעיניישפלוהייתילמהמזאתעודונקלותיד"ההבפניהקלהמ

בעינישפלוהייתימזאתעודונקלותיד"ההבפניהקלה1פ

בעינישפלוהייתילמהמזאתעודונקלותידכתיבהיאהדאבעיניהקלה2פ

בעינישפלוהייתילמהמזאתעודונקלותיבעיניקלהא

בעינישפלוהייתילמהמזאתעודונקלותיבעיניקלהש
ל

ומניחיןעצמןכבודמבקשיןהיואביךביתשללה'אמ'א'דד

ומניחיןעצמןכבודמבקשיןהיואביךשלביתלה'אמא"דמ

ומניחיןעצמןכבודמבקשיןהיואביךביתשללה'אא"ד1פ

ומניחיםעצמםכבודמבקשיןהיואביךביתשללה'אמאחרדבר2פ

ומניחיןעצמםכבודמבקשיםהיואביךביתשללה'אמא"דא

'ומניחיעצמםכבודמבקשיםהיואביךביתשללה'אמא"דש
ל
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כבודומבקשעצמיכבודמניחאלאכןעושהאיניואנישמיםכבודד

כבודומבקשעצמיכבודמניחכןעושהאיניואנישמיםכבודמ

כבודומבקשעצמיכבודמניחאלאכןעושהאיניואנישמיםכבוד1פ

כבודומבקשעצמיכבודמניחאלאכןעושהאיניואנישמיםכבוד2פ

כבודומבקשעצמיכבודמניחאלאכןעושהאיניואנישמיםכבודא

כבודומבקשעצמיכבודמניחאלאכןעושהאיניואנישמיםכבודש
ל

בעינישפלשהייתיתאמריואלמזאתעודונקלותי'ד'ה'ה'שמיד

בעינישפלשהייתיתאמריואיןמזאתעודונקלותיד"ההשמיםמ

בעינישפלהייתיתימריואיןמזאתעודונקלותיד"ההשמים1פ

בעינישפלשהייתיתאמריואםמזאתעודונקלותידכתיבהיאהדאשמים2פ

בעינישפלשהייתית"ואמזאתעודונקלותיד"ההשמיםא

בעינישפלשהייתית"ואמזאתעודונקלותיד"ההשמיםש
ל

ועםבעינישפלוהייתי'ל'תעצמיבפנינבזהולאאחריםד

ועםבעינישפלוהייתיל"תעצמיבפנינבזהולאאחריםמ

ועםבעינישפלוהייתיל"תעצמיבעינינבזהולאאחרים1פ

ועםבעינישפלוהייתלומרתלמודעצמיבפניבעינינבזהולאאחרים2פ

ועםבעינישפלוהייתיל"תעצמיבעינינבזהולאאחריםא

ועםבעינישפלוהייתיל"תעצמיבעינינבזהולאאחריםש
ל

אותןשצווחתישראלבנותאותןלה'אמאכבדהעמםאמרתאשרהאמהותד

אכבדהעמםאמרתאשרהאמהותמ

אותןשצווחתישראלבנותאותןלה'אאכבדהעמםאמרתאשרהאמהות1פ

אותןשצווחותישראלבנותאותןלה'אמאכבדהעמםאמרתאשרהאמהות2פ

שצווחתישראלבנותאותןלה'אמאכבדהעמםאמרתאשרהאמהותא

שצווחתישראלבנותאותןלה'אמאכבדהעמםאמרתאשרהאמהותש
ל

לבאלעתיד'עמהחלקלייהאלוואיאימהותאלאאמהותאינןאמהותד

מ

לבאלעתידעמהןחלקלייהאהלואיאימהותאלאאמהותאינןאמהות1פ

לבואלעתידעמהןחלקלייהאולאיאימהותאלאאמהותאינן'אמהו2פ

לבאלעתידעמהםחלקלייהאולואיאימהותאלאאמהותאינןאמהותא

לבאלעתידעמהםחלקלייהאולואיאימהותאלאאמהותאינןאמהותש
ל

שאמרהולפיאכבדהעמםלואיאמרתאשרהאמהותועם'ד'ה'הד

שאמרהולפימ

שאמרהולפיאכבדהעמםהלואיאמרתאשרהאמהותועם1פ

שאמרהולפיאכבדהעמםלואיאמרתאשרהאמהותועםדכתיבהיאהדא2פ

שאמרהולפיאכבדהעמםולואיאמרתאשרהאמהותועםד"ההא

שאמרהולפיאכבדהעמםולואיאמרתאשרהאמהותועםד"ההש
ל

לההיהלאשאולבתולמיכלאחריו'כתשכןנענשהכןמיכלד

לההיהלאשאולבתולמיכלאחריו'כתישכןנענשהכןמיכלמ

לההיהלאשאולבתולמיכלאחריוכתובשכןנענשהכןמיכל1פ

לההיהלאשאולבתולמיכלאחריוכתובשכןנענשהכןמיכל2פ

היהלאשאולבתולמיכלאחריו'כתישכןנענשהכןמיכלא

לההיהלאשאולבתולמיכלאחריוכתובשכןנענשהכןמיכלש
ל

ומתהכעגלהשגעתאשתולעגלהיתרעם'והכתמותהיוםעדולדד

ומתהכעגלהשגעתאשתולעגלהיתרעם'כתוהאמותהיוםעדולדמ

מותהיוםעדולד1פ

ומתהכעגלהשגעתאשתולעגלהיתרעםכתיבוהאמותהיוםעדילד2פ

ומתהכעגלהשגעתאשתולעגלהכתיבוהאמותהיוםעדולדא

ומתהכעגלהשגעתאשתולעגלה'כתיוהאמותהיוםעדולדש
ל
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לךאיךלההיהמותהכיוםהאמותהיוםעדדכתיבהיינוד

לךאיןלההיהמותהביוםהאמותהיוםעד'דכתיהיינומ

לךאיןלההוהמותהביוםהא1פ

לךאיןלההיהמותהביוםהאמותהיוםעדדכתיבהינו2פ

לךאיןלההיהמותהביוםהאמותהיוםעד'דכתיהיינוא

לךאיןלההיהמותהביוםהאמותהיוםעד'דכתיהיינוש
ל

דהוא'ד'ה'המדודיותרהמצותעלעצמושביזהבישראלאדםד

וזהוד"ההמדודיותרהמצותעלעצמושבזהבישראלאדםמ

מדודיותרהמצותעלעצמושביזה'בישר1פ

דכתיבהיאהדאמדודיותרהמצותעלעצמושביזהבישראלאדם2פ

ד"ההמדודיותרהמצותעלעצמושבזהבישראלא

ד"ההמדודיותרהמצותעלעצמושביזהבישראלש
ל

לביגבהלאם'אלי'יילפני'אמד

לביגבהלא'המ

לביגבהלאי"ידוד'שאמ1פ

הלכתיולאעינירמוולאלביגבהלאי"י2פ

'וגועינירמוולאלביגבהלאי"ייא

'וגועינירמוולאלביגבהלא'הש
ל

רמוולאמלךשמואלשמחניבשעהד

רמוולאלמלךשמשחניבשעהלביגבהלאמ

רמוולאלמלךשמואלשמשחניבשעה1פ

רמוולאלמלךשמואלשמשחניבשעהלביגבהלאממניובנפלאותבגדולות2פ

רמוולאלמלךשמואלשמשחניבשעהלביגבהלאא

רמוולאלמלך'שמושמשחניבשעהלביגבהלאש
ל

למלכותשהחזירוניבשעהבגדולותהלכתיולאגליתאתשהרגתיבשעהעיניד

למלכותישהחזירוניבשעהובנפלאותבגדולותהלכתיולאגוליתאתשהרגתיבשעהעינימ

למלכותשהחזירוניבשעהבגדולותהלכתיולאגליתאתשהרגתיבשעהעיני1פ

למלכותישהחזירוניבשעהבגדולותהלכתיולאגליתאתשהרגתיבשעהעיני2פ

למלכות[ני]שהחזירו[בשעה]בגדולותהלכתיולאגליתאתשהרגתיבשעהעיניא

למלכותשהחזירניבשעהבגדולותהלכתיולאגליתאתשהרגתיבשעהעיניש
ל

כגמולנפשיודוממתישויתילאאםהארוןאתשהעלתיבשעהממניובנפלאותד

כגמולנפשיודוממתישויתילאאםהארוןאתשהעליתיבשעהממניובנפלאותמ

כגמולנפשיודוממתישויתילאאםהארוןאתשהעלתיבשעהממניובנפלאות1פ

כגמולנפשיודוממתישויתילאאםהארוןאתשהעליתיבשעהממניובנפלאות2פ

כגמולנפשיודוממתישויתילאאםהארוןאתשהעליתיבשעהממניובנפלאותא

כגמולנפשיודוממתישויתילאאםהארוןאתשהעליתיבשעהממניובנפלאותש
ל

לפני'להתגלומתביישאינוהזהשהתנוקכשםאמועליד

לפנילהתגלותמתביישאינוהזהשהתינוקכשםאמועלימ

לפנימתביישאינוזהשתינוקכשםאמועלי1פ

לפנילהתגלותמתבישאינוהזהשהתינוקכשםנפשיעלי'כגמואמועלי2פ

לפנילהתגלותמתביישאינוהזהשהתינוקכשם'וגואמועליא

לפנילהתגלותמתביישאינוהזהשהתינוקכשם'וגואמועליש
ל

לכבודךלפניךלהתבזותנתבישתישלאלפניךנפשישויתיכךאמוד

לכבודךלפניךלהתבזותנתביישתישלאלפניךנפשישויתיכךאמומ

לפניךלהבזותנתביישתישלאלפניךנפשישויתיכךלהתגלותאמו1פ

לכבודךלפניךלהתבזותנתבישתישלאלפניךנפשישויתיכךאמו2פ

לכבודךלפניךלהתבזותנתביישתישלאלפניך[<..>נפ](לבי)שויתיכךאמוא

לכבודךלפניךלהתבזותנתביישתישלאלפניךנפשישויתיכךאמוש
ל
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גסהרוחבוואיןדאימיהממעידנפקינקאכהןנפשיעליכגמולד

גסהרוחבוואיןדאימיהממעידנפקינקאכהדיןאמועליכגמולמ

גסהרוחבוואיןאימיהממעידנפקינקאכאהןנפשיעליכגמול1פ

גסהרוחבוואיןדאימיהממעיהדנפקצקאכהןנפשיעליכגמול2פ

גסהרוחבוואיןאמיהממעידנפקינקאכהדיןנפשיעליכגמולא

גסהרוחבוואיןאימיהממעידנפקינקאכהדיןנפשיעליכגמולש
ל

'אפיתורהללמודמתבייששאיניעלינפשיהוותכןאמומשדילינקד

'אפיללמודמתבייששאיניעלינפשיהוותכןאמומשדילינקמ

אפלותורהללמודמתבייששאינינפשיהותכןאמומשדילינק1פ

אפלותורהללמודמתביששאיניעלינפשיהותכןאמומשדילינק2פ

'אפיתורהללמודמתבייששאיניעלינפשיהותכךאמומשדיליינקא

'אפיתורהללמודמתבייששאיניעלינפשיהותכןאמומשדילינקש
ל

שויתאתה'הקבהלו'אמחננא'בראדא'ר'אישראלמקטניד

שויתהאתהה"הקבלו'אמחננא'בראדא'ר'אמישראלמקטנימ

שויתהאתחנינא'בראבאר"אישראלמקטני1פ

שויתהאתה"הקבלו'אמחננאבראדאר"אמישראלמקטני2פ

שויתאתה"הקבל"אכךכלאבאר"אישראלמקטניא

שויתאתהה"הקבל"אכ"באבאר"אישראלמקטניש
ל

עונותלךאיןכךעונותהזהלתינוקשאיןכשםחייךלגמולעצמךד

עונותלךאיןכךעוונותהזהלתינוקשאיןחייךלגמולעצמךמ

עונותלךאיןכךעונותהזהלתינוקשאיןכשםחייךלגמולעצמך1פ

עונותלךאיןכךעונותהזהלתינוקשאיןכשםחייךלגמולעצמך2פ

עונותלךאיןכךעונותזהלתינוקשאיןכשםחייךלגמולעצמךא

עונות[ך](ה)לאיןכךעונותהזהלתינוקשאיןכשםחייךלגמולעצמךש
ל

אדםשאיןלמדאתמיכןתמותולאחטאתךהעביר'ייגם'שנד

לאדםשאיןלמדאתמכאןתמותלאחטאתךהעביר'הגם'שנאממ

לאדםשאיןלמדאתהמכאןתמותלאחטאתךהעבירי"יגם'שנ1פ

לאדםשאיןלמדאתמכאןתמותלאחטאתךהעבירי"יגם'שנ2פ

לאדםשאיןלמדאתמכאןתמותלאחטאתךהעבירי"ייגם'שנאא

לאדםשאיןלמדאתמכאןתמותלאחטאתךהעביר'הגם'שנאש
ל

'ר'אכבודועללהתבזותאדםצריךאלא'המקולפניגאוהלנהוגרשאיד

'אמכבודועללהתבזותאדםצריךאלאהמקוםלפניגאוהלנהוגמ

ר"אכבודועללבזותאלאה"הקבלפניבגאוהלנהוג1פ

ר"אכבודועללהתבזותאדםצריךאלאה"הקבלפניגאוהלנהוג2פ

ר"אכבודועללהתבזותאדםצריךאלאהמקוםלפניגאוהלנהוגא

ר"אכבודועללהתבזותאדםצריךאלאהמקוםלפניגאוהלנהוגש
ל

ודםבשרכמעשה'הקבהשלמעשיואיןשלום'ברהלוייהודהד

ודםבשרכמעשהה"שלהקבמעשיואיןשלום'ברהלוייהודה'רמ

ודםבשרכמעשהה"הקבשלמעשיואיןהלוייהודה1פ

ודםבשרכמלךה"הקבשלמעשיואיןשלוםברהלוייהודה2פ

ו"בשכמלךה"הקבשלמעשיואיןשלום'ברהלוייהודהא

ו"בכמלךה"הקבשלמעשיואיןשלום'ברהלוייהודהש
ל

שהואבשעהנאיםכליםלוישודםבשרשלמגירוםעבדלמהד

שהואבשעהנאיםכליםלוישודםשלבשרמגיחםעבדלמהמ

שהואבשעהיפיםכליםלוישודםבשרשלמגירוםעבדלמה1פ

שהואבשעהנאיםכליםלוישודםבשרשלמגידוסעבדלמה2פ

שהואבשעהנאיםכליםלוישו"בששלמגירוסעבדלמהא

שהואבשעהנאיםכליםלוישו"בששלמגירוסעבדלמהש
ל
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היפיםאתפושטלבשלעומדשהוא'בשעאבללובשםהואלשוקיוצאד

הנאיםאתפושטלבשלעומדשהואבשעהאבללובשםהואלשוקיוצאמ

פושטלבשלעומדשהואבשעהאבללובשםהואלשוקיוצא1פ

היפיםאתפושטלבשלעומדשהואבשעהאבללובשםהואלשוקיוצא2פ

היפיםאתפושטלבשלעומדשהואבשעהאבללובשןלשוקיוצאא

היפיםאתפושטלבשלעומדשהואבשעהאבללובשןלשוקיוצאש
ל

ואתהכיריםאתגורףשהואבשעהועודוזוסטא'מקורעיולובשד

ואתהכיריםאתגורףשהואבשעה(שה)ועודוזוסטאהמקורעיםאתולובשמ

ואתהכיריםאתגורףשהואבשעהועודודוסטאמקורעיםולובש1פ

ואתהכריםאתגורףשהואבשעהועודוזוטאמקורעיםולובש2פ

ואתהכיריםאתגורףשהואבשעהועודוזוטא'המרוקעיאתולובשא

ואתהכיריםאתגורףשהואבשעהועודוזוטאהמרוקעיםאתולובשש
ל

גורףשכהןבשעה'הבהלפניאבלמהםרעיםלובשהואהתנורד

גורףכהןשהואבשעהה"הקבלפניאבלמהםרעיםלובשהואהתנורמ

גורףכהןשהיהבשעהה"הקבלפניאבלמהםרעיםלובשהואהתנור1פ

גורףכהןשהיהבשעהה"הקבלפניאבלמהםרעיםלובשהואהתנור2פ

גורףשכהןבשעהה"הקבלפניאבלמהםרעיםלובשהואהתנורא

גורףשכהןבשעהה"הקבלפניאבלמהםרעיםלובשהואהתנורש
ל

בדמדוהכהןולבש'שנאמעוליםכליםלובשהיהומדשנוהמזבחאתד

בדמדוהכהןולבש'שנמעוליםכליםלובשהיהומדשנוהמזבחאתמ

בדמדוהכהןולבש'שנמעוליםכליםלובשהיהומדשנוהמזבחאת1פ

בדמדוהכהןולבש'שנמעוליםבגדיםלובשהיהומדשנוהמזבחאת2פ

בדמדוהכהןולבש'שנאמעוליםבגדיםלובשהיהומדשנוהמזבחאתא

בדמדוהכהןולבש'שנאממעוליםבגדיםלובשהיהומדשנוהמזבחאתש
ל

אלאכןלמההדשןאתוהריםבשביל'וגוד

אלאכךלמההדשןאתוהריםבשבילבשרועליהיובדומכנסימ

אלאכןלמההדשןאתוהרים'וגו1פ

[אלא]כאןלמההדשןאתוהריםבשבילבשרועליהיובדומכנסי2פ

אלאכןלמההדשןאתוהרים'וגוא

אלאכןלמההדשןאתוהרים'וגוש
ל

נוהגשהיההכהןבאלעזרמוצאאתהוכןהמקוםלפניגאוהשאיןלהודיעךד

נוהגשהיההכהןבאלעזרמוצאאתוכןהמקוםלפניגאוהשאיןלהודיעךמ

נוהגשהיההכהןבאלעזרמוצאאתוכןה"הקבלפניגאוהשאיןלהודיעך1פ

נוהגשהיה(ב)באלעזרמוצאאתהוכןה"הקבלפניגאוהשאיןלהודיעך2פ

נוהגשהיהעצמובאלעזרמוצאאתוכןהמקוםלפניגאוהשאיןלהודיעךא

נוהגשהיהעצמובאלעזרמוצאאתוכןה"הקבלפניגאוהשאיןלהודיעךש
ל

סין?כ?דוהיהאלעזרלויבןיהושע'ר'אהמקוםלפניבשפלותד

דוכסיןהיהאלעזרהאלהיםלפניבשפלותמ

דוכסיןדוכוסאלעזרלויבןיהושער"אהמקוםלפניבשפלות1פ

דוכסיןדוכסהיהאלעזרלויבןיהושער"אמהמקוםלפניבשפלותעצמו2פ

דוכסיןדוכסהיהאלעזרל"אריבהמקוםלפניבשפלותא

דוכסיןדוכסהיהאלעזרל"אריבהמקוםלפניבשפלותש
ל

'וגוהכהןאהרןבןאלעזרהלוינשיאיונשיא'שנהנשיאיםעלנשיאד

הכהןאהרןבןאלעזרהלוינשיאיונשי'שנהנשיאיםעלנשיאמ

'וגהכהןאהרןבןאלעזרהלוינשיאיונשיא'שננשיאיםנשיא1פ

'וגוהכהןאהרןבןאלעזרהלוינשיאיונשיא'שנהנשיאיםעלנשיא2פ

הכהןא"באלעזרהלוינשיאיונשיא'שנאמהנשיאיםעלנשיאא

הכהןא"באלעזרהלוינשיאיונשיא'שנאהנשיאיםעלנשיאש
ל



90

במדבר רבה פרשה ד

כ, ד

נותןהיהגדולאדםשהיהמפניסבורואתבידושהיתהשררהראהד

נותןהיהגדולאדםשהיהמפניסבורואתבידושהיתהשררהראהמ

נותןהיהגדולאדםשהיהמפניסבוראתבידושהיתהסררהראה1פ

נותןהיהגדולאדםשהיהמפניסבורואתבידןשהיתהשררהראה2פ

נותןהיהגדולאדםשהיהמפניסבורואתבידושהיתהשרדהראהא

נותןהיהגדולאדםשהיהמפניסבורואתבידושהיתהשררהראהש
ל

עצמוהואאלאלאואותםלטעוןעשוישהיההכליםאתשיטענו'לאחריד

עצמוהואאלאלאואותןלטעוןעשוישהיההכליםאתשיטענולאחריםמ

עצמוהואאלאלאואותםלטעוןעשוישהיההכליםאתשיטענולאחרים1פ

עצמוהואאלאלאואותםלטעוןעשוישהיההכליםאתשיטענולאחרים2פ

עצמוהואאלאלאואותםלטעוןעשוישהיההכליםאתשיטענולאחריםא

עצמוהואאלאלאואותםלטעוןעשוישהיההכליםאתשיטענולאחריםש
ל

'וגוהכהןאהרןבןאלעזרופקדת'שנאטועןהיהד

שמןהכהןאהרןבןאלעזרופקדת'שנסוףשאיןמהטועןהיהמ

שמןהכהןאהרןבןאלעזרופקדת'שנסוףשאיןמהטועןהיה1פ

שמןהכהןאהרןבןאלעזרופקדת'שנסוףשאיןמהטועןהיה2פ

שמןהכהןאלעזרופקודת'שנאמסוףשאיןמהטועןהיהא

שמןהכהןאלעזרופקודת'שנאסוףשאיןמהען[ו]טהיהש
ל

אלוכלטועןהיהוהיאךד

אלוכלטועןהיהוהיאךהמשחהושמןהתמידומנחתהסמיםוקטרתהמאורמ

אלוכלטועןהיהוהאיךהמשחהשמןהתמידומנחתהסמיםוקטרתהמאור1פ

אלוכלטועןהיהוהיאךהמשחהשמןהתמידומנחתהסמיםוקטרתהמאור2פ

אלוכלטועןהיהוהיאךהמאורושמןהסמיםוקטרתהמשחהא

אלוכלטועןהיהוהיאךהמשחהושמןהסמיםוקטרתהמאורש
ל

ומנחתבשמאלוהסמיםוקטרתבימינוהמאורשמןטועןהיהכן'רבואמרוד

ומנחתבשמאלוהסמיםוקטורתבימינוהמאורשמןטועןהיהכך'רבותיאמרומ

ומנחתבשמאלוהסמיםוקטרתבימינוהמאורשמןטועןהיהוכן'רבותיאמרו1פ

ומנחתבשמאלוהסמיםוקטרתבימינוהמאורשמןטועןהיהכןרבותינואמרו2פ

ומנחתבשמאלוהסמיםוקטרתבימינוהמאורשמןטועןהיהכךל"זאמרוא

ומנחתבשמאלוהסמיםוקטרתבימינוהמאורשמןטועןהיהכךל"ז'אמש
ל

'אראחא'ארהיההיכןהמשחהושמןבזרועותלויההתמידד

'אמאחא'ר'אמהיהאיכןהמשחהושמןבזרועותלויההתמידמ

ר"אאחאר"אהיההיכןהמשחהושמןבזרועותלויההתמיד1פ

ר"אאחאר"אהיהאיכןהמשחהושמןבזרועותלויההתמיד2פ

י"ארשבאחאר"אהיהאיכןהמשחה'המשחושמןבזרועותלויההתמידא

י"ארשבאחאר"אהיההיכןהמשחהושמןבזרועותלויההתמידש
ל

בתוךאותהנותןוהיההצלוחיתהיתהעדשהכמןיוחאיבןשמעוןד

בתוךאותהנותןוהיהצלוחית[ה]מהיתהעדשהכמיןיוחאיבןשמעון'רמ

בתוךאותהנותןוהיההצלוחיתהיתהעדשהכמיןיוחיבן'שמע1פ

בתוךאותהנותןוהיההצלוחיתהיתהענדשהכמיןיוחאיבןשמען2פ

בתוךאותהנותןוהיההצלוחיתהיתהעדשהכמיןא

בתוךאותהנותןוהיההצלוחיתהיתהעדשאכמןש
ל

שאיןלהודיעךקונולפניכעבדבזינומתניוחגורשהיהמפניפונדתוד

שאיןלהודיעךקונולפניכעבדבזינומתניוחגורשהיהמפניפונדתומ

שאיןלהודיעךקונולפניכעבדבזינומתניוחגורשהיהמפניפונדתו1פ

שאיןלהודיעךקונולפניכעבדבזינומתניוחגורשהיהמפניפונדתו2פ

שאיןלהודיעךקונולפניכעבד[בזינו](ביזע)מתניוחגורשהואמפניפונדתוא

שאיןלהודיעךקונולפניכעבדביזעמתניוחגורשהיהמפניפונדתוש
ל
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שעלובכליובקדשבואשרוכלהמשכןכלפקדתהאלהיםלפניגאוהד

שעלובכליובקדשבואשרוכלהמשכןכלפקדתהאלהיםלפניגאוהמ

שעלובכליובקדשבואשרוכלהמשכןכלפקדתהאלהיםלפניגאוה1פ

שעלובכליובקדשבואשרוכלהמשכןכלפקודתהמקוםלפניגאוה2פ

שעלובכליובקדשבואשרוכלמשכןכלפקודתהמקוםלפניגאוהא

שעלובכליובקדשבואשרוכלמשכןכלפקודתהמקוםלפניגאוהש
ל

'כמ'כליהוכל'והמזבחווהמנורהוהשלחןהארוןלהםנותןהיהידוד

'וגומוהמזבחותוהמנורהוהשלחןהארוןלהםנותןהיהידומ

'שנכליהםוכלומזבחותהטהורההמנורהוהשלחןהארוןלהםנותןהיהידו1פ

כמהכליהםוכלוהמזבחותוהמנורהוהשלחןהארוןלהםנותןהיהידו2פ

א"כדכליהםוכלוהמזבחותוהמנורהוהשולחןהארוןלהםנותןהיהידוא

א"כדכליהםוכלוהמזבחותוהמנורהוהשולחןהארוןלהםנותןהיהידוש
ל

'וגואלעזרהלוינשיאיונשיא'וגוהארוןומשמרתם'דתיד

הכהןאהרןבןאלעזרהלוינשיאיונשימ

הכהןאהרןבןאלעזרהלוינשיאיונשיא'וגווהשלחןהארוןומשמרתם1פ

הכהןאהרןבןאלעזרהלוינשיאיונשיא'וגווהשלחןהארוןושמרתםדתימר2פ

הכהןאהרןבןאלעזרהלוינשיאיונשיא'וגווהשלחןהארוןומשמרתםא

הכהןאהרןבןאלעזרהלוינשיאיונשי'וגווהשלחןהארוןומשמרתםש
ל

ד

.הקדשמשמרתשומריפקודתמ

הקדשמשמרתשמריפקדת1פ

הקדשמשמרתשומריפקודת2פ

'וגוא

'וגוש
ל


