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א, ה

תכריתואל'הפרשתאד

תכריתואללאמר[אהרןואל]משהאל'הוידברהפרשתאמ

תכריתואל'וגוי"יוידבר'הפרשה1פ

תכריתואללאמרמשהאלי"יוידבר'הפרשתא2פ

תכריתואלמשהאלי"ייוידבר'הפרשתא

תכריתואלמשהאל'הוידבר'ה'פרשתש

ו

עיןהנה'ד'ה'ה'וגוהלוישבטאתד

[עין]הנהד"הההלויםמתוךהקהתימשפחותשבטאתמ

עיןהנהד"הההלויםמתוךהקהתימשפחותשבטאת1פ

עיןהנהדכתיבהיאהדאהלויםמתוךהקהתימשפחותשבטאת2פ

עיןהנהד"הההלוייםמתוךהקהתימשפחותשבטאתא

עיןהנהד"הההלוייםמתוךהקהתימשפחותשבטאתש

ו

'וגונפשםממותלהציליריאיואל'ייד

'וגומנפשםממותלהציללחסדולמיחליםיריאיואל'המ

לחסדולמיחליםיריאיואלי"י1פ

'וגוברעבולחיותםנפשםממותלהציללחסדולמיחליםיראיואלי"י2פ

לחסדולמיחליםיריאיואלי"ייא

לחסדולמיחליםיריאיואל'הש

ו

'וגויראיואל'ייעיןהנהד

שללוישבטוזהיריאיואל'העיןהנהמ

לוישלשבטוזהיריאיואל1פ

לחסדולמיחליםיראיואלי"יעיןהנה2פ

א

ש

ו

ד

לךאיכפתהאלהיםלו'אמויראנימוראלוואתנם'שנמ

לךאיכפתמהה"הקבלו'אוייראנימוראלוואתנם'שנ1פ

2פ

א

ש

ו

שבטוזהד

שבטוזהלחסדולמיחליםיריאיואל'העיןהנהעליךעינימ

שבטוזה'וגויריאיואלי"יעיןהנהעליךעיני1פ

שבטוזה2פ

שבטזהא

שבטזהש

ו

הבריותכלוכי'הקבהשללחסדוומקוים'יושבישהםלוישלד

הבריותכלוכיה"שלהקבלחסדוומקוויםיושביןשהןשללוימ

הבריותכלוכיה"הקבשללחסדוומקויםיושביןשהםלוישל1פ

הבריותכלוכיה"הקבשללחסדוומקויםיושביםשהםלוישל2פ

'הדבריכלוכיה"הקבשללחסדוומקויםיושביןשהםלויא

הבריותכלוכיה"הקבשללחסדוומקויםיושביםשהםלויש

ו

לוישלשבטוביותראלא'הקבהשללחסדומיחליםאינןד

לוישלשבטוביותראלאה"שלהקבלחסדומיחליםאינםמ

לוישלשבטוביותראבלה"הקבשללחסדומיחליםאינן1פ

לוישלשבטוביותראלאה"הקבשללחסדומיחלים(מקוים)אינם2פ

לוישלשבטוביותראלאה"הקבשללחסדומייחליםאינןא

לוישלשבטוביותראלאה"הקבשללחסדומיחליםאינםש

ו
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א, ה

שלאד

שלאמ

שלא1פ

שלא2פ

שלאה"הקבשללחסדוומקויםיושביןשהם(בארץחלקנטלושלא)א

שלאש

ו

פירותיהישראלארץשתעשה'ומתפללייושביםאלאבארץחלקנטלוד

פירותיהישראלארץשתעשהומתפלליםיושביןאלאבארץחלקנטלומ

פירותיההארץשתוציאומתפלליםומקויםיושביםאלאבארץחלקנטלו1פ

פירותישראלארץשתעשהומתפלליםיושביםאלאבארץחלקנטלו2פ

פירותיהישראלארץשתעשהומתפלליןיושביןאלאבארץחלקנטלוא

פירותיהישראלארץשתעשהומתפלליםיושביםאלאבארץחלקנטלוש

ו

חסדואלאבעולםכלוםלהםשאיןאומעשרותיהםשיטלוכדיד

חסדואלאבעולםכלוםלהםשאיןאומעשרותיהםשיטלוכדימ

חסדואלאכלוםלהםשאיןמעשרותיהםשיטלוכדי1פ

חסדואלאבעולםכלוםלהםשאיןאומעשרותיהםאתשיטלוכדי2פ

חסדואלאבעולםכלוםלהםשאיןמעשרותיהםשיטלוכדיא

חסדואלאבעולםכלוםלהםשאיןמעשרותיהםשיטלוכדיש

ו

עצמהמיתהמןנפשםממותלהציללחסדולמיחליםהוי'הבהשלד

עצמהמיתהמןנפשםממותלהציללחסדולמיחליםהויה"שלהקבמ

עצמהממיתהנפשםממותלהציללחסדולמיחליםהויה"הקבשל1פ

עצמהמיתהמןנפשםממותלהציל[לחסדולמיחליםהוי]ה"הקבשל2פ

עצמההמיתהמןנפשםממותלהציללחסדולמייחליםהויה"הקבשלא

עצמהמיתהמןנפשםממותלהציללחסדולמיחליםהויה"הקבשלש

ו

לוילשבטשנתנוכהונהמתנות'ד'כאלוברעבולחיותםד

לוילשבטשניתנוכהונהמתנותוארבעעשריםאלוברעבולחיותםמ

לוילשבטשניתנוכהונהמתנותד"כאלוברעבולחיותם1פ

לוילשבטשנתנוכהונהמתנותוארבעעשריםלו'אמברעבולחיותם2פ

לוילשבטשנתנומתנותד"כאלוברעבולחיותםא

לוילשבטשניתנוכהונהמתנותד"כאלוברעבולחיותםש

ו

'ר'אברעבולחיותםהויבירושלם'ודבגבולין'ויבמקדש'יד

'ר'אמברעבולחיותםהויבירושלםוארבעבגבוליןועשרבמקדשעשרמ

ר"אברעבולחיותםהויבירושלים'ודבגבוליןועשרבמקדשעשר1פ

ר"אמברעבולחיותםהויבירושליםוארבעבגבוליןועשרבמקדשעשר2פ

ר"אברעבולחיותםהויבירושלם'ודבגבולין'ויבמקדש'יא

ר"אברעבולחיותםהויבירושלם'ודבגבולין'ויבמקדשעשרהש

ו

ממיתתואםניצליםהיומיתהזומאיפדתבן'אלעזד

ממיתואםנצליםהיומיתהזומאיפדתבןאלעזרמ

ממיתתואםניצוליןהםהיומיתהמאיזואלעזר1פ

ממיתואםניצליםהיומיתהזומאיפדתבןאלעזר2פ

ממיתהאםניצוליןהיומיתהזומאיפ"באלעזרא

ממיתהאםניצוליןהיומיתהזומאיפ"ב'אלעזש

ו

ממותלהצילמהומתהשאיןבריהאיןהריעולםשלד

ממותלהצילמהומתהשאינהבריהאיןהרישלעולםמ

מתשאינואדםאיןהריעולםשל1פ

ממותלהצילמהומתהשאיןבריהלךשאיןהריעולםשל2פ

ממותלהצילמהומתהשאיןבריהלךאיןהריעולםשלא

ממותלהצילמהומתהשאיןבריהלךשאיןהריעולםשלש

ו
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בןאלעזרר'אכיצדהארוןממיתתאלאנפשםד

בןאלעזר'ר'אמצדזהכאיהארוןממיתתאלאנפשםמ

בןאלעזרר"אכיצדהארוןממיתתאלא1פ

בןאלעזרר"אמכיצדהארוןממיתתאלאנפשם2פ

פ"באלעזרר"אכיצדהארוןממיתתאלאנפשםא

'אלעזר"אכיצדהארוןממיתתאלאנפשםש

ו

נוסעיןישראלשהיובשעהזימראבןיוסי'רבשםפדתד

נוסעיןישראלשהיובשעהזימראבןיוסי'רבשםפדתמ

נוסעין'ישרשהיובשעהזמראבןיוסי'רבשםפדת1פ

נוסעיםישראלשהיו(ישראל)בשעהזימראבןיוסי'רבשםפדת2פ

נוסעיםישראלשהיובשעהא

'נוסעיישראלשהיובשעהש

ו

ארוןשלבדיושנימתוךיוצאיןאששלניצוציןשניהיוד

שלארוןבדיושנימתוךיוצאיםשלאשניצוציןשנימ

ארוןשלבדיושנימתוךיוצאיןאששלניצוציןשניהיו1פ

ארוןשלבדיושנימתוךיוצאיםאששלניצוציןהיו2פ

ארוןשלבדיושנימתוךיוצאיןאששלניצוציןשניהיוא

ארוןשלבדיושנימתוךיוצאיןאששלניצוציןשניהיוש

ו

מתייראיןאתםמהלישראל'אוממשהשכןומניןשונאיהםלפגועכדיד

מתייראיםאתםמהלישראל'אוממשהשכןומניןבשונאיהםלפגועכדימ

מתייראיםאתםמהלישראל'אוממשהשכןומניןבשונאיהןלפגועכדי1פ

מתיראיםאתםמהלישראל'אוממשהשכןומניןבשונאיהםלפגועכדי2פ

מתיראיםאתםמה'אוממשהשכןומניןבשונאיהםלפגועכדיא

'מתיראיאתםמה'אוממשהשכןומניןבשונאיהםלפגועכדיש

ו

כנגדםבאיםשהיומאותןהםקשיםוכיענקבנימןד

וכךכנגדכםבאיםשהיומאותןהןקשיםוכיענקבנימןמ

כנגדכםבאיןשהיומאותןהםקשיםוכיענקמבני1פ

כנגדםבאיםשהיומאותםהםקשיםוכיענקבנימן2פ

כנגדכםבאיםשהיומאותןהםקשיםוכיענקמבניא

כנגדכםבאיםשהיומאותםהםקשיםוכיענקמבניש

ו

אלהיך'ייכיהיוםוידעת'אוהואוכןשורפןהארוןוהיהד

אלהיך'הכיהיוםוידעת'אומהואוכןשורפןהארוןהיהמ

אלהיךי"יכיוידעת'אומהואוכןשורפןהארוןוהיה1פ

אלהיךי"יכיהיוםוידעתאומרהואוכןשורפםהארוןוהיה2פ

אלהיךי"ייכיוידעתא"וכהשורפםן[ו]הארוהיהא

אלהיך'הכיוידעתא"וכהשורפםהארוןוהיהש

ו

מקדמיןניצוצין'בשהיודורשאתהמיכאן'וגולפניךהעוברד

מקדמיןניצוציןשנישהיודורשאתמכאן'וגוממ

מקדמיןניצוציןשנישהיודורשאתמיכן'וגולפניךההולךהוא1פ

מקדימיןניצוציןשנישהיודורשאתמכאן'וגולפניךהעוברהוא2פ

מקדימיןניצוציןשנישהיודורשאתמכאן'וגולפניךעוברהואא

מקדימיןניצוצין'בשהיודורשאתמכאן'וגולפניךעוברהואש

ו

שהיווכיוןמפניךיכניעםוהואישמידםהואלהם'אמלפניהםד

שהיווכיוןיכניעםוהואישמידםהואלהם'אמלפניהםמ

שהיווכיוןלפניךיכניעםוהואישמידםהואלהם'אלפניהם1פ

שהיווכיוןלפניךיכניעםוהואישמידםהואלהם'אמלפניהן2פ

שהיווכיוןלפניךיכניעםוהואישמידםהואלהם'אמלפניהםא

שהיווכיוןלפניךלפניךיכניעםוהואישמידםהואלהם'אמלפניהםש

ו
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ומניןומתמעטין'נשרפיוהיוהארוןבטוענישפההאשהיתהיוצאיןהניצוציןד

ומניןומתמעטיןנשרפיןוהיוהארוןבטוענישפההאשהיהיוצאיןהניצוציןמ

ומניןומתמעטיןנשרפיןוהיוהארוןבטוענישפההאשהיתהיוצאיןהניצוצין1פ

ומניןומתמעטיןנשרפיםוהיוהארוןבטוענישפההאשהיתהיוצאיןהניצוצין2פ

ומניןומתמעטיןנשרפיןוהיוארוןבטוענישפההאשהיתהיוצאיןהניצוציןא

ומניןומתמעטיןנשרפיןוהיוארוןבטוענישפההאשהיתהיוצאיןהניצוציןש

ו

טועניןהיו'משפחו'גמוצאאתאלאממועטקהתשבטשהיהד

טועניןהיומשפחותשלשמוצאאתאלאממועטקהתשבטשהיהמ

טועניןהיומשפחותשלשמוצאאתאלאממועטקהתשבטשהיה1פ

טועניןהיומשפחותשלשמוצאאתאלאממועטקהתשבטשהיה2פ

טועניןהיומשפחות'גמוצאאתאלאממועטקהתשבטשהיהא

טועניןהיומשפחות'גמוצאאתאלאממועטקהתשבטשהיהש

ו

פרכת'יריעוהארגכליכלטועןגרשוןהמשכןכליכלד

פרכתיריעותהאריגכליכלטועןגרשוןהמשכןכליכלמ

פרכתיריעותהארוןכליכלטועןגרשוןהמשכןכליכל1פ

פרוכתיריעההאריגכליטועןגרשוןהמשכןכליכל2פ

פרכתיריעההארגכליכלטועןהיהגרשוןהמשכןכליכלא

פרכתיריעההארגכליכלטועןהיהגרשוןהמשכןכליכלש

ו

וכליוהמזבחותוהמנורהוהשלחןהארוןטועניןהיוקהתומשפחת'והקלעיהמסךד

וכליוהמזבחותוהמנורהוהשלחןהארוןטועניןהיוקהתומשפחתוהקלעיםהמסךמ

וכליוהמזבחותוהמנורהוהשלחןהארוןטועניןהיוהקהתיומשפחותוהקלעיםהמסך1פ

וכליוהמזבחותוהמנורהוהשולחןהארוןטועניןהיוקהתומשפחתוהקלעיםהמסך2פ

וכליומזבחותוהמנורהוהשלחןהארןטועניןהיוקהתומשפחותוהקלעיםהמסךא

וכליוהמזבחותוהמנורהוהשולחןהארוןטועניןהיוקהתומשפחותוהקלעיםהמסךש

ו

נמניםשהיומוצאואת'והאדני'והעמודיוהבריחיםהקרשיםטועןומרריהקדשד

נמניםשהיומוצאואתוהאדניםוהעמודיםוהבריחיםהקרשיםטועןומרריהקדשמ

נמניןשהיומוצאאתוהאדניםוהעמודיםוהבריחיםהקרשיםטועןמרריהקדש1פ

נמניןשהיומוצאואתוהאדניםוהעמודיםוהבריחיםהקרשיםטועןומרריהקדש2פ

נמניןשהיומוצאואתוהאדניםוהעמודיםוהבריחיםהקרשיםטועןומרריהקדשא

נמניןשהיומוצאואתוהאדנים'והעמודיובריחים'הקרשיטועןומרריהקדשש

ו

מונהשהואוכיוןשנה'לומבןחדשמבןהללומשפחות'דד

מונהשהואוכיוןשנהשלשיםומבןחדשמבןהללומשפחותארבעמ

מונהשהואוכיוןשנהשלשיםומבןחדשמבן1פ

מונהשהואוכיוןשנהשלשיםומבןחדשמבןהללומשפחותשלש2פ

מונהשהואוכיוןשנהשלשיםומבןחדשמבןהללומשפחות'גא

מונהשהואוכיוןשנה'שלשיומבןחדשמבןהללומשפחות'גש

ו

מאות'והאלפים'זאותםמונההואחדשמבןהגרשוניאתד

ק"ותאלפיםשבעתאותםמונההואחודשמבןהגרשונימ

ק"ותאלפיםאותןמונההואחדשמבןהגרשוניאת1פ

מאותוחמשאלפיםשבעתאותםמונההואחדשמבןהגרשוניאת2פ

ק"ותאלפים'זאותםמונההואחדשמבןהגרשוניאתא

ק"ותאלפיםשבעהאותםמונההואחדשמבןהגרשוניאתש

ו

אלפים'באותןומוצאשנה'למבןאותןומונהוחוזרד

אלפיםאותםומוצאשנהשלשיםמבןאותםומונה(א)וחוזרמ

אלפיםאותןומוצאשלשיםמבןאותןומונהוחוזר1פ

אלפיםאותםומוצאושנהשלשיםמבןאותםומונהוחוזר2פ

אלפיםאותםומוצאשנה'שלשימבןאותםומונהוחוזרא

אלפיםאותםומוצאשנהשלשיםמבןאותםומונהוחוזרש

ו



5

במדבר רבה פרשה ה

א, ה

וכןשלישעליותר'ל'קשהיוהריושלשיםמאותוששד

וכןשלשעליותרל"קשהיוהריל"ותרמ

וכןשלישיעליתרושלשיםמאהשהיוהריושלשיםמאותושש1פ

וכןשלשעליותרושלשיםמאתשהיוהריושלשיםמאותושש2פ

וכןשלישעליתרל"קשהיוהריל"ותתא

וכןשלישעליתרל"קשהיוהריל"ותתש

ו

'וראלף'ומניינןועלהחדשמבןאותםמונהמרריד

ומאתיםאלפיםששתמנינןומעלהחדשמבןאותםמררימ

ומאתיםאלפיםששתמניינןועלהחדשמבןאותןמונהמררי1פ

ומאתיםאלפיםששתמנינןומעלהחדשמבןאותם('חדשי)מונהמררי2פ

ק"וקאלפיםששתמנינןומעלהחדשמבןאותםמונהמרריא

ק"וקאלפיםששתמנינןומעלהחדשמבןאותםמונהמרריש

ו

אלפים'גאותןמוצאהואשנה'למבןמיחסןשהואוכיוןד

אלפיםשלשתאותןמוצאהואשנה'למבןמיחסןשהואוכיוןמ

אלפיםשלשתאותןמוצאהואשנהשלשיםמבןמיחסןשהואוכיון1פ

אלפיםשלשתאותםמוצאהואשנהשלשיםמבןמייחסןשהואוכיון2פ

אלפיםשלשאותם'זהואשנה'למבןמייחסןשהואוכיוןא

אלפים'גאותםמוצאהואשנה'למבןמייחסןשהואוכיוןש

ו

אתקהת'משפחאבלחצייןעליותר'קשהיוהרי'ורד

אתקהתמשפחותאבלחצייןעליותרמאהשהיוהריומאתיםמ

אתקהתמשפחותאבלחצייןעליתרמאהשהיוהריומאתים1פ

אתקהתמשפחתאבלחצייןעליותרמאתשהיוהריומאתים2פ

אתקהתמשפחתאבלחצייןעליתרמאהשהיוהריק"וקא

אתקהתמשפחותאבלחצייןעליתרמאהשהיוהריק"וקש

ו

אותןמונההואחדשבמבןהמשפחותמכלמרוביןאותןמוצאד

אותןמונההואחדשבמניןהמשפחותמכלמרוביןאותןמוצאמ

אותןמונההואחדשבמבןהמשפחותמכלמרוביןאותןמוצא1פ

אותםמונההואחדשבמבןהמשפחותמכלמרוביןאותםמוצא2פ

אותםמונהשהואומעלהחדשבמבןהמשפחותמכלמרוביןאותםמוצאא

אותםמונהשהואומעלהחדשבמבןהמשפחותמכל'מרוביאותםמוצאש

ו

'למבןבאשהואוכיוןמאות'ואלףד

'ללמבןבאשהואוכיוןר"ותאלפיםשמנתמ

שלשיםמבןאותםלמנותבאשהואוכיוןמאותוששאלפיםשמנת1פ

שלשיםלמבןבאשהואוכיוןמאותוששאלפיםשמנת2פ

שלשיםלמבןבאשהואוכיוןר"ותאלפיםשמונהא

שלשיםלמבןבאשהואוכיוןר"ותאלפים'חש

ו

'ונמאות'זאלף'במוצאןהואשנהד

וחמשיםמאותשבעאלפיםמוצאןהואשנהמ

שהיוהריוחמשיםמאותשבעאלפיםאותןמוצאהוא1פ

וחמשיםמאותשבעאלפיםמוצאןהואשנה2פ

נ"תשאלפיםמוצאןהואשנהא

נ"תשאלפיםמוצאןהואשנהש

ו

שהיוהריד

שהיוהרימ

שהיוהריוחמשיםמאותשבעאותןמוצאהואשלשיםמבןפחות1פ

שהיוהרי2פ

שהיוהריא

שהיוהריש

ו
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במדבר רבה פרשה ה

א, ה

אלאכןלמה'ז'י'קמשלישיתןפחות'אפיד

אלאכןלמהז"וימאהמשלישיתן'אפיפחות'אפימ

כןלמהעשרושבעהמאהמשלישיתןפחות1פ

אלאכןלמהעשרושבעהמאהמשלישיתןפחותאפלו2פ

אלאכןלמהז"קימשלישיתןאפילופחותא

אלאכןלמה?אל?ז"קימשלישיתן'אפיפחותש

ו

'זימרבןיוסי'ר'בשפדתבן'אלעז'ר'שאמכשםד

זימראבןיוסי'רבשםפדתבןאלעזר'ר'שאמכשםמ

פדתבןאלעזרר"שאכשם1פ

זימראבןיוסי'רבשםפדתבןאלעזרר"שאמכשם2פ

ז"בשריבפ"באלעזרר"שאכשםא

ז"בשריבפ"ב'אלעזר"שאכשםש

ו

'אכלוהיומתמעטיןהיוהארוןבטועניושפהיוצאההאששהיתהד

אחדכלוהיומתמעטיןוהיוהארוןבטועניושפהיוצאההאששהיתהמ

אחדכלוהיומתמעטיןוהיוהארוןבטועניושפהיוצאההאששהיתה1פ

אחדכלוהיומתמעטיןוהיוהארוןבטוענישפהיוצאההאששהיתה2פ

אחדכלוהיומתמעטיןוהיוהארוןבטועניושפההאשיוצאהשהיתא

'אכלוהיומתמעטיןוהיוהארוןבטועניושפהיוצאההאששהיתהש

ו

וזההמנורהאתנוטלוזההשולחןאתנוטלזהרצין'ואד

וזההמנורהאתנוטלוזההשלחןאתנוטלזהרציןואחדמ

וזההמנורהנוטלוזההשלחןנוטלזהרציןואחד1פ

וזההמנורהאתנוטלוזההשלחןאתנוטלזהרציןואחד2פ

וזההמנורהאתנוטלוזההשלחןאתנוטלזהרצין'ואא

וזההמנורהאתנוטלוזההשלחןאתנוטלזהרצין'ואש

ו

והיהמזיקןשהיהמפניהארוןמן'ובורחי'המזבחואתנוטלד

והיהמזיקןשהיהמפניהארוןמןובורחיןהמזבחותאתנוטלמ

והיהמזיקןשהיהמפניהארוןמןובורחיןהמזבחות1פ

והיהמזיקןשהיהמפניהארוןמןובורחיןהמזבחותאתנוטל2פ

והיהמזיקןשהיהמפניהארוןמןובורחיןהמזבחותאתנוטלא

והיהמזיקןשהיהמפניהארוןמן(את)'ובורחיהמזבחותאתנוטלש

ו

'אממתכליןהיוושובעליהםכועס'הקבהוהיהמתבזהכאלוהארוןד

'אממתכליןהיוושובעליהםכועסה"הקבוהיהמתבזהכאלוהארוןמ

'אמתכליןהיוושובעליהםכועסה"הקבוהיהמתבזהכאלוהארון1פ

'אממתכליןהיוושובעליהםכועסה"הקבוהיהמתבזהכאלוהארון2פ

'אממתכליןהיוושובעליהםכועסה"הקבוהיהמתבזהכאלוהארוןא

'אממתכליןהיוושובעליהםכועסה"הקבוהיהמתבזהכאילוהארוןש

ו

הרייטענואםקהתבניהורגאנימהלמשה'הקבהד

הרייטענואםקהתבבניהורגאנימהלמשהה"הקבמ

הרייטענואםקהתבבניהורגאנימהלמשהה"הקב1פ

הרייטענואםקהתבבניהורגאנימהלמשהה"הקב2פ

הרייטענואםקהתבבניהורגאנימהלמשהה"הקבא

הרייטענואםקהתבבניאנימהה"הקב[למשה]ש

ו

'הקבהלואמרעליהםכעסהרייטענולאואםמתמעטיןד

ה"הקבלו'אמעליהםכועסהרייטענולאואםמתמעטיןהםמ

ה"הקבלהם'אעליהםכועסהרינייטענולאואםמתמעטיןהם1פ

ה"הקבלו'אמ'עליהכעסהרייטענולאואםמתמעטין2פ

ה"הקבלהם'אמעליהםכעסהרייטענולאוואםמתמעטיןא

ה"הקבליה'אמעליהםכעסהרייטענולאואם'מתמעטיש

ו
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במדבר רבה פרשה ה

א, ה

מןיכרתושלאכדיקהתלבניתקנהלהםעשוולאהרןלמשהד

מןיכרתושלאכדיקהתלבניתקנהלהםעשוולאהרןלמשהמ

מןיכרתושלאכדיקהתלבניתקנהלהןעשוולאהרןלמשה1פ

מןיכרתושלאכדיקהתלביתתקנהלהםעשוולאהרןלמשה2פ

מןיכרתושלאכדיקהתלביתתקנהלהםעשוולאהרןלמשהא

מןיכרתושלאכדיקהתלביתתקנהלהםעשוולאהרןלמשהש

ו

אתתכריתואלובורחיןהארוןאתמניחיןיהושלאהעולםד

אתתכריתואלד"ההובורחיןהארוןאתמניחיןיהיושלאהעולםמ

ובורחיןהארוןאתמניחיןיהושלאהעולם1פ

אתתכריתואלובורחיןהארוןאתמניחיןיהיושלאהעולם2פ

אתתכריתואלובורחיןהארוןאתמניחיןיהושלאהעולםא

אתתכריתואלובורחיןהארוןאתמניחיןיהושלאהעולםש

ו

אותןוישימוובניואהרןיבאואלא'וגושבטד

אותןוישימוובניואהרןיבואואלא'וגומהקהתימשפחותשבטמ

אותןוישימוובניואהרןיבואואלא1פ

אותםוישימוובניואהרןיבאואלאהקהתי(ה"הקב)'משפחושבט2פ

אותםוישימוובניואהרןיבואואלאהקהתימשפחותשבטא

אותםוישימוובניואהרןיבאואלאהקהתימשפחותשבטש

ו

מעבודהלהתחלףיוכלושלאכדימשאוועלעבודתועלאישד

מעבודהלהתחלףיוכלושלאכדימשאוועלעבודתועלאישאישמ

מעבודהלהתחלףיוכלושלאכדימשאוועלעבודתועלאישאיש1פ

מעבודהלהתחלףיוכלושלאכדימשאוועלעבודתועלאיש2פ

מעבודהלהתחלףיוכלושלאכדימשאוועלעבודתועלאישאישא

מעבודהלהתחלףיוכלושלאכדימשאוועלעבודתועלאישאישש

ו

'וגווחיולהםעשווזאת'ד'ה'הלמשאוממשאלעבודהד

ולאוחיולהםעשווזאתד"ההלמשאוממשאלעבודהמ

'וגווחיולהםעשווזאתד"ההלמשאוממשאלעבודה1פ

'וגווחיולהםעשווזאתדכתיבהיאהדאלמשאוממשאלעבודה2פ

'וגווחיולהםעשווזאתד"ההלמשאוממשאלעבודהא

'וגווחיולהםעשווזאתד"ההלמשאוממשאלעבודהש

ו

לאושלוםחס'אמנחמןברשמואל'רד

לאושלוםחס'אמנחמןברשמואל'ר'וגומימותומ

לאושלוםחס'אנחמניבר'שמו'ר1פ

לאושלוםחסחס'אמנחמןברשמואל'ר2פ

לאו"חא"רשא

לאו"חאומרשמואל'רש

ו

אלאולמנורהלשלחןורציןהארוןאתמניחיןקהתבניהיוד

אלאולמנורהלשלחןורציןהארוןאתמניחיןקהתבניהיומ

אלאהארוןאתקהתבנימניחיןהיו1פ

ולמנורהלשלחןורציןהארוןאתמניחיןקהתבניהיו2פ

ולמנורהלשלחןורציןלארוןקהתבנימניחיןהיוא

ולמנורהלשלחןורציןהארוןאת'מניחיקהתבניהיוש

ו

עלנפשםנותניןהיושמתמעטין'אעפיד

עלנפשםנותניםהיושמתמעטיןפ"אעמ

עלנפשםקהתבנינותניןהיושמתמעטיןכןפ"אע1פ

עלנפשםנותניןהיושמתמעטיןפיעלאף2פ

עלנפשןנותניןהיושמתמעטיןפ"אעא

עלנפשםנותניןהיושמתמעטיןפ"אעש

ו
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א, ה

שבטאתתכריתואלעליהםמזהירהיהלמהכןואםהארוןד

שבטאתתכריתואלעליהםמזהירהיהלמהכןואםהארוןמ

'וגותכריתואלעליהםמזהירהיהלמהכןואםהארון1פ

שבטאתתכריתואל'עליהמזהירהיהלמהכןואםהארון2פ

שבטאתתכריתואלעליהםמזהירהיהלמהכ"ואהארןא

שבטאתתכריתואלעליהםמזהירהיהלמהכ"ואהארוןש

ו

בארוןשטועןמישכליודעיןשהיומפניאלא'וגוד

בארוןשטועןמישכליודעיןשהיומפניאלאהקהתימשפחותמ

בארוןשטוען(שט)מיכליודעיןשהיומפניאלא1פ

בארוןשטועןמישכליודעיםשהיומפניאלאהקהתימשפחות2פ

בארוןשטועןמישכליודעיןשהיומפני[אלא]הקהתימשפחותא

בארוןשטועןמישכל'יודעישהיומפניאלאהקהתימשפחותש

ו

לארוןרציןוכולןוהמזבחותוהמנורההשלחןאתמניחיןוהיומרובהשכרוד

לארוןרציןוכלןוהמזבחותוהמנורההשלחןמניחיןוהיומרובהשכרומ

לארוןרציןוכולןוהמזבחותוהמנורההשלחןמניחיןוהיומרובהשכרו1פ

לארוןרציםוכולםוהמזבחותוהמנורההשלחןמניחיןוהיומרובהשכרו2פ

לארוןרציןוכלםוהמזבחותוהמנורההשלחןמניחיןוהיומרובהשכרוא

לארוןרציןוכלםוהמזבחותוהמנורההשלחןמניחיןוהיומרובהשכרוש

ו

כאןטועןאני'ואומריבזההיהכךומתוךשכרליטולד

כאןטועןאני'ואוממריבזההיהכךומתוךשכרליטולמ

שכרליטול1פ

כאןטועןאניואומרמריבזההיהכךומתוךשכרליטול2פ

כאןטועןאני'ואוממריבזההיהכךומתוךשכרליטולא

כאןטועןאניואומרמריבזההיהכךומתוךשכרליטולש

ו

בקלותנוהגיןהיוכךומתוךכאןטועןאני'ואומריבוזהד

בקלותנוהגיןהיוכךומתוךכאןטועןאני'ואוממריבוזהמ

בקלותנוהגיןהיוכךומתוך1פ

בקלותנוהגיןהיוכךומתוךכאןטועןאניואומרמריבוזה2פ

בקלותנוהגיןהיוכךומתוךכאןטועןאני'ואוממריבוזהא

בקלותנוהגיןהיוכאןומתוךכאןטועןאני'ואוממריבוזהש

ו

'אמבהםפוגעתהשכינהוהיתהראשד

'אמבהןפוגעתהשכינהוהיתהראשמ

'אבהןפוגעתהשכינהוהיתהטועןאני'ואוממריבוהיתהראוש1פ

'אמבהםפוגעתהשכינהוהיתהראש2פ

'אמבהםפוגעתהשכינהוהיתהראשא

'אמבהםפוגעתהשכינהוהיתהראשש

ו

העולםמןיתכלושלאכדיתקנהלהםעשהלמשה''האליד

העולםמןיתכלושלאכדיתקנהלהםעשהלמשההאלהיםמ

'שניכלושלאכדיתקנהלהםעשהלמשהה"הקב1פ

העולםמןיתכלושלאכדיתקנהלהםעשהלמשההאלהים2פ

העולםמןיתכלושלאכדיתקנהלהםעשהלמשהה"הקבא

העולםמןיתכלושלאכדיתקנהלהםעשהלמשהה"הקבש

ו

עלאותםיסדרואלא'וגותכריתואלד

עלאותםיסדרואלא'וגומהקהתימשפחותשבטאתתכריתואלמ

עלאותםיסדרואלא'וגותכריתואל1פ

עלאותםיסדרואלא'וגוהקהתימשפחותשבטאתתכריתואל2פ

עלאותםיסדרואלא'וגוהקהתימשפחותשבטאתתכריתואלא

עלאותםיסדרואלא'וגוהקהתימשפחותשבטאתתכריתואלש

ו
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במדבר רבה פרשה ה

ב, ה- א , ה

משהלהםעשהזהעםזהיריבושלאמשאםועלעבודתםד

משהלהםעשהזהעםזהיריבושלאמשאםועלעבודתםמ

זהעםזהיריבושלאעבודתם1פ

משהלהםעשהזהעםזהיריבושלאמשאםועלעבודתם2פ

משהלהםועשהזהעםזהיריבושלאמשאםועלעבודתםא

משהלהםועשהזהעםזהיריבושלאמשאםועלעבודתםש

ו

אני'אוזהזהכנגדזהמריביןשהיואלאתקנהד

אני'אומזהזהעםזהמריביןשהיואלאתקנהמ

1פ

אניאומרזהזהכנגדזהמריביןשהיואלאתקנה2פ

אני'אומזהזהכנגדזהמריביןיהיולא[ש][כדי]תקנהא

אני'אומזהזהכנגדזהמריביןשהיואלאתקנהש

ו

ולא'טועאניאלאלאו'אווזהבארוןטועןד

ולאטועןאניאלאלאו'אומוזהמכאןבארוןטועןמ

1פ

ולאטועןאניאלאלאו'אומוזהמכאןבארוןטוען2פ

ולאטועןאנילאואומרוזה(מ)מכאןבארוןטועןא

ולאטועןאנילאו'אומוזהמכאןבארוןטועןש

ו

'אממשאומהולוקבועמהןאחדיודעהיהד

'אממשאומהולוקבועמהןאחדיודעהיהמ

לו'וא1פ

'אממשאומהולוקבועמקוםיודעהיה2פ

'אמהואמהלוקבועמקוםיודעהיהא

'אממשאוהואמהלוקבועמקוםיודעהיהש

ו

'שנטעונו'וא'אלכל'ונותני'נכנסיובניואהרןיהיו'הבהד

'שנטעונוואחדאחדלכלונותניןנכנסיןובניואהרןיהיוה"הקבמ

'שנטעונוואחדאחדלכלונותניןנכנסיןובניואהרןיהיוה"הקב1פ

'שנטעונוואחדאחדלכלונותניןנכנסיןובניואהרןיהיוה"הקב2פ

'שנאטוענו'וא'אלכלונותניןנכנסיןובניואהרןיהיוה"הקבא

'שנאטוענוואחדא"לכ'ונותנינכנסיןובניואהרןיהיוה"הקבש

ו

אל'א'ד'וגואותםושמויבאוובניו'ואהרד

אלא"ד'וגומאישאישאותםושמויבאוובניוואהרןמ

אלא"דאותםושמויבאוובניואהרן1פ

אלאחרדבר'וגואישאותםושמויבאוובניואהרן2פ

אלא"ד'וגואישאותםושמויבאוובניואהרןא

אלא"ד'וגואישאותםושמויבאוובניואהרןש

ו

דלתגזלאל'ד'ה'ה'וגותכריתוד

דלתגזלאלד"ההתכריתומ

דלתגזולאלד"ההתכריתו1פ

דלתגזלאלדכתיבהיאהדאהקהתימשפחותשבטתכריתו2פ

דלתגזולאלד"הה'וגומשפחותשבטאתתכריתוא

דלתגזולאלד"הה'וגומשפחותשבטאתתכריתוש

ו

'הכתובמה'רבותי'אמ'וגוהואדלכיד

'הכתובמה'רבותיאמרובשערעניתדכאואלהואדלכימ

הכתובבמהרבותינואמרובשערעניתדכאואלהואדלכי1פ

הכתובבמה'רבותי'אמבשערעניתדכאואלהואדלכי2פ

ד"במהרבותינואמרו'וגוהואדלכיא

ד"במה'רבותיאמרו'וגוהואדלכיש

ו
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במדבר רבה פרשה ה

ב, ה

דיברלאאלאלוגוזלמהודלהואאםמדברד

דברלאאלאלוגוזלמהודלהואאםמדברמ

דברלאאלאלוגוזלמהוהואדלאםמדבר1פ

דברלאאלאלוגוזלמהודלהואאםמדבר2פ

דברלאאלאלוגוזלמה[הוא]דלהואאםא

דברלאאלאהואגוזלמהודלהואאםש

ו

התורהמןלהםליתןחייבשהואענייםבמתנותאלאד

התורהמןלהםליתןחייבשהואענייםבמתנותאלאמ

התורהמןלהםליתןחייבשהואענייםבמתנותאלאהכתוב1פ

התורהמןלהםליתןחייבשהואענייםבמתנותאלא2פ

התורהמןלהםליתןחייבשהואענייםבמתנותאלאא

התורהמןלהםליתןחייבשהואענייםבמתנות(לא)אלאש

ו

מהםאדםיגזולשלא'הבהוהזהירעניומעשרופאהשכחהלקטד

מהםאדםיגזולשלאה"הקבוהזהירעניומעשרופאהשכחהלקטמ

עניומעשרופאהשכחהלקט1פ

מהםאדםיגזולשלאהכתובוהזהירעניומעשרופאהשכחהלקט2פ

מהםאדםיגזולשלאהכתובוהזהירעניומעשרופאהשכחהלקטא

מהםאדםיגזולשלא'הכתווהזהירעניומעשרופאהשכחהלקטש

ו

עניותולודייהואדלכילהםליתן'הראויו'מתנוד

עניותולודיידלכילהםליתןהראויותמתנותמ

ואלעניותולודיהואדלכי1פ

עניותולודיהואדלכילהםליתןהראויותמתנות2פ

עניותולודיהואדלכילהםליתןהראויותמתנותא

עניותולודיהואדלכילהםליתןהראויותמתנותש

ו

אלאבצערועניבריוחעומדשהואלעשירדיילאד

אלאבצערועניבריוחעומדשהואלעשירדיילאמ

אלאבצערועניבריוחעומדשהואלעשירדילאכלוםתגזול1פ

אלאבצערועניבריוחעומדשהואלעשירדילא2פ

אלאבצערועניבריוחעומדשהואלעשירדילאא

אלאבצערועניבריוחעומדשהואלעשירדילאש

ו

בשערעניתדכאואל'הבהלושנתןמהממנוגוזלאףד

בשערעניתדכאואלה"הקבלושנתןמהממנוגוזלאףמ

בשערעניתדכאואלה"הקבלושנתןמהממנוגוזלאף1פ

בשערעניתדכאואלה"הקבלושנתןמהממנוגוזלאף2פ

בשערעניתדכאואלה"הקבלושנתןמהממנוגוזלאףא

בשערעניתדכאואלה"הקבלושנתןמהממנוגוזלאףש

ו

אלמנהכל'ואומ'וגומשפטתטהלא'דתי'כמ'וגוד

אלמנהכל'ואומבריבואביונךמשפטתטהלאדתימאכמאמ

אלמנהכל'ואומבריבואביונךמשפטתטהלא'דכתכמה1פ

אלמנהכלואומרבריבואביונךמשפטתטהלאדתימרכמה2פ

אלמנהכל'ואומ'וגואביונךמשפטתטהלאא"כדא

אלמנהכל'ואומ'וגואביונךמשפטתטהלאא"כדש

ו

נפשקובעיהםאתוקבעריבםיריב'ייכי'וגוד

נפשקובעיהםאתוקבעריבםיריב'הכיתענוןלאויתוםמ

'וגוריבםיריבי"יכיתענוןלאויתום1פ

נפשקובעיהםאתוקבעריבםיריבי"יכיתענוןלאויתום2פ

נפשקובעיהםאתוקבעריבםיריבי"ייכיתענוןלאויתוםא

נפשקבעיהםאתוקבעריבםיריב'הכיתענוןלאויתוםש

ו
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במדבר רבה פרשה ה

ב, ה

אותותענהענהאם'אוהואוכןד

אותותענהענהאם'אומהואוכןמ

אותותענהענהאם'אומהואשכך1פ

יצעקצעקאםכיאותותענהענהאםאומרהואוכן2פ

אותותענהענהאםא"וכהא

אותותענהענהאםא"וכהש

ו

'וגווהרגתיאפיוחרה'וגוד

א"ד'וגומבחרבאתכםוהרגתיאפיוחרה'וגוממ

א"ד'וגו1פ

אחרדבר'וגובחרבאתכםוהרגתיבכםאפיוחרה'וגואלי2פ

א"ד'וגואפיוחרה'וגוא

א"ד'וגואפיוחרה'וגוש

ו

ד

התרמוסזהלוי'ר'אמהואדלכידלתגזולאלמ

התרמוסזהלויר"אהואדלכידלתגזולאל1פ

התרמוסזהלויר"אהואדלכידלתגזלאל2פ

התרמוסזהלויר"אהואדלכידלתגזולאלא

התרמוסזהל"ארהואדלכידלתגזולאלש

ו

ד

אגוזיםלפניישאדםיאמרלאהפרפרתעםנכנסשהואמ

אגוזיםלפניישאדםיאמרלאהפרפרתעםנכנסשהוא1פ

אגוזיםלפניישאדםיאמרלאהפרפרתעםהנכנס2פ

אגוזיםלפניליישאדםיאמרלאהפרפרתעםהנכנסא

אגוזיםלפניישאדםיאמרלאהפרפרתעםהנכנסש

ו

ד

דלכידלתגזולאלה"הקב'אמהתרמוסאתואניחותמריםמ

דלכידלתגזולאלה"הקב'אהתורמוסאתואניחותמרים1פ

דלכידלתגזלאלה"הקב'אהתרמוסאתואניחותמרים2פ

דלכידלתגזולאלה"הקב'אמהתרמוסאתואניחותמריםא

דלכידלתגזולאלה"הקב'אמהתרמוסאתואניחותמריםש

ו

ד

ישאם'אומיהודה'רהרבהמיניןלפניוהיותניהואמ

ישאם'אומיהודה'רהרבהמיניןלפניוהיותניאהוא1פ

ישאםאומריהודה'רהרבהמיניןלפניוהיותניהוא2פ

ישאם'אומיהודה'רהרבהמיניןלפניוהיותניהואא

ישאם'אומיהודה'רהרבהמיניןלפניוהיותניהואש

ו

ד

איאל'אומ'וחכממברךהואעליושבעהממיןביניהןמ

איזהעל'אומ'וחכמימברךהואעליושבעהממיןביניהם1פ

איעלאומריםוחכמיםמברךהואעליושבעהממיןביניהן2פ

איזהעלמברך'אומריוחכמיםמברךהואעליו'זממיןביניהםא

איעלמברך'אומריוחכמיםמברךהואעליו'זממיןביניהםש

ו

ד

'רפליגין'אמלויבןיהושע'רשירצהמהןזהמ

'רפליגיןמה'אומלויבןיהושע'רשירצהמהן1פ

'רפליגיןמהאמלויבןיהושע'רשירצהמהןזה2פ

'רפליגיןמה'אומל"ריבשירצהמהןא

'רמה'אומל"ריבשירצהמהםזהש

ו
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במדבר רבה פרשה ה

ב, ה

ד

פתלאכלבדעתואיןאבלפתלאכלבדעתוכשהיוורבנןיהודהמ

פתלאכלבדעתואיןאבלפתלאכלבדעתובשהיהורבנןיהודה1פ

פתלאכולבדעתואיןאבלפתלאכלבדעתוכשהיהורבניןיהודה2פ

פתלאכולבדעתואיןאבלפתלאכולבדעתוכשהיהורבניןיהודהא

פתלאכולבדעתואיןאבלפתלאכולבדעתוכשהיהורבניןיהודהש

פתלאכולבדעתואיןו

ד

מברךהואעליושבעהממיןביניהןיששאםמודיעמאכלמ

מברךהואעליושבעהממיןביניהםיששאםמודיעמאכל1פ

מברךהואעליושבעהממיןביניהםיששאםמודועלמאכולי2פ

מברךהואעליו'זממיןביניהםיששאםמודו'עלמכוליא

מברךהואעליושבעהממיןביניהםיששאםמודוע"כש

מברךהואעליוזממיןביניהםיששאםמודוע"כו

ד

טפלהעיקרנעשהברךלאבסוףלברךצריךבא'ר'אממ

טפלהעיקרנעשהבירךלאבסוףלברךצריךאבאר"א1פ

טפילהעיקרנעשהבירךלאבסוףלברךצריךבאר"אמ2פ

טפלהעיקרנעשהבירךלאבסוףלברךצריךבארב'אמא

טפלהעיקרנעשהבירךלאבסוףלברך'צריבארב'אמש

טפלהעיקרנעשהבירךלאבסוףלברךצריךבארב'אמו

ד

עלמברךטפלהועמועקרשהואכלהכללזהתמןדתנינןמ

עלמברךטפלהועמועיקרשהואכלהכללזהתמןדתנינן1פ

עלמברךטפלהועמועיקרשהואכלתמןדתנינן2פ

עלמברךטפלהועמועיקרשהואכלתמןדתניאא

עלמברךטפלהועמועיקרשהואכלתמןדתניאש

עלמברךטפלהועמועיקרשהואכלתמןדתנינןו

ד

'רבשםירמיה'רגריזמיתיההיההטפלהאתופוטרהעיקרמ

בשםירמיה'רגריזמיתהוהדההטפלהאתופוטרהעיקר1פ

'רבשםירמיה'רגריזמיתיההיההטפילהאתופוטרהעיקר2פ

ר"בשירמיה'ר(מתיה)[גריזמית]היההטפלהאתופוטרהעיקרא

ר"בשירמיה'רמיתיהגריזהיההטפלהאתופוטרהעיקרש

ר"בשירמיה'רמיתינריז?ה-ההטפלהאתופוטרהעיקרו

ד

משוםלוי'ר'אמתורמיסאעלמברך'אמאמימ

יוחנן'רמשוםלויר"אהתורמוסעלמברךאמי1פ

משוםלויר"אתרמוסהעלמברך'אמאמי2פ

משוםל"ארהתרמוסהעלמברך'אמאמיא

משוםל"ארהתרמוסהעלמברך'אמאמיש

משוםל"ארהתורמוסהעלמברך'אמאמיו

ד

'ורירמיה'ורחזקיה'אמהואדלכידלתגזלאלמ

'ורחזקיה'אהואדלכידלתגזולאל1פ

ירמיה'ורחזקיה'אמהואדלכידלתגזולאל2פ

ירמיה'ורחזקיה'אמהואדלכידלתגזולבלא

ירמיה'ורחזקיה'אמהואדלכידלתגזולבלש

ירמיה'ורחזקיה'אמדלתגזולאלו

ד

שאינומיכליוחנן'רבשםאבאברחייאמ

שאינומיכליוחנן'רבשםירמיה'וראבאברחייא1פ

שאינומיכליוחנן'רבשםאבאבר2פ

שאינומיכליוחנןר"בשא"בא

שאינומיכליוחנןר"בשא"בש

שאיןכליוחנןר"בשאבאברו
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במדבר רבה פרשה ה

ב, ה

ד

כידלתגזולאלנאמרעליואומרובשםדבר'אוממ

כידלתגזולאל'נאמעליואומרובשםדבר'אומ1פ

כידלתגזולאל'נאמעליואומרובשםדבראומר2פ

כידלתגזולאל'אומ'הכתועליואומרובשםדבר'אומא

כידלתגזולאלא"עהאמרובשםדבר'אומש

כידלתגזולאל'אומ'הכתועליואומרובשםדבר'אומו

ד

אומרובשםאותולומרדברשומעכשהואאדםוצריךהואדלמ

אמרובשםלאמרודברשומעכשהואאדםוצריךהואדל1פ

אומרובשםאותולומרדברשומעכשהואאדםוצריךהואדל2פ

אומרובשםאותולאמרדברשומעכשהואאדםוצריךהואדלא

אמרובשםאותולאמרדברשומעכשהואאדםוצריךהואדלש

אומרובשםאותולאמרדבר'אומכשהואאדםוצריךהואדלו

ד

'מרמקובלניכךהלבלרנחום'ר'אמדתנינןהלכהמשליש'אפימ

'מרמקובלניכךהלבלרנחוםר"אדתנינןהלכהמשלישאפלו1פ

'מרמקובלניכךהלבלרנחוםר"אמדתנינןהלכהמשלישאפלו2פ

'מרמקובלניכךהלבלרנחוםר"אדתניאהלכהמשליש'אפיא

'מרמקובלניכךהלבלרנחוםר"אדתניאהלכהמשליש'אפיש

'מרמקובלניכךהלבלרנחוםר"אדתניאהלכהמשליש'אפיו

ד

'אומשאינומיוכלמסינילמשההלכההזקניםמןשקבלמיישאמ

'אומשאינווכלמסינילמשההלכההזקניםמןשקבלמיישא1פ

אומרשאינומיוכלמסינילמשההלכההזקניםמןשקבלמיאשה2פ

'אומשאינומישכלמסינילמשההלכההזקניםמןשקבלמיאשאא

'אומשאינומישכלמסינילמשההלכההזקניםמןשקבלמיאשאש

'אומשאינומישכלמסינילמשההלכההזקניםמןשקבלמיאשהו

ד

כידלתגזלאל'אומ'הכתועליואומרובשםתורהדברמ

דלתגזולאל'נאמעליואומרובשםדבר1פ

כידלתגזלאלאומרהכתובעליואומרובשם(תורה)דבר2פ

כידלתגזולעלא"עהאומרובשםתורהדברא

כידלתגזולאלא"עהאמרובשםתורהדברש

כידלתגזולאל'אומ'הכתועליואומרובשםתורהדברו

ד

אידיבריעקב'רעלמסתמיךהוהיוחנן'רהואדלמ

אידיבריעקב'רעלמסתמיךהוהיוחנן'ר1פ

אידיבריעקב'רעלמסתמיךהוהיוחנן'רהואדל2פ

אידיבריעקב'רעלמסתמיךהוהיוחנן'רהואדלא

אידיבריעקב'רעלמסתמיךהוהיוחנן'רהואדלש

אידיבריעקב'רעלמסתמיךהוהיוחנן'רהואדלו

ד

תרתיןהא'אמקדמוימןומיטמרליהחמיאלעזר'רוהוהמ

תרתיןהא'אקדמוימןומיטמרליהחמיאלעזר'רוהוה1פ

תרתיןהא'אמקדמוימןומיטמרליהחמיאלעזר'רוהוה2פ

תרתיןהא'אמקדמוימןומיטמרליהחמיאלעזר'רוהוהא

תרתיןהא'אמקדמוימןומיטמרליהחמי'אלעז'רוהוהש

תרתיןהא'אמקדמוימןומטמרליהחמיאלעזר'רוהוהו

ד

דלאוחדאבשלמישאילדלאחדאביעבידבבליאהדיןמיליןמ

דלאוחדאבשלמישאילדלאחדאביעבידבבלאההדיןמילין1פ

דלאוחד--בשלשאילדלאחדאביעבידבכליאהדיןמילין2פ

דלאוחדאבשלמישאילדלאחדאביעבידבבליאהדיןמיליןא

דלאחדאבשלמיהושאילדלאחדאביעבידבבלייאהדיןמיליןש

דלאוחדאבשלמישאילדלאחדאביד?עבבבלייאהדיןמיליןו
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ד

לאזעיראגבוןנהיגיןאינוןכןליה'אממשמישמעתתא'אממ

לאזעיראגבוןנהיגיןאינוןכןליה'אמשמישמעתא'א1פ

לאזעיראגבוןנהיגיןאינוןכןליה'אממשמישמועתה'אמ2פ

לא[זעירא]גביכוןנהיגיןאינוןכןליה'אמ'משמישמעתא'אמא

לאגביכוןנהיגיןאינוןכןל"אמשמישמעתא'אמש

לאגביכוןנהיגיןאינוןכןל"אמשמי'שמעת'אמו

ד

מהלכיןמיונחבאונעריםראונימקיימיןדאינוןדרובאבשלמיהשאילמ

מדמהלכיןונחבאונעריםראונימקיימיןדאינוןדרביהבשלמאשאיל1פ

מהלכיןמיונחבאונעריםראונימקיימיןאינוןדרבהבשלמיהשאיל2פ

מהלכיןד[כ]ונחבאונעריםראונימקיימיןאינוןדרבה'בשלמישאילא

לכיןמדמהונחבאונעריםראונימקיימיןאינוןדרבהבשלמיהשאילש

דמהלכיןונחבאונעריםראונימקיימיןאינוןדרבהבשלמיהשאיללאו

ד

מאיר'רהוההכאליה'אממדרשבית[חד]ליהחמימ

מאיר'רהוההכאליה'אממדרשביתחדליהחמי1פ

מאיר'רהוההכאליה'אממדרשביחדליהחמי2פ

מ"רהוההכאל"אמדרשאביחדליהחמיא

מ"רהוההכאל"אמדרשאחדביליהחמיש

מ"רהוההכאל"אמדרשאביחדליהחמיו

ד

שמועתא'אמולאישמעאל'דרשמיהמןשמועתא'ואמדרישיתיבמ

'אולאישמעאל'דרמשמיהשמועתא'ואמדרישיתיב1פ

שמועתה'אמולאישמעאל'דרשמיהמןשמועתהואמרדרישיתיב2פ

שמעתא'אמולאישמעאל'דרמשמיהשמעתא'ואמדריש[ו]יתיבא

שמועתא'אמולאישמעאל'דרמשמיהשמועתא'ואמברישיתיבש

'שמעת'אמולאישמעאל'דרמשמיה'שמעת'ואמברישיתיבו

ד

ידעיןעמאכלליה'אמעקיבא(ירמיה)'דרמשמיהמ

ידעיןעמאכלליה'אעקיבה'דרמשמיה1פ

ידעיןעמאכלליה'אמרביהדהואעקיבא'דרמשמיה2פ

'ידעיעמאכלל"אעקיבא'דרמשמיהא

ידעיןעמאכלליה'אמעקיבא'דרמשמיהש

ידעיןעמאכל'אמעקיבא'דרמשמיהו

ד

'דרידעיןעמאכלליה'אמעקיבא'דרתלמידיהמאיר'דרמ

'דרידעיןעמאכלליה'אעקיבא'דרתלמידיהמאיר'דר1פ

'דרידעיןעמאכלליה'אמעקיבא'דרתלמידיהמאיר'דר2פ

'דרידעיןעמאכלל"א]עקיבא'דרתלמידיהמ"דרא

'עקי'דרתלמידיהמ"דרש

מ"דרו

ד

ליה'אמצלמאאחריקומיהמעבורמהויוחנן'דרתלמידיהאלעזרמ

ליה'אמצלמאארוריקומימעבורמהויוחנן'דרתלמידיהאלעזר1פ

ליה'אמצלמאארודיקומימעבודמהויוחנן'דרתלמידיהאלעזר2פ

ל"אצלמאאחריקומימעבורמהו[יוחנן'דרתלמידיהאלעזרא

ל"אצלמאארוריקומימעבורמהוש

ל"אצלמאארודיקומיר(ו)מעבמהויוחנן'דרתלמידיהו

ד

יאות'אמעייניהועמיקומויעבוראיקרליהפליגאתמהמ

יאות'אעיניהוסמיקומיעבוראיסרליהפליגאתמה1פ

יאותאמרעיניהועימיהקומויעבוראיקרליהפליגאתמה2פ

יאות'אמעיניהועמיהקומויעבידאיקרליהפליגאתמהא

יאות'אמעיניהועמיקומויעבידאיקרליהג[י]פלאתמהש

יאות'אמעיניה(ה)ועמיקומויעביריקר(א)ליהפליגאתמהו
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ב, ה

ד

בריעקב'אמקומיךעברדלאלךעבדאלעזר'רמ

בריעקב'אקדמךעברדלאלךעבידאלעזר'ר1פ

בריעקבמר'אמקומיךעברדלאלךעבדלעזר'ר2פ

בריעקבמר'אמקומיךעברדלאלךעבדאלעזר'רא

בריעקבמר'אמקומיךעבדדלאלךעבדאלעזר'רש

בריעקבמר'אמקומיךעברדלאלךעבדאלעזר'רו

ד

שמיהמןשמועתאדיימרוןבעייוחנן'ורלפייסאתהיודעאידימ

שמיהמןשמועתאדיימרוןבעייוחנן'ורלפייסאתהיודעאידי1פ

משמיהשמועתהדיימרוןבעי[יוחנן]'ורלפייסאתהיודעאידי2פ

משמיהשמועתאדימרוןבעייוחנן'ורלפייסאתהיודעאידיא

משמיהשמועתאדיימרוןבעייוחנן'ורלפייסאתהיודעאידיש

משמיה'שמועתדימרון[דבעי]יוחנן'ורלפייסאתהיודעאידיו

ד

פינחס'רעולמיםבאהלךאגורהרחמיםעליהבקשדודאףמ

פנחס'רעולמיםבאהלךאגוררחמיםעליהבקשדוד'אמ1פ

פנחס'רעולמיםבאהלךאגורהרחמיםעליהבקשדודאף2פ

פנחס'רעולמיםבאהלךאגורהעליהרחמיםבקשדודאףא

פינחס'ר'עולמיבאהליךאגורהעליהרחמיםבקשדודאףש

פנחס'רעולמיםבאהלךאגורהעליהרחמיםבקשדודאףו

ד

שהואדודלבעלעלהוכייוחנן'רבשםירמיה'ורמ

שהואדודלבעלעלהוכייוחנן'רבשםירמיה'ור1פ

שהואדודלבעלעלתוכייוחנן'רבשםירמיה'ור2פ

שהואדודלבעלעלהוכייוחנןר"בשירמיה'ורא

שהואדודלבעלעלתוכייוחנןר"בשירמיה'ורש

שהואדודלבעלעלהוכייוחנןר"בשירמיה'ורו

ד

כנסיותבבתינאמריםדבריישיהואזכהדוד'אמאלאלעולםחימ

כנסיותבבתינאמריםדברישיהיואזכהדוד'אאלאלעולםחי1פ

כנסיותבבתינאמריםדברישיהיואזכהדוד'אמאלאלעולמיםחי2פ

כניסיותבבתינאמריםדברישיהיואזכהדוד'אמאלאלעולמיםחיא

כנסיותבבתי'נאמרידברישיהיואזכהדוד'אמאלא'לעולמיחיש

כנסיותבבתינאמריםדברישיהיואזכהדוד'אמאלאלעולמיםחיו

ד

שמועההאומרכל'אמנזיראברליההנייהמהמדרשותובבתימ

שמועה'האומכל'אנזיראברליהנייהומהמדרשותובבתי1פ

שמועההאומרכל'אמנזיראברליההניהמה'מדרשוובבתי2פ

שמועה'האומכל'אמנזיראברליההנייהמהמדרשותובבתיא

שמועה'האומכל'אמנזיראברליההנייהומהמדרשותובבתיש

שמועה'האומכל'אמנזיראברליההנייהמהמדרשותובבתיו

ד

ישניםשפתידובבטעםמהבקברעמורוחשותשפתותיואומרהמשוםמ

ישניםשפתידובבטעםמהבקבררוחשותשפתותיואומרהשם[מ]1פ

ישניםשפתידובבטעםמהבקברעמורוחשותשפתותיואומרהמשום2פ

ישניםשפתידובבטעםמהבקברעמורוחשותשפתותיואומרהמשםא

ישניםשפתידובבטעםמהבקברעמורוחשותשפתותיואומרהמשוםש

ישניםשפתידובבטעםמהבקברעמורוחשותשפתותיואומרהמשוםו

ד

פפאברחננא'רמאליוזבשהואשלענביםהזהכתמרמ

פפאברחיננא'רמאליוזבשהואענביםשלזהככומר1פ

פפאברהונא'רמאליוזבשהואענביםשלזהככמר2פ

פ"בהונא'רמאיליוזבשהואענביםשלהזהככמרא

פ"בהונא'רמאיליוזבשהואענביםשלהזהככמרש

פפאברחננא'רמאליוזבשהואענביםשלהזהככמרו
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ד

דשתיכהדין'אמוחדקונדיטוןדשתיכהדין'אמחדסימון'ורמ

דשתיכהדין'אוחרנהקונדיטוןכהדין'אחדסימון'ור1פ

דשתיכהדין'אמוחדקונדיטוןדשתיכהדין'אמחדסימון'ור2פ

דשתיכהדין'אמוחדן[טו]קונדידשתיכהדין'אמחדסימון'ורא

דשתיכהדין'אמוחדקונדיטיןדשתיכהדין'אמחדסימון'ורש

דשתיכהדין'אמוחדקונדיטיןדשתיכהדין'אמחדסימון'ורו

ד

אליהוא'אמבפומיהטעמיהליהדשתיג"אעעתיקחמרמ

אליהו'אמבפומיהטעמיהליהדשתיג"אעעתיקחמר1פ

אליהו'אמבפומיהטעמיהליהדשתיגבעלאףעתיקחמר2פ

אליהו'אמבפומיה'טעמליהדשתיג"אעעתיקחמרא

אליהו'אמבפומיהטעמאליהדשתיג"אעעתיקחמרש

אליהו'אמבפומיהטעמאליהדשתיג"אעעתיקחמרו

ד

לעולםפורענותמביאאומרובשםדבר'אומשאינוכלמ

לעולםפורענותמביאאומרובשםטובדבראומרשאינוכל1פ

לעולםפורענותמביאאומרובשםדבראומרשאינומיכל2פ

לעולםפורענותמביאאומרומשוםדבר'אומשאינומיכלא

לעולםפורענותמביאאמרובשםדבראומרשאינומיכלש

לעולםפורענותמביאאומרובשםדבר'אומשאינומיכלו

ד

'שנלעולםגאולהמביאאומרובשםדבר'האומוכלמ

שנאמרלעולםגאולהמביאטובשהואאומרובשםדברהאומרוכל1פ

'שנלעולםגאולהמביאאומרובשםדברהאומרוכן2פ

'שנאלעולםגאולהמביאאומרומשוםדבר'האומוכןא

'שנאלעולםגאולהמביאאומרובשםדברהאומרוכןש

'שנאלעולםגאולהמביאאומרובשםדברהאומרוכןו

ד

נגאלוכןידיועלמרדכיבשםלמלךאסתרותאמרמ

נגאלוכןידיועלמרדכיבשםלמלךאסתרותאמר1פ

ישראלנגאלוכןידיועלמרדכיבשםלמלךאסתרותאמר2פ

ישראלנגאלוכןי"ועמרדכיבשםלמלךאסתרותאמר'שנאא

ישראלנגאלוכןי"ועמרדכיבשםלמלךאסתרותאמרש

ישראלנגאלוכןי"ועמרדכיבשםלמלךאסתרותאמרו

'א'דד

א"דבספרונכתבהאלההפוריםדבריקייםאסתרומאמר'שנמ

א"דבספרונכתבהאלההפוריםדבריקייםאסתרומאמר'שנ1פ

אחרדברבספרונכתבהאלההפוריםדבריקייםאסתרומאמר'שנ2פ

א"דבספרונכתבהאלההפוריםדבריקייםאסתרומאמר'שנאא

א"דבספרונכתבהאלההפוריםדבריקייםאסתרומאמר'שנאש

א"דבספרונכתבהאלההפוריםדבריקיםאסתרותאמר'שנאו

לוישלבשבטומדברתגזלאלד

שללויבשבטומדברהואדלכידלתגזלאלמ

לוישלבשבטומדברהואדלכידלתגזולאל1פ

לוישלבשבטומדברהואדלכידלתגזולאל2פ

לוישל(ב)בשבטומדברהואדלכידלתגזולאלא

לוישלבשבטומדברהואדלכידלתגזולאלש

לוישלבשבטומדברדלתגזולאלו

השבטיםמכלבמניןדליםשהיודליםאותןקוראלמהד

השבטיםמכלבמניןדליםשהיודליםאותםקוראלמהמ

השבטיםמכלבמנייןדליםשהיודליםאותןקוראולמה1פ

השבטיםמכלבמניןשהיו(דלים)דליםאותןקוראלמה2פ

השבטיםמכלבמניןדליםשהיודליםאותםקוראהואלמהא

'השבטימכלבמניןדליםשהיודליםאותםקוראלמהש

השבטיםמכלבמניןדליםשהיודליםאותםקוראלמהו
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במדבר רבה פרשה ה

ב, ה

אלאמניינםעלהשלאכמנשהבמניןפחותהשבטיםבכללךאיןד

אלאמניינםעלהשלאכמנשהבמניןפחותהשבטיםבכללךאיןמ

אלאמניינםעלהשלאכמנשהבמניןפחותהשבטיםבכללךאין1פ

אלאמנינםעלהשלאכמנשהבמניןפחות'השבטיבכללךאין2פ

אלאמנינםעלהשלאבמנשהפחותבמניןהשבטיםבכללךשאיןא

אלאמנינםעלהשלאכמנשהבמניןפחותהשבטיםבכללךאיןש

אלאמנינםעלהשלאכמנשהפחותבמניןהשבטיםבכללךאיןו

ועדשנה'כמבןהיווהם'וראלף'ב'לד

ועדשנה'כמבןהיווהםומאתיםאלףב"למ

ועדעשריםמבןהיווהםומאתיםאלףושניםשלשים1פ

ועדשנהעשריםמבןהיווהםומאתיםאלףושלשיםשנים2פ

ועדשנה'כמבןהיווהםק"וקאלףב"לא

ועדשנה'עשרימבןהיווהםק"וקאלףב"לש

ועדעשריםמבןמוניןהיווהםק"וקאלףב"כו

וחוץ'כועדחדשמבןשהיומאותןחוץ'סבןד

חדשמבןשהיומאותןחוץ'סבןמ

וחוץעשריםעדחדשמבןשהיומאותןחוץששיםבן1פ

חדשמבןשהיומאותןחוץששיםבן2פ

'כבןועד]חדשמבןשהיומאותןחוץ'סבןא

חדשמבןשהיומאותןחוץ'סבןש

חדשמבןשהיומאותןחוץששיםבןו

לוישבטכלאבלומעלהשנה'סמןשהיואותןמןד

מ

לוישבטכלאבלומעלהשנהששיםמןשהיומאותן1פ

2פ

לוישבטכלאבלומעלהשנהששיםמבןשהיוומאותןא

ש

לויושבטומעלהו

'וגאלף'ב'כאלאומעלהחדשמבןהיולאד

'ושאלףב"כאלאומעלהמ

ושלשאלףושניםעשריםאלאומעלהחדשמבןהיולא1פ

ושלשאלףושניםעשריםאלאומעלה2פ

'וגאלףב"כאלא'ומע[חדשמבןהיולאא

'ושאלףב"כאלאומעלהש

ושלשאלףב"כאלאומעלהחדשבןעםהיולאו

שאינומיוכללקדש'סמוכישהיולמהובניוואהרןמאותד

שאינומיוכללקדשסמוכיןשהיולמהובניואהרןמ

שאינומיוכללקדשסמוכיןשהיולמהובניואהרןמאות1פ

שאינומיוכללקדשסמוכיןשהיולמהובניוואהרןמאות2פ

שאינומיוכללקדשסמוכיןשהיולמהובניוואהרןמאותא

שאינו(שנזהר)מיוכללקדש'סמוכישהיולמהובניוואהרןש

שאינומיוכללקדשסמוכיןשהיולמהמאותו

הם'לישר'הבה'אמבהןפוגעתהדיןמדתכראוינזהרד

הםלישראלה"הקב'אמבהןפוגעתהדיןמדתמידכראוינזהרמ

הםלישראלה"הקב'אבהןפוגעתהדיןמידתמידכראוינזהר1פ

הםלישראלה"הקב'אמבהןפוגעתהדיןמדתמידכראוינזהר2פ

הםלישראלה"הקב'אמבופוגעתהדיןמדתמידכראוינזהרא

הם'לישה"הקב'אמבופוגעתהדיןמדתמידכראוינזהרש

הםלישראלה"הב'אמבופוגעתהדיןמדתמידכראוינזהרו

תגזלואלבשבילכם'מתדלדליוהםתזוקושלאכדיהקדשמשמרתשומריםד

תגזלואלבשבילכםמדתלדליםוהםתנזקושלאכדיהקדשמשמרתשומריםמ

תגזלואלבשבילכםמתדלדליםוהםתנזקושלאכדיהקדשמשמרתשומרים1פ

תגזלואלבשבילכםמתדלדליםוהםתינזקושלאכדיהקדשמשמרתשומרים2פ

תגזלואלם[כ]בשבילמתדלדליםוהםתנזקושלאכדיהקדשמשמרת'שומריא

תגזלואלבשבילםמתדלדליםוהםתנזקושלאכדיהקדשמשמרתשומריםש

תגזלואלבשבילםמתדלדליםוהםתנזקושלאכדיהקדשמשמרתשומריםו
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במדבר רבה פרשה ה

ב, ה

מנחלהדליםשהםועודהואדלכילהםשנתתיהמתנותמהםד

מנחלהדליםשהםועודהואדלכילהםשנתתיהמתנותמהםמ

מנחלהדליםשהםועודהואדלכילהםשנתתימתנותמהם1פ

מנחלהדליםשהםועודהואדלכילהםשנתתיהמתנותמהם2פ

מנחלהדליםשהםועודהואדלכילהםשנתתיהמתנותמהםא

מנחלהדליםשהםועודהואדלכילהםשנתתי'המתנומהםש

בנחלהדליםשהםועודהואדלכילהםשנתתיהמתנותמהםו

משהנתןלאלויולשבט'שנאבארץחלקעמכםנטלושלאד

משהנתןלאלויולשבט'שנבארץחלקעמכםנטלשלאמ

משהנתןלאלויולשבט'שנבארץחלקעמכםנטלושלא1פ

משהנתןלאלויולשבט'שנבארץחלקעמכםנטלושלא2פ

משהנתןלאלויולשבט'שנאבארץעמכםנחלושלאא

משהנתןלאלויולשבט'שנאבארץחלקעמכםנטלושלאש

משהנתןלאלויולשבט'שנאבארץחלקעמכםנטלושלאו

בישראלמעשרכלנתתיהנהלויולבנינחלהד

בישראלמעשרכלאתנתתיהנהלויולבני'וגומנחלהמ

'וגומעשרכלאתנתתיהנהלויולבני'ואו'וגונחלה1פ

בישראלמעשרכלנתתיהנהלויולבני'וגונחלה2פ

'וגונתתיהנהלויולבני'וגונחלהא

'וגונתתיהנהלויולבני'וגונחלהש

'וכונתתיהנהלויולבני'וכונחלהו

ולא'וגולנחלהד

ולא'וגומ

1פ

ולאמועדאהלעבודתאתעובדיםהםאשרעבודתםחלףלנחלה2פ

ולאא

ולאש

ולאו

ועבד'וגועודיקרבוד

ועבד'וגומועדאהלאלישראלבניעודיקרבומ

ועבד1פ

ועבדלמותחטאלשאתמועדאהלאלישראלבניעודיקרבו2פ

ועבד'וגוישראלבניעודיקרבוא

ועבד'וגוישראלבניעודיקרבוש

ועבדישראלבניעודיקרבוו

'וגומועדאהלעבודתאתהלויד

'וגוממועדאהלעבודתאתהואהלוימ

עונםאתישאווהםמועדאהלעבודתאתהואהלוי1פ

חקתעונםאתישאווהםמועדאהלעבודתאתהלוי2פ

'וגוהלויא

'וגו"הלויש

'וכוהלויו

עניתדכאואלד

עניתדכאואלמ

עניתדכאואל1פ

עניתדכאואלנחלהינחלולאישראלבניובתוךלדורותםעולם2פ

עניתדכאואלא

עניתדכאואלש

עניתדכאואלו

'וגותבואתךמעשרכלאתלעשרתכלהכי'דתי'כמבשערד

'וגומתבואתךמעשרכלאתלעשרתכלהכימ"דתיא"כמבמכתשמ

'וגותבואתךמעשרכלאתלעשרתכלהכי'דכתכמהבשער1פ

בשנהתבואתךמעשרכלאתלעשרתכלהכידתימרכמהבשער2פ

בשנהתבואתךמעשרכלאתלעשרתכלהכיא"כדבשערא

בשנהתבואתךמעשרכלאתלעשרתכלהכיא"כדבשערש

בשנהתבואתךמעשרכלאתלעשרתכלהכיא"כדבשערו
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במדבר רבה פרשה ה

ב, ה

כיכןעשיתשאםד

כיכןעשיתלאשאםמ

כיכןעשיתלאשאםושבעו'בשעריואכלועד1פ

כיכןעשיתשאם'וגוהלויונתתהמעשרשנתהשלישית2פ

כיכןעשיתשאםללויונתתהמעשרשנתהשלישיתא

כיכןעשיתשאםללויונתתהמעשרשנת'השלישיש

כיכןעשיתשאםללויונתתהמעשרשנתהשלישיתו

דלתגזלאל'וגוריבםיריב'ייד

דלתגזולאלא"ד'וגומריבםיריב'המ

דלתגזולאלא"ד'וגוריבםיריבי"י1פ

דלתגזולאלאחרדברריבםיריבי"י2פ

דלכידלתגזולאלא"דריבםיריבי"ייא

דלכידלתגזולאלא"דריבםיריב'הש

דלכידלתגזולאלא"דריבםיריבי"יו

דלאותןקוראלמהקהתבבנימדברד

דלאותןקוראלמהקהתבבנימדברמ

דליםאותםקוראלמהקהתבבנימדבר1פ

(של)דלאותםקוראלמהקהתבבנימדבר2פ

דלאותםקוראלמהקהתבבנימדבר'וגוהואא

דלאותםקוראלמהקהתבבנימדבר'וגוהואש

דלאותםקוראהואלמהקהתבבנימדברהואו

בארץחלקנטלושלאלוימשבטשהיוד

כלשהיהא"דבארץחלקנטלושלאלוימשבטשהיומ

כלשהיהא"דבארץחלקנטלושלאלוימשבטשהיו1פ

כלשהיהאחרדברבארץחלקנטלושלאלוימשבטשהיו2פ

כלשהיהא"דבארץחלקנטלושלאלוימשבטשהיוא

כלשהיהא"דבארץחלקנטלושלאלוימשבטשהיוש

כלשהיא"דבארץחלקנטלושלאלוימשבטשהיוו

ד

ולאהואדלכיאחיהםכשארבעגלותולאבכתףמשאםמ

ולאהואדלכיאחיהםכשארבעגלותולאבכתףמשאם1פ

ולאהואדלכיאחיהםכשארבעגלותולאבכתףמשאם2פ

ולאהואדלכיאחיהםכשארבעגלותולאבכתףמשאםא

ולאהואדלכיאחיהםשארכיבעגלותולאבכתףמשאםש

ולאהואדלכיאחיהםכשארבעגלותולאבכתףמשאםו

ד

מהםמכלההארוןשהיההלויםמשפחותמכלמתדלדליםשהיועודמ

בהםמכלההארוןשהיההלויםמשפחותמכלמתדלדליןשהיועוד1פ

בהםמכלההארוןשהיההלויםמשפחותמכלמתדלדליםשהיועוד2פ

בהןמכלההארוןשהיההלוייםמשפחותמכלמתדלדליםשהיואלאעודא

בהםמכלההארוןשהיההלויים'משפחומכלמתדלדליםשהיואלאעודש

בהםמכלההארוןשהיההלוייםמשפחותמכלמתדלדליםשהיואלאעודו

ד

חייהםתגזלואלקהתבבניבהםהזהרוולאהרןלמשהה"הקב'אממ

חייהםתגזלואלקהתבבניבהםהזהרוולאהרןלמשהה"הקב'אמ1פ

חייהםתגזלואלקהתבבניבהםהזהרוולאהרןלמשהה"הקב'אמ2פ

חייהםתגזלואלקהתבבניבהםהזהרוולאהרןלמשהה"הקב'אמא

חייהםתגזלואלקהתבבניבהםהזהרוולאהרןלמשהה"הקב'אמש

מהםתגזלואלקהתבבניבהםהזהרוולאהרןלמשהה"הב'אמו

ד

אתתכריתואלד"ההשיחיותקנהלהםעשומהםמ

'וגותכריתואלד"ההשיחיותקנהלהםעשומהם1פ

אתתכריתואלדכתיבהואהדאשיחיותקנהלהםעשומהם2פ

אתתכריתואלד"ההשיחיותקנהלהםעשומהםא

אתתכריתואלד"ההשיחיותקנהלהםעשומהםש

אתתכריתואלד"ההשיחיותקנהלהםעשוחייהםו
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במדבר רבה פרשה ה

ג, ה- ב , ה

'א'דד

א"ד'וגומוחיולהםעשווזאתהקהתימשפחותשבטמ

א"ד'וגווחיולהםעשווזאת1פ

אחרדבר'וגווחיולהםעשוזאת'וגוהקהתימשפחותשבט2פ

א"ד'וגווחיולהםעשוזאת'וגוהקהתימשפחותשבטא

א"ד'וגווחיולהםעשוזאת'וגוהקהתי'משפחושבטש

א"ד'וכווחיולהםעשוזאת'וכוהקהתימשפחותשבטו

אתלמחות'יידברולא'ד'ה'ה'וגתכריתואלד

אתלמחות'הדברולאד"ההתכריתואלמ

אתלמחותי"ידברולאד"ההתכריתואל1פ

אתלמחותי"ידברולאדכתיבהיאהדאתכריתואל2פ

אתלמחותי"יידברולאד"ההתכריתואלא

אתלמחות'הדברולאד"ההתכריתואלש

אתלמחותי"ידברולאד"ההתכריתואלו

ראהמהם'אשימותמבקש'הקבהאיןהשמיםמתחתישראלשםד

ראהמהםאחדשימותמבקשה"הקבאיןהשמיםמתחתישראלשםמ

ראהמהםאחדשימותמבקשה"הקבאיןהשמיםמתחתישראלשם1פ

ראהמהםאחדשימותמבקשה"הקבאיןהשמיםמתחתישראלשם2פ

ראהמהםאחדשימותמבקשה"הקבאיןהשמיםמתחתישראלשבטא

ראהמהםאחדשימותמבקשה"הקבאיןהשמיםמתחתישראלשבטש

ראהמהםאחדשימותמבקשה"הקבאיןהשמיםמתחתישראלו

'וגוהנכרבןיאמראל'כתימהד

לשרתו'האלהנלוההנכרבןיאמרואל'כתומהמ

'וגוהנלוההנכרבןיאמרואל'כתמה1פ

'וגולשרתוי"יאלהנלוההנכרבןיאמרואלכתובמה2פ

'וגולשרתוי"ייאלהנלוההנכרבןיאמרואל'כתימהא

'וגולשרתו'האלהנלוההנכרבןיאמרואל'כתומהש

'וכולשרתוי"יאלהנלוההנכרבןיאמרואל'כתימהו

אחתעללפסלושלאאמרתינכרבןעלומהד

אחתעללפסלושלאאמרתינכרבןעלומהמ

אחתעלישראלעללפסלושלאאמרתינכרבןעלומה1פ

אחתעללפסלושלאאמרתיהנכרבןעלומה2פ

ו"עאכלפסלושלאאמרתינכרבןעלומהא

ו"עאכלפוסלושלאאמרתינכרבןעלומהש

לפסלושלאאמרתיהנכריבןעלומהו

למחות'יידברולאהויבנישהםישראלוכמהכמהד

למחות'הדברולאהויבנישהםלישראלכמהמ

למחותי"ידברלאהויבנישהםוכמהכמה1פ

למחותי"ידברולאהויבנישהםישראלוכמהכמה2פ

למחותי"יידברולאהויבנישהםישראלא

למחות'הדברולאהויבנישהםישראלש

למחותי"ידברולאהויו"עאכבנישהםישראלו

ולאגרוריםגריםשהיו'הגבעוניוכן'וגוד

ולאגרוריםגריםשהיוהגבעוניםוכןהשמיםמתחתישראלשםאתמ

ולאגרוריםגריםשהיוהגבעונים'וגו1פ

ולאגרוריםגריםשהיוהגבעוניםוכןהשמיםמתחתישראלשםאת2פ

ולאגרוריםגריםשהיוהגבעוניםמןהשמיםמתחתישראלשםאתא

ולאגרוריםגריםשהיוהגבעוניםוכןהשמיםמתחתישראלשםאתש

ולאגרוריםגריםשהיוהגבעוניםוכןהשמיםמתחתישראלאתו

שבקשועלאותםקבלתינתגיירוהיראהמןאלאאמתגיריהיוד

שבקשועלאותםקבלתינתגיירוהיראהמןאלאאמתגיריהיומ

שבקשועלאותםקבלתינתגיירוהיראהמןאלאאמתגירי1פ

שבקשועלאותםקבלתינתגיירוהיראהמןאלאאמתגריהיו2פ

שבקשועלאותםקבלתינתגיירוהיראהמןאלאאמתגריהיוא

שבקשועלאותםקבלתינתגיירוהיראהמןאלאאמתגריהיוש

שבקשועלאותםקבלתינתגיירוהיראהמןאלאאמתגריהיוו
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במדבר רבה פרשה ה

ג, ה

ולאהרגתיומזונותןמספקיןשהיו'הכהניוהרגלהםלהזדקקשאולד

ולאהרגתיומזונותןמספקיןשהיוהכהניםוהרגלהםלהזדווגשאולמ

ולאהרגתיומזונותםמספקיםשהיוהכהנים(א)והרגלהםלהזקקשאול1פ

ולאהרגתיומזונותםמספקיןשהיוהכהניםוהרגלהםלהזדקקשאול2פ

ולאהרגתיו'מזונות'מספיקישהיוהכהניםוהרגלהםלהזדקקשאולא

ולאהרגתיומזונותםמספקיםשהיוהכהניםוהרגלהםלהזדקקשאולש

ולאהרגתיםמזונותםמספקיןשהיוהכהניםוהרגלהםלהזקקשאולו

רעבויהי'שנבשבילםרעבשנים'גשהבאתיאלאעודד

רעבויהי'שנבשבילםרעבשניםשלששהבאתיאלאעודמ

רעבויהי'שנבעולםרעבשנים'גשהבאתיאלאעוד1פ

רעבויהי'שנבשבילםרעבשניםשלששהבאתיאלאעוד2פ

רעבויהי'שנאמבשבילםרעבשנים'גשהבאתימהאלאעודא

רעבויהי'שנאבשבילםרעבשנישלששהבאתימהאלאעודש

רעבויהי'שנאבשבילםרעבשנים'גשהבאתיאלאעודו

לגבעוניםאםומה'וגודודבימיד

לגבעוניםאםומה'וגומשניםשלשדודבימימ

לגבעוניםאםומה'וגושנהאחרשנהשניםשלשדודבימי1פ

לגבעוניםאםומה'וגושנהאחרשנהשניםשלשדודבימי2פ

'לגבעוניאםומה'וגושנהאחרישנהשנים'גדודבימיא

לגבעוניםאםומה'וגושנהאחרישנהשניםשלשדודבימיש

לגבעוניםאםומה'וכושנהאחרישנהשניםשלשדודבימיו

'יידברולאהויפוסלאנילבניפסלתילאאצלכםשבאוד

'הדברולאהויפוסלאנילבניפסלתילאאצליכםשבאומ

י"ידברלאהויפוסלאנילבניפסלתיאצלכםשבאו1פ

י"ידברולאהויפוסלאנילבניפסלתילאאצלכםשבאו2פ

י"יידברולאהויפוסלאנילבניפסלתלאאצלכםשבאוא

'הדברולאהויפוסלאנילבניפסלתילאאצלכםשבאוש

י"ידברולאהויפוסלאנילכםפסלתילאאצלכםשבאוו

ללויםוכמהכמהאחתועל'וגולמחותד

ללויםכמהאחתועלהשמיםמתחתישראלשםאתלמחותמ

ללויםוכמהכמהאחתעל'וגולמחות1פ

ללויםוכמהכמהאחתועלהשמיםמתחתישראלשםאתלמחות2פ

ללוייםו"ועאכהשמיםמתחתישראלשםאתלמחותא

ללוייםו"ועאכהשמיםמתחתישראלשםאתלמחותש

ללוייםו"ועאכהשמיםמתחתישראלאתלמחותו

'ד'ה'התכריתואלתכריתואלהוילפנימשרתיםשהםד

ד"ההתכריתואלא"דתכריתואלהוילפנימשרתיםשהםמ

ד"ההתכריתואלא"דתכריתואלהוילפנימשרתיםשהם1פ

הדאתכריתואלאחרדברתכריתואלהוילפנימשרתיםשהם2פ

ד"ההתכריתואלא"דתכריתואלהוילפניוים[ת](ש)משרשהםא

ד"ההתכריתואלא"דתכריתואלהוילפנימשרתיםשהםש

ד"ההתכריתואלא"דתכריתואלהוילפנימשרתיםשהםו

'הקבהשלמדותיוואיןצרהביוםלמעוז'ייטובד

ה"שלהקבמדותיוואיןצרהביוםלמעוז'הטובמ

ה"הקבשלמדותיואיןצרהביוםלמעוזי"יטוב1פ

ה"הקבשלמדותיוואיןצרהביוםלמעוזי"יטובדכתיבהיא2פ

ה"הקבשלמדותיואיןצרהביוםלמעוזי"ייטובא

ה"הקבשלמדותיואיןצרהביוםלמעוז'הטובש

ה"הבשלמדותיואיןצרהביוםלמעוזי"יטובו

עושההואמדינהעליושמרדהודםבשרמלךודםבשרכמדתד

עושההואמדינהעליושמרדהודםבשרמלךודםבשרכמדתמ

עושההואמדינהעליושמרדהודםבשרמלךודםבשרכמדת1פ

עושההואמדינהעליושמרדהודםבשרמלךודםבשרכמדת2פ

עושההואמדינהעליושמרדהו"בשמלךו"בשכמדתא

עושההואמדינהעליושמרדהו"בשמלךו"בשכמדתש

עושההואמדינהעליושמרדהו"בשמלךו"בשכמדתו
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ג, ה

כןאינו'והקבההרעיםעםהטוביםוהורגאנדרולומסיאבהד

אלאכןאינוה"והקבהרעיםעםהטוביםוהורגאנדרלומסיאבהמ

אלאכןאינוה"והקבהרעיםעםהטוביםאתוהורגאנדרולומסיאעמה1פ

אלאכןאינוה"והקבהרעיםעםהטוביםוהורגאנדרולומוסיאבה2פ

אלאכןאינוה"והקבהרעיםעםהטוביםוהורגאנדרולומוסיאבהא

אלאכןאינוה"והקבהרעיםעםהטוביםוהורגאנדרולומוסיאבהש

אלאכןאינוה"והבהרעיםעםהטוביםוהורגאנדרלומוסיאבהו

חטאלרשעיםומאבדלצדיקיםממלטהואלפניומכעיסשהדורבשעהד

חטאולרשעיםומאבדלצדיקיםממלטהואלפניומכעיסשהדורבשעהמ

חטאולרשעיםומאבדלצדיקיםממלטהואלפניומכעיסהואשהדורבשעה1פ

חטאולרשעיםומאבד'לצדיקיממלטהואלפניומכעיסשהדורבשעה2פ

חטאולרשעיםומאבדלצדיקיםממלטהואלפניומכעיסשהדורבשעהא

חטאולרשעיםומאבדלצדיקיםממלטהואלפניומכעיסשהדורבשעהש

חטאוהרשעיםומאבדהצדיקיםממלטהואלפניומכעיסשהדורבשעהו

חנוךויתהלךלחנוךהצילאותםאיבדאנושדורד

חנוךויתהלךלחנוךהצילאותםאבדאנושדורמ

חנוךויתהלך'שנחנוךאתהצילאותןאבדאנושדור1פ

לפניחנוךויתהלךחנוךהצילאותםאיבדאנושדור2פ

אתחנוךויתהלךחנוךהצילאותןאבדאנושדורא

אתחנוךויתהלךחנוךהצילאותםאבדאנושדורש

אתחנוךויתהלךחנוךועלאותםאבדאנושדורו

ואיבדןהכעיסוהמבולדורבוחוסיויודעצרהביוםלמהד

ואבדןהכעיסוהמבולדורבוחוסיויודעצרהביוםלמהמ

ואבדןהכעיסוהמבולדורבוחוסיויודעצרהביוםלמה1פ

ואיבדןהכעיסוהמבולדורבוחוסיויודעצרהביוםלמההאלהים2פ

ואבדןהכעיסוהוהמבולדורבוחוסיויודעצרהביוםלמההאלהיםא

ואיבדןהכעיסוהוהמבולדורבוחוסיויודעצרהביוםלמההאלהיםש

ואבדןהכעיסוהוהמבולדורבוחוסיויודעצרהביוםלמההאלהיםו

הוי'ייבעיניחןמצאונחלנחוהצילד

הוי'הבעיניחןמצאונח'שנלנחוהצילמ

י"יבעיניחןמצאונח'שנלנחוהציל('שנ)במים1פ

הויי"יבעיניחןמצאונחלנחוהציל2פ

הויי"ייבעיניחןמצאונחלנחוהצילא

הוי'הבעיניחןמצאונחלנחוהצילש

הויי"יבעיניחןמצאונחנחוהצילו

ביוםלמעוז'ייטובבוחוסיויודעצרהביוםד

בוחוסיויודעצרהביוםמ

1פ

ביוםלמעוזי"יטובבוחוסיויודעצרהביום2פ

ביוםלמעוזי"ייטובא

בוחוסיויודעצ"לב'הטובש

ביוםלמעוזי"יטובו

והצילואיבדםהכעיסוסדומייםבוחוסיויודעצרהד

והצילואיבדםהכעיסוסדומייםוכןמ

והצילבמיםואבדןהכעיסוסדומיםוכן1פ

והצילואיבדםהכעיסוסדומייםבוחוסיויודעצרה2פ

והצילואיבדןהכעיסוהוסדוםאנשיבוחוסיויודעצרהא

והצילואיבדםהכעיסוהוסדוםדורש

הצילואבדםהכעיסוהוסדוםאנשיבוחוסיויודעצרהו

'וגוהככרעריאת'אלהיבשחתויהי'שנלוטד

אתאלהיםויזכורהככרעריאתאלהיםבשחתויהי'שנלוטמ

אתאלהיםויזכר'שנללוט1פ

אתאלהיםויזכרהככרעריאתאלהיםבשחתויהי'שנאלוט2פ

אתאלהיםויזכורהככרעריאתאלהיםבשחתויהי'שנאלוטא

אתאלהיםויזכרהככרעריאתאלהיםבשחתויהי'שנאלוטש

אתאלהיםויזכורהככרעריאתאלהיםבשחתויהי'שנאלוטו
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ג, ה

חוסיויודעצרהביוםהויד

חוסיויודעצרהביוםהויההפכהמתוךלוטאתוישלחאברהםמ

'וגולוטאתוישלחאברהם1פ

חוסיויודעצרהביוםהויההפכהמתוךלוטאתוישלחאברהם2פ

חוסיויודעצרהביוםהויההפכהמתוךלוטאתוישלחאברהםא

חוסיויודעצרהביוםהויההפכהמתוךלוטאתוישלחאברהםש

חוסיויודעצרהביוםהויההפכהמתוךלוטאתוישלחאברהםו

אורהיהישראלבניולכלהמצריםעלחשךהביאבוד

בומ

במושבותםאורהיהישראלבניולכלמצריםעלחשךהביא1פ

אורהיהישראלבניולכללמצריםחשךהביא]בו2פ

בוא

בוש

בוו

למדברבאוממצריםישראליצאובוחוסיויודעצרהביוםהויד

למדברבאוממצריםישראליצאומ

למדברבאוממצריםיצאו1פ

למדברבאוממצריםישראליצאו[בוחוסיויודעצרהביוםהוי2פ

למדברובאוממצריםישראליצאוא

למדברובאוממצריםישראליצאוש

למדברובאוממצריםישראליצאוו

מי'שנאלוישלמשבטוחוץמעשהאתועשוד

מי'שנשללוימשבטוחוץמעשהאותועשומ

מי'שנלישלמשבטוחוץמעשהאותועשו1פ

מי'שנלוישלמשבטוחוץמעשהאותועשו2פ

מימשהויאמר'שנאלוישלמשבטוחוץמעשהאותועשוא

מי'שנאמלוישלמשבטוחוץמעשהאותועשוש

מי'שנאלוישלמשבטוחוץמעשהאותועשוו

מידלויבניכלאליוויאספואלי'לייד

מידלויבניכלאליוויאספואלי'להמ

מידז"לעהשתחוושלא'וגואליי"לי1פ

מידלויבניכלאליוויאספואליי"לי2פ

מידלויבניכלאליוויאספואליי"לייא

מידלויבניכלאליויאספואלי'להש

מידלויבניכלאליוויאספואליי"ליו

בניויעשו'שנלוישבטידיעללחטאיםוהרגמשהעמדד

בניויעשו'שנלוישבטידיעללחטאיםוהרגמשהעמדמ

בניויעשו'שנלוישבטידיעללחטאים(?)והרגמשהעמד1פ

לוישבטידיעללחטאיםוהרגמשהעמד2פ

לוישבטי"עלחטאיםוהרגמשהעמדא

לוישבטי"ע'לחטאיוהרגמשהעמדש

לוישבטי"עלחטאיםוהרגמשהעמדו

נגףולאהעגלמעשהעושי'הבהונגףמשהכדברלויד

אתנגףולאהעגלמעשהעושיה"הקבונגףמשהכדברלוימ

אתנגףולאהעגלמעשהעושיה"הקבונגףמשהכדברלוי1פ

2פ

א

ש

ו

'וגו'ייויגף'שנלוישבטד

עשואשרעלהעםאת'הויגוף'שנלוישבטמ

עשואשרעלהעםאתי"יויגף'שנלוישבט1פ

עשואשרעלהעםאתי"יויגוף'שנא2פ

עשואשרעלהעםאתי"ייויגוף'שנאא

עשואשרעלהעםאת'הויגוף'שנאש

עשואשרעלהעםאתי"י-אויגוף'שנאו
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ד, ה- ג , ה

'הקבה'אמבוחוסיויודעצרהביוםהויד

ה"הקב'אמבוחוסיויודעצרהביוםהוי'וגומהעגלאתמ

ה"הקב'אבוחוסיויודעצרהביוםהוי'וגו1פ

ה"הקב'אמבוחוסיויודעצרהביוםהוי'וגוהעגלאת2פ

ה"הקב'אמבוחוסיויודעצרהביוםהוי'וגוהעגלאתא

ה"הקב'אמבוחוסיויודעצרהביוםהוי'וגוהעגלאתש

ה"הבאמרבוחוסיויודעצרהביוםהויהעגלאתו

שאודעהואהדיןבעגלשמיוקדשוביחסולוישבטד

שאדעהואהדיןבעגלשמיוקדשובוחסומ

שאדעהואבדיןבעגלשמיוקדשוביחסולוישבט1פ

שאדעהואהדיןבעגלשמיאתוקדשוביחסושבט2פ

שאדעהואהדיןבעגלשמיוקדשוביסו(ו)ח[לוי]שבטא

שאדעהואהדיןבעגלשמיוקדשוביחוסישבטש

שאדעהואהדיןבעגלשמיוקדשו---------ו

קהתבניעלולאהרןלמשההזהיר'לפימצרהואצילםלטובאותםד

קהתבניעלולאהרןלמשההזהירלפיכךמצרהואצילםלטובאותםמ

קהתבניעלולאהרןלמשההזהירלפיכךמצרהואצילםלטובאותם1פ

[קהתבניעל]ולאהרןלמשההזהירלפיכךמצרהואצילםלטובאותם2פ

קהתבניעלולאהרןלמשההזהיר'לפימצרהואצילםלטובאותםא

קהתבניעלולאהרןלמשההזהיר'לפימצרהואצילםלטובאותםש

קהתבניעלולאהרןלמשההזהיר'לפימצרהואצילםלטובאותםו

אל'ד'ה'ההארוןבמעשהיתכלושלאלויםשהיוד

אלד"הההארוןבמעשהיתכלושלאלויםשהיומ

אלד"הההארוןבמעשהיתכלושלאללויםשהיו1פ

אלדכתיבהואהדאהארוןבמעשהיתכלושלאלויםשהיו2פ

אלד"הההארוןבמעשהויתכלויכלושלאלוייםשהיוא

אלד"הההארוןבמעשהויתכלויכלושלאלוייםשהיוש

אלד"הההארוןבמעשהויתכלויכלושלאלוייםשהיוו

'ייוידברלמעלה'כתמה'וגותכריתואל'א'ד'וגותכריתוד

'הוידברלמעלה'כתומה'וגומתכריתואלא"ד'וגומתכריתומ

י"יוידברלמעלה'כתמה'וגותכריתו1פ

י"יוידברלמעלהכתובמה'וגותכריתו2פ

י"ייוידברלמעלה'כתימה'וגותכריתוא

'הוידברלמעלה'כתימה'וגותכריתוש

י"יוידברלמעלה'כתימה'וכותכריתוו

שלעסקומהלוי'ר'אאהרןואלמשהאלד

שלאהרןעסקומהלוי'ר'אמאהרןואלמשהאלמ

שלעסקומהלויר"אאהרןואלמשהאל1פ

שלעסקומהלויר"אלאמראהרןואלמשהאל2פ

שלעסקומהל"ארלאמראהרןואלמשהאלא

שלעסקומהלויר"אלאמראהרןואלמשהאלש

שלעסקומהל"ארלאמראהרןואלמשהאלו

להםואומרקהתלבנירמזנותןשהואאלאכאןנזכראהרןד

להם'ואומקהתלבנירמזנותןשהואאלאכאןנזכרמ

להם'ואומקהתלבנירמזנותןשהואאלאכאןנזכראהרן1פ

להםואומרקהתלבנירמזנותןשהואאלאכאןנזכראהרן2פ

להם'ואומקהתילבנירמזנותןשהואאלאכאןנזכראהרןא

להם'ואומקהתלבנירמזנותןשהואאלאכאןנזכראהרןש

להםואומרקהתלבנירמזנותןשהואאלאכאןנזכראהרןו

נהגתםאםהארוןאצלולהכנסראשבקלותלנהוגשלאדעתכםתנוד

נהגתםואםהארוןאצלולהכנסראשבקלותלנהוגשלאדעתכםתנומ

נהגתםואםהארוןאצלולהכנסראשבקלותלנהוגשלאדעתכםתנו1פ

נהגתםאםהארוןאצלולהכנסראשקלותלנהוגשלאדעתכםתנו2פ

נהגתםאםהארוןאצלולהכנסראשקלותלנהוגשלאדעתיכםתנוא

נהגתםאםהארוןאצלולהכנסראשקלותלנהוגשלאדעתכםתנוש

נהגתםאםהארוןאצלוליכנסראשקלותלנהוגשלאדעתכםתנוו
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אהרןבניאמראהרןמבנילמדוראשבקלותבוד

בניאהרן'אמהימנולימדולהיכנסראשבקלותמ

בניואהרן'אממנילמדולהכנסראשקלותבו1פ

בניאהרן'אמהימנולימדוראשבקלותבו2פ

[בני]אהרן'אמהימנולמדוראשקלותא

בניאהרן'אמהימנולימדוראשקלותש

בשבילאהרן'אמהמינולמדוראשקלותו

'יימלפניאשותצאבהן'כתמהברשותשלאשנכנסובשבילד

'המלפניאשותצאבהן'כתימהברשותשלאשנכנסובשבילמ

י"ימלפניאשותצאבהןכתובמהברשותשלאשנכנסובשביל1פ

י"ימלפניאשותצאבהןכתובמהברשותשלאשנכנסובשביל2פ

י"יימלפניאשותצאבהן'כתימהברשותשלאשנכנסובשבילא

'המלפניאשותצאבהןכתיבמה'ברשושלאשנכנסובשבילש

י"ימלפניאשויצאבהן'כתומהברשותשלאשנכנסובניו

שהגיעכשםלכםיגיעשלאדעתכםתנואתםאףאתםותאכלד

שהגיעכשםלכםיגיעשלאדעתכםתנואתםאףאותםותאכלמ

שהגיעכשםלכםיגיעשלאדעתכםתנואתםאףאותםותאכל1פ

שהגיעכשםלכםיגיעשלאדעתכםתנואתםאףאותםותאכל2פ

שהגיעכשםלכםיגיעשלאדעתיכםתנואתםאףא

שהגיעכשםלכםיגיעשלאדעתכםתנואתםאףש

שהגיעכשםלכםיגיעשלאדעתכםתנואתםאףו

וידבר'כתלכךכךלאהרןהואלפיכךלבניד

וידבר'כתולכךכאןלאהרןמזכירהואלפיכךלבנימ

וידברכאן'כתלכךכאןלאהרןמזכירהואלפיכךלבני1פ

וידברכאןכתיבלכךכךלאהרןאומרהואלפיכךלבני2פ

וידברכאן'כתילכךכךלאהרןאמור'אומהוא'לפילבניא

וידברכאן'כתולכךכךלאהרןאמוראומרהוא'לפילבניש

וידברכאןכתיבלכךכךלאהרןאמור'אומהוא'לפילבניו

כתיבלמהאמרו'ורבותיאהרןואלמשהאל'ייד

'כתולמה'אומ'ורבותיאהרןואלמשהאל'המ

כתובלמהאמרו'ורבותיאהרןואלמשהאלי"י1פ

כתבלמהאומריםורבותינולאמראהרןואלמשהאלי"י2פ

כתבלמהאומריםל"ורז'וגואהרןואלמשהאלי"ייא

'כתלמה'אומל"ז'ורבו'וגואהרןואלמשהאל'הש

למה'אמל"ורזאהרןואלמשהאלי"יו

משאעלקהתבנישנצטוושבשעהלפיאהרןכאןד

משאעלקהתבנישנצטוושבשעהלפיאהרןכאןמ

משאעלקהתבנישנצטוושבשעהלפיאהרןכאן1פ

משאעלקהתבני(אהרן)שנצטוושבשעהלפיאהרןכאן2פ

לנשואקהתבנישנצטוושבשעהלפיכאןאהרןא

לנשואקהתבנישנצטוושבשעהלפיכאןאהרןש

לשאתקהתבנישנצטוושבשעהלפיכאןאהרןו

כשםמתיםאנוהרי'ואוממשהעלצווחיןהתחילנתייראוהארוןד

כשםמתיםאנוהרי'ואוממשהעלצווחיןהתחילונתייראוהארוןמ

כשםמתיםאנוהרי'ואוממשהעלצוחיןהתחילונתייראוהארון1פ

כשםמתיםאנוהרימשהעלצווחיןהתחילוהארון2פ

כשםמתיםאנוהרימשהעלצווחיןהתחילוהארוןא

כשםמתיםאנוהרימשהעל'צווחיהתחילוהארוןש

כשםמתיםאנוהרימשהעלצווחיןהתחילוהארוןו

לאהרןתקנהשעשיתיכשםלמשה'הקבהלו'אמאהרןבנישמתוד

לאהרןתקנהשעשיתיכשםה"הקבלו'אמאהרןבנישמתומ

לאהרןתקנהשעשיתכשםלמשהה"הקבלו'אמאהרןבנישמתו1פ

לאהרןתקנהשעשיתיכשםלמשהה"הקבלו'אמאהרןבנישמתו2פ

לאהרןתקנהשעשיתיכשםלמשהה"הקבל"אאהרןבנישמתוא

לאהרןתקנהשעשיתיכשםלמשהה"הקבל"אאהרןבנישמתוש

לאהרןתקנהשעשיתיכשםה"הב'אמאהרןבנישמתוו
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אעשההקהתילמשפחותכך'וגואהרןיבאבזאת'שנד

אעשההקהתילמשפחתכך'וגומהקדשאלאהרןיבואבזאת'שנמ

אעשההקהתילמשפחות'וגואהרןיבאבזאת'שנ1פ

אעשההקהתילמשפחותכך'וגוהקדשאלאהרןיבאבזאת'שנ2פ

אעשההקהתילמשפחותכך'וגואהרןיבאבזאת'שנאא

אעשההקהתי'למשפחוכך'וגואהרןיבאבזאת'שנאש

אעשההקהתילמשפחתכךהקדשאלאהרןיבאבזאת'שנאו

'וגותכריתואל'ד'ה'הימותושלאתקנהלהםד

תכריתואלד"ההימותושלאתקנהלהםמ

'וגתכריתואלד"ההימותושלאלהם1פ

שבטאתתכריתואלדכתיבהיאהדאימותושלאלהם2פ

שבטאתתכריתואלד"ההימותושלאלהםא

שבטאתתכריתואלד"ההימותושלאלהםש

שבטאתתכריתואלד"ההימותושלאלהםו

להםעשווזאתד

ימותוולאוחיולהםעשווזאתמ

1פ

'וגווחיולהםעשווזאת'וגוהלויםמתוךהקהתימשפחות2פ

'וגווחיולהםעשווזאת'וגוהקהתימשפחותא

'וגווחיולהםעשווזאת'וגוהקהתימשפחותש

'וכווחיולהםעשווזאתהקהתימשפחותו

שאףימותושלאתקנה'הקבהלהםשעשהזועלתתמהואלד

שאףימותושלאתקנהה"הקבלהםשעשהזועלתתמהואלמ

שאףימותושלאתקנהה"הקבשעשהזועלתתמהואל1פ

שאףימותושלאתקנהה"הקבלהםשעשהזועלתתמהואל2פ

שאףימותושלאתקנהה"הקבלהםשעשהעליותתמהואלא

שאףימותושלאתקנהה"הקבלהםשעשהזועלתתמהואלש

שאףימותושלאתקנהה"הבלהםשעשהעליותתמהואלו

למשה'הבהשפירשבשעהימותושלאתקנהלהםשעשהממנוברשעיםד

למשהה"הקבשפרשבשעהימותושלאתקנהלהםשעשהמצינוברשעיםמ

למשהה"הקבשפרשבשעהימותושלאתקנהלהםשעשהמצינוברשעים1פ

למשהה"הקבשפירשבשעהימותושלאתקנהלהםשעשהמצינוברשעים2פ

למשהה"הקבשפירשבשעהימותושלאתקנהלהםשעשהמצינוברשעיםא

למשהה"הקבשפירשבשעהימותושלאתקנהלהםשעשהמצינו'ברשעיש

למשהה"הבשפירשבשעהימותושלאתקנהלהםשעשהמצינוברשעיםו

אםהעולמיםרבון'הקבהלפנימשה'אמ'שבתור'כריתו'ו'לד

אםהעולמיםרבוןה"הקבלפנימשה'אמשבתורהכריתותוששהשלשיםמ

אםהעולמיםרבוןה"הקבלפנימשה'אכריתותושששלשים1פ

אםהעולמיםרבוןה"הקבלפנימשה'אמשבתורהכריתותושששלשים2פ

אםהעולמיםרבוןה"להקבמשה'אמבתורהכריתותו"לא

אםהעולםרבוןה"להקבמשה'אמבתורהכריתותו"לש

אםהעולמיםרבוןה"להבמשה'אמשבתורהכריתותו"לו

ארבעיםילקו'הבהלו'אמנטרדהואכךבהםאדםיחטאד

ארבעיםילקוה"הקבלו'אמנטרדהואכךבהםאדםיחטאמ

ארבעיםילקוה"הקבלו'אנטרדהואבכךבהןאדםיחטא1פ

ארבעיםילקוה"הקבלו'אמנטרדהואכךבהםאדםיחטא2פ

'מילקוה"הקבליה'אמנטרדהואכךבהםאדםיחטאא

'מילקוה"הקבל"אנטרדהואכךבהםאדםיחטאש

'מילקוה"הבל"אנטרדהואכךבהםאדםיחטאו

נפטריןשלקוכריתותחייביכלששנינווזוכריתןידיויצאוד

נפטרושלקוכריתותחייביכלששנינוהיאוזוכריתןידיויצאומ

נפטרושלקוכריתתחייביכלששנינוהיאוזוכריתןידיויצאו1פ

נפטריןשלקו[כריתותחייביכלששנינוהיאוזו]כריתןידיויצאו2פ

נפטרושלקוכריתותחייביכלששנינוהיאזוכריתןידיויצאוא

נפטרושלקו'כריתוחייביכלששנינוהיאזוכריתןידיויצאוש

נפטרושלקוכריתותחייביכלששנינוהיאזוכריתןידיויצאוו



27

במדבר רבה פרשה ה

ד, ה

הואהרישלקהכיוןלעיניךאחיךונקלה'שנכריתןמידיד

הואהרישלקהכיוןלעיניךאחיךונקלה'שנכריתןידימ

הואהריכשלקהאחיךונקלה'שנכריתןמיד1פ

הואהריהואשלקהכיוןלעיניךאחיךונקלה'שנכריתןמידי2פ

הואהרישלקהכיוןלעיניךאחיךונקלה'שנאכריתןמידיא

הואהרישלקהכיוןלעיניךאחיךונקלה'שנאמכריתןמידיש

הואהרישלקהכיוןלעיניךאחיךונקלה'שנאכריתןמידו

נפשואחתעבירההעוברומהגמליאלבןחנניה'רדבריאחיךד

נפשואחתעבירההעוברומהגמליאלבןחנניה'רדבריאחיךמ

נפשואחתעבירההעוברומהחנינא'רדבריאחיך1פ

נפשועבירההעוברומהגמליאלבןחנניה'רדבריאחיך2פ

נפשועבירההעוברומהג"ב'אמ'רדבריאחיךא

נפשועבירההעוברומהג"ב'חננ'רדבריאחיךש

נפשועבירההעוברומהג"ב'חננ'רדבריאחיךו

לושתנתןוכמהכמהאחתעלאחתמצוההעושהעליהניטלתד

לושתנתןוכמהכמהאחתעלאחתמצוההעושהעליהניטלתמ

לושתנתןוכמהכמהאחתעלמצוההעושהעליהנטלת1פ

לושתינתןוכמהכמהאחתמצוההעושהעליהנטלת2פ

לושתנתןו"עאכאחתמצוההעושהעליהניטלתא

לושתנתןו"עאכאחתמצוההעושהעליהניטלתש

לושתנתןו"עאכאחתמצוההעושהעליהניטלתו

שעברלפיארבעיםמלקותלוליתןתורהחייבתוולמהנפשוד

שעברלפיארבעיםמלקותלוליתןתורהחייבתוולמהנפשומ

שעברלפיארבעיםמלקותלוליתןתורהחייבתוולמהנפשו1פ

שעברלפי'ארבעימלקותלוליתןתורהחייבתוולמהנפשו2פ

שעברלפי'ממלקותלוליתןתורהחייבתוולמה[עליה]נפשוא

שעברלפי'מ'מלקולוליתןתורהחייבתוולמהנפשוש

שעברלפי--מלקלוליתןתורהחייבתוולמהנפשוו

ארבעיםשנוצרלעצמומיתהוגרםלארבעיםהתורהעלד

לארבעיםשנוצרלעצמומיתהוגרםיוםלארבעיםשניתנההתורהעלמ

'למשנוצרלעצמומיתהוגרםיוםלארבעיםשנתנההתורהעל1פ

'לארבעישנוצרלעצמומיתהוגרםיוםלארבעיםשנתנההתורהעל2פ

'למשנוצרלעצמומיתהוגרםיום'למשניתנההתורהעלא

'למשנוצרלעצמומיתהוגרםיום'למשניתנההתורהעלש

לארבעיםשנוצרלעצמומיתהוגרםיום'במשניתנהתורהדבריעלו

שחטאהראשוןלאדםשנעשהכשםעונשוידיויצאארבעיםילקהיוםד

שחטאהראשוןלאדםשנעשהכשםענשוידיויצא'מילקהיוםמ

שחטאהראשוןלאדםשעשהכשםעונשוידיויצאילקהיום1פ

שחטאהראשוןלאדםשנעשהכשםענשוידיויצאארבעיםילקהיום2פ

שחטאהראשוןלאדםשנעשהכשםעונשידיויצא'מילקהיוםא

שחטאהראשוןלאדםשנעשהכשםענשוידיויצא'מילקהיוםש

'שחטהראשוןלאדםשנעשהכשםענשוידיויצאילקהיוםו

לאדם'יקללות'מבחטאוהעולםשנתקללארבעיםילקהמיתהונתחייבד

לאדםעשרקללות'מבחטאוהעולםשנתקלל'מולקהמיתהונתחייבמ

לאדם'יקללותארבעיםבחטאוהעולםשנתקלקלארבעיםולקהמיתהונתחייב1פ

לאדםעשרקללותארבעיםבחטאוהעולםשנתקללארבעיםילקהמיתהונתחייב2פ

לאדם'יקללות'מבחטאוהעולםשנתקלל'מולקהמיתהונתחייבא

לאדם'יקללות'מבחטאוהעולםשנתקלל'מולקהמיתהונתחייבש

לאדם'יקללות'מבשבילוהעולםשנתחייב'מילקהמיתהונתחייבו

היום'הבהלווהאריךהארץעל'וילנחש'וילחוה'ויד

היוםה"הקבלווהאריךהארץעלועשרלנחשועשרלחוהועשרמ

היוםה"הקבלווהאריךהארץעל'וילנחש'וילחוה'וי1פ

היוםה"הקבלווהאריךהארץעלועשרלנחשועשרלחוהועשר2פ

היוםה"הקבלווהאריךהארץעל'וילנחש'וילחה'ויא

היוםה"הקבלווהאריךהארץעל'וילנחש'וילחוה'ויש

היוםה"הבלווהאריךהארץעל'וילנחשועשרהלחוה'ויו
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'ל'ק'ת'תחייההואתמותמותממנואכלךביוםכי'שנד

ל"תתקחיהוהואתמותמותממנואכלךביוםכי'שנמ

תשעחיהוהואתמותמותממנואכלךביום'אומשהוא1פ

תשעחיהוהואתמותמותממנואכלךביוםכי2פ

ל"תתקחיהוהואתמותמותממנואכלךביוםכי['שנ]א

ל"תתקחיהוהואתמותמותממנואכלךביוםכיש

ל"תתקחיהוהואתמותמותממנואכולךביוםכיו

עשה'לרשעיאם'הבהשליומוגמרולאשנהד

עשהלרשעיםאםה"שלהקביומוגמרולאשנהמ

עשהלרשעיםאםה"הקבשליומוגמרולאשנהושלשיםמאות1פ

עשהלרשעיםאםה"הקבשליומוגמרולאשנהמאות2פ

עשהלרשעיםאםה"הקבשליומוגמרולאשנהא

עשה'לרשעיאםה"הקבשליומוגמרולאשנהש

עשהלרשעיםאםה"הבשליומוגמרולאו

'וגותכריתואלהוילצדיקוחומרקלתקנהד

משפחותשבטאתתכריתואלהוילצדיקיםוחומרקלתקנהמ

שבטאתתכריתואלהוילצדיקיםוחומרקלתקנה1פ

(ב)משפחותשבטאתתכריתואלהוילצדיקיםוחומרקלתקנה2פ

משפחותשבטאתתכריתואלהוילצדיקיםו"קתקנהא

'משפחושבטאתתכריתואלהוי'לצדיקיו"קתקנהש

משפחותשבטאתתכריתואלהוילצדיקיםו"קתקנהו

כאןמזכירשאינו'הואי'אמאיבובראבא'רד

כאןמזכירשאינוהואיל'אמאבובראבא'רהקהתימ

כאןמזכירשאינוהואיל'אאיבובראבא'רהקהתי1פ

כאןמזכירשאינוהואיל'אמאיבובראבא'ר'וגוהקהתי2פ

כאןמזכירשאינוהואיל'אמאיבובראבא'רהקהתיא

כאןמזכירשאינוהואילאמראובובראבא'רהקהתיש

הקהתיו

השבטלכלמזכירהואלמהבלבדהמשפחהעלאלאד

השבטלכלמזכירהואלמהבלבדהמשפחהעלאלאמ

השבטלכלמזכירהואלמהבלבדהמשפחהעלאלא1פ

השבטלכלמזכירהואלמהבלבדהמשפחהעלאלא2פ

השבטלכלמזכירהואלמהבלבדהמשפחהעלאלא(בבןאלא)א

השבטלכלמזכירהואלמהבלבדהמשפחהעלאלאש

ו

מראשיתמגיד'שהבהאלאהקהתי'משפחושבטאת'אוהואשהריד

מראשיתמגידה"שהקבאלאהקהתימשפחותשבטאת'אומהואשהרימ

מראשיתמגידה"שהקבאלאהקהתימשפחותשבטאתאומרהואשהרי1פ

מראשיתמגידה"שהקבאלאהקהתימשפחותשבטאתאומרהואשהרי2פ

מראשיתמגידה"שהקבאלאהקהתימשפחותשבטאתאומרהואשהריא

מראשיתמגידה"שהקבאלאהקהתי'משפחושבטאת'אומהואשהריש

מראשיתמגידה"שהבאלאו

ממשפחותעומדשקרח'הבהצפהיעשושלא'דבריומקדיםאחריתד

ממשפחותעומדשקרחה"הקבצפהנעשושלאדבריםומקדםאחריתמ

ממשפחתעומדשקרחה"הקבצפהיעשושלאעדדבריםומקדיםאחרית1פ

ממשפחותעומדשקרחה"הקבצפהנעשושלאדבריםומהאחרית2פ

ממשפחותעומדשקרחה"הקבצפהנעשושלא'דבריומקדיםאחריתא

'ממשפחעומדשקרחה"הקבצפהנעשושלאדבריםומקדיםאחריתש

ממשפחתעומדשקרחה"הבצפהנעשושלאדבריםומקדיםאחריתו

'וגויצהרבןקרחויקח'שנאמשהעלוחולקקהתד

קהתבןיצהרבןקרחויקח'שנמשהעלוחולקקהתמ

'?וגו?קרחויקח'שנמשהעלויחלוקקהת1פ

קהתבןיצהרבןקרחויקח'שנא--מ?עלוחולקקהת2פ

קהתבןיצהרבןקרחויקח'שנאמשהעםוחולקקהתא

קהתבןיצהרבןקרחויקח'שנאמשהעםוחולקקהתש

משהעםוחולקקהתו
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אותןהארץשתבלעהאלהיםלפניעתידומשהד

אותןהארץשתבלעהאלהיםלפנילגזורעתידומשהלויבןמ

הארץאותםשתבלעה"הקבלפנילגזורעתידומשה1פ

אותםהארץשתבלעהאלהיםלפנילגזורעתידומשה'וגולויבן2פ

אותםהארץשתבלעהאלהיםלפנילגזורעתידומשהא

אותםהארץשתבלעהאלהיםלפנילגזורעתידומשהש

אותםהארץשתבלעהאלהיםלפנילגזורעתידומשהו

לאאשרלמעןישראללבניזכרוןדעתךתן'הקבהלו'אמד

לאאשרלמעןישראללבניזכרוןדעתךתןה"הקבלו'אממ

לאאשרלמען'ישרלבניזכרוןדעתךתןה"הקבלו'א1פ

לאאשרלמעןישראללבניזכרוןדעתךתןה"הקבלו'אמ2פ

לאאשרלמעןישראללבנילזכורדעתךתןה"הקבל"אא

לאאשרלמעןישראללבנילזכורדעתךתןה"הקבל"אש

לאאשרלמעןישראללבנילזכורדעתךתןה"הבל"או

'וגוזראישיקרבד

'וגומזראישיקרבמ

יקרב1פ

לפניקטרתלהקטירהואאהרןמזרעלאאשרזראישיקרב2פ

לפניקטרתלהקטירהואאהרןמזרעלאאשרזראישיקרבא

לפניקטרתלהקטירהואאהרןמזרעלאאשרזראישיקרבש

לפניקטורתלהקטירהואאהרןמזרעלאאשרזראישיקרבו

ד

לומשהבידמ

לומשהביד1פ

לומשהבידי"ידבראשרוכעדתוכקרחיהיהולאי"י2פ

לומשהבידי"יידבראשר'וגוכקרחיהיהולאי"ייא

לומשהביד'הדבראשר'וגוכקרחיהיהולא'הש

לומשהבידי"ידבראשר'וכוכקרחיהיהולאי"יו

לומשה'הקבהלו'אמלומהוכלוםקרייהחסרד

לומשהה"הקבלו'אמלומהוכלוםקרייהחסרמ

לומשהה"הקבלו'אלומהוכלוםקראחסר1פ

קהתלבנימשהה"הקבלו'אמלומהוכלוםקריהחסר2פ

קהתלבנימשהה"הקבל"אלומהוכלוםקריהחסרא

קהתלבנימשהה"הקבל"אלומהוכלוםקרייהחסרש

קהתלבנימשהה"הבל"אלומהוכלוםקרייהחסרו

לכךלךשומעאיניהשבטלכלאבלשומעאניד

לכךלךשומעאיניהשבטלכלאבלשומעאנימ

לכךלךשומעאיניהשבטלכלאבללךשומעאני1פ

לכךלךשומעאיניהשבטלכללאאבלשומעאני2פ

לכךשומעאנישבטלכללאאבלשומעאניא

לכךשומעאניהשבטלכללאאבלשומעאניש

לכךשומעאניהשבטלכללאאבלשומעאניו

הקהתי'וגותכריתואל'נאמד

תכריתואלא"דהקהתימשפחותשבטאתתכריתואל'נאממ

הקהתיתכריתואל'נא1פ

הקהתי'וגוהקהתימשפחותשבטאתתכריתואל'נא2פ

הקהתי'וגותכריתואל'נאמא

הקהתי'וגותכריתואל'נאמש

הקהתי'וכותכריתואל'נאמו

לךאחטםותהלתיאפיאאריךשמילמען'ד'ה'הד

לךאחטםותהלתיאפיאאריךשמילמעןד"ההמ

לךאחטםותהלתיאפיאאריךשמילמעןד"הה1פ

אחטםותהלתיאפיאאריךשמילמען(ואעש)'דכתיהיאהדא2פ

לךאחטםותהלתיאפיאאריךשמילמעןד"ההא

לךאחטםותהלתיאפיאאריךשמילמעןד"ההש

לךאחטםותהלתיאפיאאריךשמילמעןד"ההו
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שייחלישראלאלואפיאאריךשמילמעןבישראלמדברהכריתלבלתיד

שייחלישראלאלואפיאאריךשמילמעןבישראלמדברהכריתךלבלתימ

ישראלאלו'וגושמילמעןבישראלמדברהכריתךלבלתי1פ

שייחלישראלאלואפיאאריךשמילמעןבישראלמדברהכריתךלבלתי2פ

שייחדישראלאלואפיאאריךשמילמעןבישראלמדבר'וגוא

שייחד'ישראלואפיאאריךשמילמעןבישראלמדבר'וגוש

שייחדישראלאלואפיאאריךשמילמעןבישראלמדברו

ישראלבשמםשמוושיתףאלהיך'ייאנכיעליהםשמו'הבהד

ישראלבשמם(עליהם)שמוושתףאלהיך'האנכיעליהםשמוה"הקבמ

1פ

ישראלבשמםשמוושיתףאלהיךי"יאנכיעליהםשמוה"הקב2פ

ישראלבשמםשמו[ף](פ)ושתאלהיךי"ייאנכיעליהםשמוה"הקבא

'ישרבשמםשמוושתףאלהיך'האנכיעליהםשמוה"הקבש

ישראלבשמםשמוושתףאלהיךי"יאנכיעליהםשמוה"הבו

מהםוגבהטרדםשלאישראלעםאפו'הבההאריךולכךד

מהםוגבהטרדםשלאישראלעםאפוה"הקבהאריךולכךמ

מהםוגבהטרדםשלא'ישרעםה"הקבאפוהאריךולכך1פ

מהםוגבהטרדםשלאישראלעםאפוה"הקבהאריךולכך2פ

מהםוגבהטרדםשלאישראלעםה"הקבאפוהאריךולכךא

מהםוגבהטרדםשלא'ישרעםה"הקבאפוהאריךולכךש

מהםוגבהטרדןשלאישראלעםה"הבאפוהאריךולכךו

שמויתחללשלאלמחותםבקשולאלנקותםכדיבגלותקמעהקמעהד

שמויתחללשלאלמחותםבקשולאלנקותםכדיבגלותםקימעאקימעאמ

שמויתחללשלאלמחותםבקשולאלנקותםכדיבגלותקימעאקימעא1פ

שמויתחללשללמחותםביקשולאלנקותםכדיבגלותקימעא2פ

שמויתחללשלאלמחותםבקשולאלנקותםכדיבגלותקמעאא

שמויתחללשלאלמחותםבקשולאלנקותםכדיבגלותקימעאש

שמויתחללשלאלמחותםבקשולאלנקותםכדיבגלותקימעאו

ורצה'בהבהמרדובמצריםישראלכשהיומצינושכןבהםד

ורצהה"בהקבמרדובמצריםישראלכשהיומצינושכןמ"דתיא"כמבהםמ

ורצהה"בהקבמרדובמצרים'ישרכשהיומצינודכתובכמהבהם1פ

ורצהה"בהקבמרדובמצריםישראלכשהיומצינושכןבהם2פ

ורצהה"בהקבמרדובמצריםישראלכשהיומצינושכןבהםא

ורצהה"בהקבמרדובמצריםישראלכשהיומצינושכןבהםש

ורצהה"בהבמרדובמצריםישראלכשהיומצינושכןבהםו

עשהולאשמולמעןעמהםאפווהאריךשםלכלותם'הבהד

שמולמעןעמהםאפווהאריךשםלכלותםה"הקבמ

עשהולאשמולמעןעמהםאפווהאריךשםלכלותם1פ

עשהולאשמולמעןעמהםאפווהאריךשםלכלותםה"הקב2פ

כלהעשהולא]שמולמעןעמהםאפווהאריךשםלכלותםה"הקבא

כלהעשהולאשמולמעןעמהםאפווהאריךשםלכלותםה"קבש

כלהעשהולאשמולמעןאפווהאריךשםלכלותםה"הבו

'וגועליהםחמתילשפוךואומר'דתימ'כמד

עליהםחמתילשפוךואומר'דתימ'כממ

ארץבתוךבהםאפילכלותעליהםחמתילשפך'ואומ'דכתכמה1פ

ארץבתוךבהםאפילכלותעליהםחמתילשפוךואומרדתימרכמה2פ

ארץבתוךבהםאפילכלותעליהםחמתילשפוךואומרא"כדא

ארץבתוך'וגועליהםחמתילשפוך'ואומא"כדש

ארץבתוך'וכועליהםחמתילשפוךואומרא"כדו

כשיצאווכןד

מ

כשירדווכן'וגולבלתישמילמעןואעשמצרים1פ

כשיצאווכן'וגוהגויםלעיניהחללבלתישמילמעןואעשמצרים2פ

כשיצאווכן'וגמצריםא

כשיצאווכן'וגוהגויםלעיניהחללבלתישמילמעןואעשמצריםש

כשיצאווכןהגויםלעיני---לבלתישמילמעןואעשמצריםו
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למעןעמהםאפווהאריךלכלותם'הבהוביקשבומרדובמדברישראלד

מ

עמהםאפווהאריךלכלותםובקשבומרדולמדבר1פ

למעןעמהםאפווהאריךלכלותםה"הקבובקשבומרדולמדברישראל2פ

למעןעמהםאפווהאריךלכלותםה"הבבקשבומרדולמדברישראלא

למעןעמהםאפווהאריךלכלותםה"הקבובקשבומרדולמדברישראלש

למעןעמהםאפווהאריךלכלותםה"הבובקשבומרדולמדברישראלו

'וגועליהםחמתילשפוךואומר'שנשמוד

שמילמעןואעשלכלותםבמדברמ

1פ

שמילמעןואעשהלכלותםבמדברעליהםחמתילשפוךואומר'שנשמו2פ

[שמוא

"שמילמעןואעששמוש

שמוו

'בהבהמרדוהמדברדורבניוכןד

ה"בהקבמרדוהמדברדורבניוכן'וגומהגויםלעיניהחללבלתימ

1פ

ה"בהקבמרדוהמדברדורבניוכן'וגוהגויםלעיניהחללבלתי2פ

א

'וגוש

ו

בשעבודעמהםשיפרעונשבעשמולמעןעמהםאפווהאריךלכלותםוביקשד

בשעבודמהםשיפרעונשבעשמולמעןעמהםאפווהאריךלכלותםובקשמ

בשעבודמהןשיפרעונשבע1פ

בשעבודמהםשיפרעונשבעשמולמעןעמהםאפווהאריךלכלותםובקש2פ

בשעבודמהםשיפרעונשבעא

בשעבודמהםשיפרעונשבעש

בשעבודמהםשיפרעונשבעו

'וגוחמתילשפוךואומר'שנכלהיעשםלאאבלמלכיותד

עליהםחמתילשפוךואומר'שנכלהיעשהלאאבלמלכיותמ

עליהםחמתילשפךואומר'שנכלהיעשהלאאבלמלכיותארבע1פ

עליהםחמתילשכןואומר'שנכלהיעשםלאאבלמלכיות2פ

עליהםחמתילשפוך'ואומ'שנאכלהיעשהלאאבלמלכיותא

עליהםחמתילשפוך'ואומ'שנאכלהיעשהלאאבלמלכיותש

עליהםחמתילשפוךואומרשנאמרכלהיעשהלאאבלמלכיותו

'וגוידיאתוהשיבותיד

'וגומשמילמעןואעשבמדברבםאפילכלותמ

'וגשמילמעןואעשידיאתוהשיבותיבמדברבםאפילכלות1פ

'וגושמילמעןואעשידיאתוהשיבותיבמדברבםאפילכלות2פ

'וגושמילמעןואעשבמדברבםאפילכלותא

במדברבםאפילכלותש

'וכושמילמעןואעשבמדברבםאפילכלותו

'וגוידיאתנשאתיאניוגםד

'וגומידינשאתיאניוגםמ

ולזרותבגויםאותםלהפיץבמדברלהםידיאתנשאתיאניגם1פ

ולזרותבגויםאותםלהפיץבמדברלהםידיאתנשאתיאניוגם2פ

ולזרותבגויםאותםלהפיץבמדברלהםידיאתנשאתיאניוגםא

ולזרותבגויםאותםלהפיץבמדברלהםידיאתנשאתיאניוגםש

ולזרותםבגויםאותםלהפיץבמדברלהםידיאתנשאתיאניוגםו

'הקבהשלשמויתחללשלאכדילךאחטםותהלתיד

ה"שלהקבשמויתחללשלאכדילךאחטםותהלתימ

ה"הקבשלשמויתחללשלאכדילךאחטםותהלתי'בארצואותם1פ

ה"הקבשלשמולל?ח?שיתכדילךאחטםותהלתיבארצותאותם2פ

ה"הקבשלשמושיתהללכדילךאחטםותהלתיבארצותאותםא

ה"הקבשלשמושיתהללכדילךאחטםותהלתיבארצותאותםש

ה"הבשלשמושיתהללכדילךאחטםותהלתיבארצותו
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שמיאתוקדשתי'שנאהחתוםגאולהקץלהםיביאבהםד

שמיאתוקדשתי'שנהחתוםגאולהקץלהםיביאבהםמ

וקדשתי'שנהחתוםגאולהקץלהםיביאבהם1פ

שמיאתוקדשתי'שנאהחתוםגאולהקץלהםיביא(להביא)בהם2פ

שמיאתוקדשתי'שנאהסתוםגאולהקץלהםיבאבהםא

שמיאתוקדשתי'שנאהחתוםגאולהקץלהםיביאבהםש

שמיאתוקדשתי'שנאהחתוםהגאולהקץלהםיביאבהםו

'וגובגויםהמחוללהגדולד

'וגומבגויםהמחוללהגדולמ

י"יאניכיהגויםוידעובתוכםחללתםאשרבגויםהמחוללהגדול1פ

י"יאניכיהגויםוידעובתוכםחללתםאשרבגויםהמחוללהגדול2פ

י"ייאניכיהגויםוידעובתוכםחללתםאשרבגויםהמחוללהגדולא

'האניכיהגויםוידעובתוכםחללתםאשרבגויםהמחוללהגדולש

י"יאניכיהגויםוידעובתוכםחללתםאשרבגויםהמחוללהגדולו

'וגוהגוייםמןאתכםולקחתיד

'וגומהעמיםמןאתכםולקחתימ

'וגו1פ

וקבצתיהגויםמןאתכםולקחתילעיניכםבכםבהקדשיאלהיםי"ינאם2פ

'וגוא

'וגוש

ו

'לומנבראושישראללפילךאחטםותהלתי'א'דד

לומרנבראושיראללפילךאחטוםותהלתיא"דמ

לומרנבראו'שישרלפילךאחטםותהלתיא"ד1פ

לומרנבראושישראללפילךאחטםותהלתיאחרדבר'וגו2פ

'לומנבראושישראללפיאחטםותהלתיא"דא

'לומנבראושישראללפילךאחטםותהלתיא"דש

לומר?(בתוך)?נבראושישראללפילךאחטםותהלתיא"דו

'וגויצרתיזועם'דתימ'כמ'הבהשלתהלתוד

תהלתילייצרתיזועםמ"דתיא"כמה"שלהקבתהלתומ

תהלתילייצרתיזועם'דכתכמהה"הקבשלתהלתו1פ

תהלתילייצרתיזועםדתימרכמהה"הקבשלתהלתו2פ

תהלתילייצרתיזועםא"כדה"הקבשלתהלתוא

תהלתילייצרתיזועםא"כדה"הקבשלתהלתוש

(ת)תהלתילייצרתיזועםא"כדה"הבשלתהלתוו

'דתי'כמלטובהחותמם'הבהבהםשמושיתהללכדילכךד

מ"דתימ"כלטובהחותמםה"הקבבהםשמושיתהללכדילכךיספרומ

'שנה"הקבשלשמושיתהללכדילכךיספרו1פ

'דתימכמהלטובהחותמםה"הקבבהםשמושיתהללכדילכךיספרו2פ

א"כדלטובהחותמםה"הקבבהםשמושיתהללכדילכךיספרוא

א"כדלטובהחותמםה"הקבבהםשמושיתהללכדילכךיספרוש

א"כדלטובהחותמםה"הבבהםשמושיתהללכדילכךיספרוו

שלאלהםגרמהוהיאזרועךעלכחותםלבךעלכחותםשימניד

שלאלהםגרמהוהיאזרועךעלוכחותםלבךעלכחותםשימנימ

שלאלהםגרמהוהיא'וגלבךעלכחותםשימני1פ

שלאלהםגרמהוהיאזרועךעלוכחותםלבךעלכחותםשימני2פ

שלאלהםגרמהוהיאלבךעלכחותםשימניא

שלאלהםגרמהוהיאלבךעלכחותםשימניש

שלאלהםגרמהוהיאלבךעלכחותםשימניו

אפיאאריךשמילמען'א'דהכריתךלבלתיהויבגלותנכרתוד

אפיאאריךשמילמעןא"דהכריתךלבלתיהויבגלותנכרתומ

'וגושמילמעןא"דהכריתךלבלתיהויבגלותנכרתו1פ

אפיאאריךשמילמעןאחרדברהכריתךלבלתיהויבגלותנכרתו2פ

אפיאאריךשמילמעןא"דהכריתךלבלתיהויבגלותנכרתוא

אפיאאריךשמילמעןא"דהכריתךלבלתיהויבגלותנכרתוש

אפיאאריךשמילמעןא"דהכריתךלבלתיהויבגלותנכרתוו
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ונדבקבןלושהיהלמלךדומההדברלמהבקהתיםמדברד

ונדבקבןלושהיהלמלךדומההדברלמהבקהתיםמדברמ

ונדברבןלושהיהלמלךדומההדברלמהמשלבקהתיםמדבר1פ

ונדבקבןלושהיהלמלךדומההדברלמהבקהתיםמדבר2פ

ונדבקבןלושהיהלמלךד"להבקהתיםמדברא

ונדבקבןל"שהלמלךד"להבקהתיםמדברש

ונדבקבןלושהיהלמלךד"למהבקהתמדברו

אהרוגאעשהמההמלך'אמעמהםבנוונתפסונתפסוללסטיםד

עמהםבנוונתפשונתפשוהליסטיםעםמ

אהרוגאעשהמההמלך'אעמהםבנוונתפסונתפסוהליסטיןעם1פ

אהרגאעשהמההמלך'אמעמהםבנוונתפשונתפשוהלסטיםעם2פ

אהרוגאעשהמההמלך'אמעמהםבנוונתפסונתפשוהליסטיםעםא

אהרוגאעשהמההמלך'אמעמהםבנוונתפשונתפשוהלסטיםעםש

אהרוגאעשהמההמלך'אמעמהםבנוונתפשונתפשוהליסטיסעםו

מפנההריניבניבשבילעמהםבנישהריאיפשראיהלסטיםאתד

מפנההריניבניבשבילמ

מפנההריניבניבשבילעמהםבנישהריאיפשראיהלסטיןאת1פ

מפנההרניבניבשבילעמהםבנישהריאפשראיהלסטיםאת2פ

מפנההריניבניבשבילעמהםבנישהריאיפשראיהליסטיםאתא

מפנההריניבניבשבילעמהםבנישהריא"אהלסטיםאתש

מפנההריניבניבשבילעמהםבנישהריאיפשראיהליסטיסאתו

'הבהוהיההמשכן'נושאיהלויםהיוכךעכשואותםד

ה"הקבוהיההמשכןנושאיםהלויםהיוכךעכשיואותםמ

ה"הקבוהיההמשכןאתנושאיםהלויםהיווכךעכשיואותם1פ

(ב)ה"הקבוהיההמשכןנושאיםהיוהלויםכךעכשואותם2פ

ה"הקבוהיההמשכןנושאיןהיוהלוייםכךעכשיואותםא

ה"הקבוהיההמשכן'נושאיהיוהלוייםכךעכשואותםש

ה"הבוהיההמשכןנושאיםהיוהלוייםכךעכשיואותםו

'הקבה'אמאהרןועלמשהעללחלוקשעתידיןובעדתובקרחמביטד

ה"הקב'אמאהרןועלמשהעללחלוקשעתידיןובעדתובקרחמביטמ

ה"הקב'אמאהרןועלמשהעללחלוקשעתידיןובעדתובקרחמביט1פ

ה"הקב'אמאהרןועלמשה?ם/ל?עלחלוקשעתידיםובעדתובקרחמביט2פ

ה"הקב'אמואהרןמשהעללחלוקשעתידיןובעדתובקרחמביטא

ה"הקב'אמאהרןועלמשהעללחלוקשעתידיןובעדתובקרחמביטש

ה"הב'אמואהרןמשהעללחלוקשעתידיןובעדתובקרחמביטו

מעורביםשהריאיפשראיעכשואותםלהרוגלאלואעשהמהד

מעורביםשהריאפשראיעכשיואותםלהרוגלאלואעשהמהמ

מעורביםשהריאיפשראיאותםלהרוגלאלואעשהמה1פ

מעורביםשהןאפשראיאותםלהרגלאלואעשהמה2פ

מעורביןשהםשהםאיפשראיאותםלהרוגלאלואעשהמהא

מעורביםשהיוא"אאותםלהרוגלאלואעשהמהש

מעורביםשהריאיפשרשאיאותםאהרוגלאלואעשהמהו

לקחהדיןמדתבכולםיפגעשלאוכדי'צדיקיהאחריםעםהםד

לקחהדיןמדתם[ל]בכיפגעשלאוכדיצדיקיםהאחריםעםהםמ

לקחהדיןמידתבכולםיפגעלאוכדיצדיקיםהאחריםעםהם1פ

לקחהדיןמדתבכולםיפגעשלאוכדיצדיקיםהאחריםעםהם2פ

לקחהדיןמדתבכולםיפגעשלאוכדיצדיקיםאחריםעםא

לקחהדיןמדתבעולםיפגעשלאוכדי'צדיקי'אחריש

לקחהדיןמדתבעולםיפגעשלאוכדיאחריםצדיקיםעםו

הקהתיעליו'הבהשנתןיהעליוונתןשמוחצי'הבהד

הקהתיה"הקבעליושנתןה"יעליוונתןשמוחציה"הקבמ

ה"הקבעליושנתןיהעליוונתןשמוחציה"הקב1פ

הקהתיעלה"הקבשנתןה"יעליוונתןשמוחציה"הקב2פ

הקהתיעלה"הקבשנתןה"ישמוחציה"הקבא

הקהתיעלה"הקבשנתןה"ישמוחציה"הקבש

הקהתיעל ה"הבשנתןה"ישמוחציה"הבו
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עדמשמרתעליהם'לעשוכדייההריבסוףויודבתחלה'הד

עדמשמרתעליהםלעשותכדיה"יהריבסוףד"ויובתחלהא"המ

עדמשמרתלהםלעשותכדייההריבסוף'ויבתחלה'ה1פ

עדמשמרתעליהםלעשותכדיה"יהריבסוףד"ויובתחלהא"ה2פ

עדמשמרתלהםלעשותכדיה"יהריבסוףד"ויובתחלהא"הא

עדמשמרתלהםלעשותכדיה"יהריבסוףד"ויובתחלהא"הש

עדמשמרתלהםלעשותכדייההריבסוףויודבתחלהא"הו

הקהתי'כתלכך'וגואפיאאריךשמילמעןהוייומםיבאד

הקהתי'כתולכך'וגומאפיאאריךשמילמעןהוייומםיבאמ

הקהתי'כתולכךאפיאאריךשמילמעןהוייומםיבא1פ

הקהתיכתיבלכך'וגואפיאאריךשמילמעןהוייומםיבא2פ

הקהתי'כתילכך'וגואפיאאריךשמילמעןהוייומםיבאא

הקהתי'כתילכך'וגואפיאאריךשמילמעןהוייומםיבאש

הקהתי'כתילכך'וכואפיאאריךשמילמעןהוייומםיבאו

'וגוימותוולאוחיולהםעשווזאתכאןד

'וגומימותוולאוחיולהםעשווזאתכאןמ

קדשאתבגשתםימותוולאוחיולהםעשווזאתכאן1פ

קדשאלבגשתםימותוולאוחיועשווזאתכאן2פ

קדשאלבגשתםימותוולאוחיולהםעשווזאתכאןא

קדשאלבגשתםימותוולאוחיולהםעשווזאתכאןש

קדשאלבגשתם(ול)ימותוולאוחיולהםעשווזאתכאןו

ד

מ

ועלעבודתועלאישאישאותםושמויבאוובניואהרןהקדשים1פ

ועלעבודתועלאישאישאתםושמויבאוובניואהרןהקדשים2פ

'וגו'הקדשיא

'וגו'הקדשיש

'וכוהקדשיםו

זאתבאהרן'שכתכשםלהםעשווזאתד

זאתבאהרן'שכתוכשםלהםעשווזאתמ

באהרןזאת'שכתכשםלהםעשווזאתמשאו1פ

עשוזאתבאהרןשכתובכשםלהםעשווזאתמשאו2פ

זאתבאהרן'שכתוכשם'וגולהםעשווזאתא

זאתבאהרן'שכתוכשם'וגולהםעשווזאתש

זאתבאהרןשכתובכשם'וכולהםעשווזאתו

'כתכאןאף'וגואהרןיבאבזאתד

'כתוכאןאף'וגומהקדשאלאהרןיבאבזאת'שנמ

כתובכאןאף'וגוהקדשאלאהרןיבאבזאת1פ

כתיבכאןאףאהרןיבאבזאתוחיו2פ

כתובכאןאףאהרןיבאבזאתא

'כתוכאןאףאהרןיבאבזאתש

'כתוכאןאףאהרןיבאבזאתו

כמוזאתד

כמוזאתמ

מקיפיןובניוואהרןומרריוקהתגרשוןהללומשפחותשארבעכמווזאת1פ

כמוזאת2פ

כמוזאתא

כמוזאתש

כמוזאתו

'וגוימותוולאוחיולהםעשהכןלאהרןתקנהלהםשעשהד

ימותוולאוחיולהםעשהכןלאהרןתקנהשעשהמ

וחיולהםעשהכךלאהרןתקנהשעשה1פ

ימותוולאוחיולהםעשהכןלאהרןתקנהשעשה2פ

ימותוולאוחיולהםעשהכןלאהרןתקנהשעשהא

ימותוולאוחיולהםעשהכןלאהרןתקנהשעשהש

ימותוולאוחיולהםעשהכןלאהרןתקנהשעשהו



35

במדבר רבה פרשה ה

ז, ה

ימותוולאשיחיוקהתלבניתקנהלהםעשו'הבהלהם'אמד

ימותוולאשיחיוקהתלבניתקנהלהםעשוה"הקבלהם'אממ

ימותוולא1פ

ימותוולאשיחיוקהתלבניתקנהה"הקבלהם'אמ2פ

ימותוולאשיחיוקהתלבניתקנהעשוה"הקבלהם'אמא

ימותוולאשיחיוקהתלבניתקנהעשוה"הקבלהם'אמש

ימותוולאשיחיוקהתלבניתקנהעשוה"הב'אמו

'שדלמהקיימיםישראלהיולאהםשאלוליהארוןאלבגשתםד

שארבעלפיקיימיןישראלהיולאהםשאילוליהארוןאלבגשתםמ

שארבעלמהקיימין'ישרהיולאהםשאלוליהארוןאלבגשתם1פ

שארבעלמהקיימיםישראלהיולאהםשאלוליהארוןאלבגשתם2פ

'שדלמהקיימיםישראלהיולאהםשאלוליהארוןאלבגשתםא

'שדלמה'קיימיישראלהיולאהםשאילוליהארוןאלבגשתםש

שארבעלמהקיימיםישראלהיולאהםשאילוליהארוןאלבגשתםו

מועדאהלאתמקיפיןובניוואהרןומרריוקהתגרשוןהללומשפחותד

מועדאהלאתמקיפיןובניוואהרןומרריוקהתתגרשוןהללומשפחותמ

מועדאהלאתמקיפיןובניוואהרןומרריוקהתגרשוןהללומשפחות1פ

מועדאהלאתמקיפיןואהרןומרריוקהתגרשוןהללומשפחות2פ

מועדאהלאתמקיפיןואהרןומרריוקהתגרשוןהללומשפחותא

מועדאהלאתמקיפיןואהרןומרריוקהתגרשוןהללו'משפחוש

מועדאהלאתמקיפיםואהרןומרריוקהתגרשוםהללומשפחותו

השכינהמפנימועדמאהללצאתבאהוהפורענותבדברישראלניטנפושאםד

השכינהמפנימועדמאהללצאתבאההפורענותבדברישראלנטנפושאםמ

השכינהמלפנימועדמאהללצאת?באה?פורענותבדבר'ישרנטנפושאם1פ

השכינהמלפנימועדמאהללצאתבאהוהפורענותבדברישראלניטנפושאם2פ

השכינהמלפנימועדמאהללצאתבאהוהפורענותבדברישראלניגופושאםא

השכינהמלפנימועדמאהללצאתבאה'והפורענובדברישראלניטפושאםש

השכינהמלפנימועדמאהללצאתבאהוהפורענותבדברישראלניספושאםו

וכלים'עומדי'מועאהלאצלשרויםשהםקהתבניומידד

וכליםעומדיןמועדאהלאצלשרוייןשהןהלויםקהתבניומידמ

כליםמועדאהלאצלשרויםשהםקהתבניומיד1פ

ומכליםעומדיםמועדאהלאצלשרוייםשהםוהלויםקהתבניומיד2פ

ומכליםעומדיםמועדאהלאצלשרוייםשהםוהלוייםקהתבנימידא

ומכליםעומדיםמועדאהלאצלשרוייםשהםוהלוייםקהתבנימידש

ומכליםעומדיםמועדאהלאצלשרוייםשהםוהלוייםקהתבנימידו

'וגוסביביחנווהלוים'שנמניןעליהםתצאשלאאותהד

העדותלמשכןסביביחנווהלוים'שנמניןעליהםתצאשלאמ

העדתלמשכןסביביחנווהלוים'שנעליהםתצאשלאאותה1פ

העדותלמשכןסביביחנווהלוים'שנמניןעליהםתצאשלאאותה2פ

העדותלמשכןסביביחנווהלויים'שנאמניןעליהםתצאשלאאותהא

'העדולמשכןסביביחנווהלויים'שנאמניןעליהםתצאשלאאותהש

העדותלמשכןסביביחנווהלויים'שנאן---עליהםתצאשלאאותהו

ד

ישראלבניעדתעלקצףיהיהולאמ

חוניםשהלויםבזמן'וגוקצףיהיהולא1פ

'וגוישראלבניעדתעלקצףיהיהולא2פ

ישראלבניעדתעלקצףיהיהולאא

'ישרבניעדתעלקצףיהיהולאש

ישראלבניעדתעלקצףיהיהולאו

'ארד

'אממ

ר"אישראלבניעדתעלקצףיהיהולאהעדתלמשכןסביב1פ

ר"אמ2פ

ר"אא

ר"אש

ר"או
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ז, ה

ישמניןלמדאתאיןואםחמאברהכהןפינחסד

ישמכאןלמדאתאיןואםחמאברהכהןפנחס'רמ

ישמכאןלמדאתאיןואםחמאברהכהןפנחס1פ

ישמכאןלמדאתאיןאוםחמאברהכהןפנחס2פ

ישמכאןלמדאתאיןואםחמאברהכהןפנחסא

ישמכאןלמדאתאיןואםחמאברהכהןפנחסש

ישמכאןלמדאתאיןואםחמאברהכהןפנחסו

המותמלאךבאמשהעלקרחשחלקבשעהללמודמהיכןלךד

המותהמלאךבאמשהעלקרחשבאבשעהללמודמאיכןלךמ

המותמלאךבאמשהעלקרחשחלקבשעהללמודלך1פ

המותמלאךבאמשהעלקרחשחלקבשעהללמודמאיכןלך2פ

המותמלאךבאמשהעלקרחשחלקבשעהללמודמאיכןלךא

המותמלאךבאמשהעלקרחשחלקבשעהללמודמאיכןלךש

המותמלאךבאמשהעלקרחשחלקבשעהמאיכןללמדלךו

'ישרכלאתהרגיצאואלואותםולחבלישראלעללצאתד

ישראלכלאתהרגיצאואלואותםולחבלישראלעללצאתמ

ישראלכלהרגיצאואלואותםולחבל'ישרעללצאת1פ

ישראלכלאתהרגיצאואלואותםולחבלישראלעללצאת2פ

ישראלכלאתהרגיצאואלואותםולחבלישראלעללצאתא

ישראלכלאתהרגיצאואילואותםולחבלישראלי"עלצאתש

ישראלכלאתהרגיצאואילואותםולחבלישראלי"עלצאתו

בווהרגישקהתמבנישהיהמועדאהלאצלשרוימשהוהיהד

בווהרגישקהתמפנישהיהמועדאהלאצלשרוימשהוהיהמ

בווהרגישקהתמבנישהיהמועדאהלאצלשרוימשהוהיה1פ

בווהרגישקהתמבנישהיהמועדאצלשרוימשהוהיה2פ

בווהרגישקהתמבנישהיהמועדאהלאצלשרוימשהוהיהא

בווהרגישקהתמבנישהיהמועדאהלאצלשרוימשהוהיהש

בווהרגישקהתמבנישהיהמועדאהלאצלשרוימשהוהיהו

המחתהאתקחלאהרן'אממידישראלעללצאתמבקשד

המחתהאתקחלאהרןאמרמידישראלעללצאתמבקשמ

המחתהאתקחלאהרן'אממיד'ישרעללצאתמבקששהיה1פ

המחתהאתקחלאהרן'אממידישראלעללצאתמבקשהיה2פ

המחתהאתקחלאהרן'אממידישראלעללצאתמבקששהיהא

המחתהאתקחלאהרן'אממידישראלעללצאתמבקששהיהש

המחתהאתקחלאהרן'אממידישראלעללצאתמבקששהיהו

'וגוהמזבחמעלאשעליהותןד

העדהאלמהרהוהולךקטרתושיםהמזבחמעלאשעליהותןמ

מהרהוהולךקטרתושיםאשעליהותן1פ

העדהל[א](ע)מהרהוהולךקטרתושיםהמזבחמעלאשעליהותן2פ

מהרהוהולך'וגועליהותןא

מהרהוהולך'וגואשעליהותןש

מהרהוהולך'וכואשעליהותןו

ומשתהאעומדאתהמהעצמךזרזבדיגולמהרהעליהםוכפרד

ומשתהאעומדאתמהעצמךזרזבריגולמהרהעליהםוכפרמ

ומשתהאעומדאתמהעצמךזרזעליהםוכפר1פ

ומשתהאעומדאתמהעצמךזרזבריגולמהרהעליהםוכפר2פ

ומשתהאעומדאתמהעצמךזרזבדגולמהרהעליהםוכפרא

ומשתהאעומדאתמהעצמךזרזבריגולבריגולמהרהעליהםוכפרש

ומשתהאעומדאתמהעצמךזרזבדגולמהרהעליהםוכפרו

ראיתמהמריאהרןלואמרהעדהאלמהרההולךד

ראיתמהמריאהרןלו'אמהעדהאלמהרההולךמ

ראיתמהמריאהרןלו'אממהרההולך1פ

ראיתמהמריאהרןלו'אמהעדהאל'מהרהולך2פ

ראיתאתמהאהרןל"אהעדהאלמהרההולךא

ראיתאתמהאהרןל"אהעדהאלמהרההולךש

ראיתאתמהאהרןל"אהעדהאלמהרההולךו



37

במדבר רבה פרשה ה

ח, ה- ז , ה

ישראללשנאילנגוףשיצאהמותלמלאךראיתילו'אמד

ישראללשונאילנגוףשיצאהמותמלאךאתראיתילו'אממ

'שנ'ישרלשנאילנגףשיצאהמותלמלאךראיתלו'א1פ

ישראללשונאילנגוףשיצאהמותלמלאךראיתילו'אמ2פ

ישראללשונאילנגוףשיצאהמותלמלאךראיתיל"אא

ישראללשונאילנגוףשיצאהמותלמלאךראיתיל"אש

ישראל---ללנגוףשיצאהמותלמלאךראיתיל"או

שהלויםלמדנמצאת'יימלפניהקצףיצאכיד

שהלויםלמדנמצאתהנגףהחל'המלפניהקצףיצאכימ

שהלויםלמדאתהנמצאת'וגוי"ימלפניהקצףיצאכי1פ

שהלויםלמדנמצאתהנגףהחלי"ימלפניהקצףיצאכי2פ

שהלוייםלמדנמצאתהנגףהחלי"יימלפניהקצףיצאכיא

שהלוייםלמדנמצאתהנגףהחל'המלפניהקצףיצאכיש

שהלוייםלמדנמצאתהנגףהחלי"ימלפניהקצףיצאכיו

ואהרןשמשהקהתבניומהןהפורענותאתכליןהיוד

ואהרןשמשהקהתבניומהןהפורענותאתכליןהיומ

ואהרןשמשהקהתבניומהןהפורענותאתכליןהיו(הולכין)1פ

ואהרןשמשהקהתבניהםומיהפורענותאתמכליםהיו2פ

ואהרןשמשהקהתבניהםומיהפורענותאתמכליםהיוא

ואהרןשמשהקהתבניהםומיהפורענותאתמכליםהיוש

ואהרןשמשהקהתבניהםומיהפורענותאתמכליםהיוו

ישראלעםמצטעריםהם'הקבהלהם'אמהיוד

ישראלעםמצטעריםהםה"הקבלהם'אמהיוקהתמבנימ

'ישרכלעםמצטעריםהםה"הקבלהם'אהיוקהתמבני1פ

ישראלעםמצטעריםהםה"הקבלהם'אמהיוקהתמבני2פ

ישראלעל'מצטעריהםה"הקבלהם'אמהיוקהתמבניא

ישראלעם'מצטעריהםה"הקבלהם'אמהיוקהתמבניש

ישראלעםמצטעריםאתםה"הבלהם'אמהיוקהתמבניו

תקנהלהםעושיםאתםואיןהזההצערכלד

להםעשואלאתקנהלהםעושיםאתםואיןהזההצערכלמ

להםעשו(ו)אלאתקנהלהםעושיןאתםואיןהזההצערכל1פ

להםעשואלאתקנהלהםעושיםאתםואיןהזההצערכל2פ

להםעשואלאתקנהלהםעושיםאתםואיןהזההצערכלא

להםעשואלאתקנהלהם'עושיאתםואיןהזההצערכלש

להםעשואלאתקנהלהםעושיםאתםואיןהזההצערכלו

'הבהראהמהימותוולאוחיולהםעשווזאתד

ה"הקבראהמהימותוולאוחיולהםעשווזאת'שנתקנהמ

ה"הקבראהמה'וגווזאת'שנתקנה1פ

ה"הקבראהמהימותוולאוחיולהםעשווזאתתקנה2פ

ה"הקבראהמהימותוולאוחיולהםעשווזאתתקנהא

ה"הקבראהמהימותוולאוחיולהםעשווזאתתקנהש

ה"הבראהמהימותוולאוחיולהםעשווזאתתקנהו

'בריהודה'ארהמשפחותמשאריותרהקהתימשפחותעללהזהירד

'בריהודה'ר'אמהמשפחותמשאריותרהקהתימשפחותעללהזהירמ

'בריהודהר"אהמשפחותמשאריותרהקהתימשפחתעללהזהיר1פ

בריהודהר"אמהמשפחותמשאריותרהקהתימשפחותעללהזהיר2פ

ס"ביהודהר"אהמשפחותמשאריותרהקהתימשפחותאתלהזהירא

ס"ביהודהר"אהמשפחותמשאריותרהקהתי'משפחואתלהזהירש

'בריהודהר"אהמשפחותמשאריותרהקהתימשפחותאתלהזהירו

לויבשבטמעולהדברישיצחק'ברשמואל'רבשםסימוןד

לויבשבטמעולהדברישיצחק'ברשמואל'רבשםסימוןמ

לוימשבטמעולהדברישסימון1פ

לויבשבטמעולהדברישיצחקברשמואל'רבשםסימון2פ

לויבשבטמעולהדברישי"בש"בשרא

לויבשבטמעולהדברישי"בשרשבש

לויבשבטמעולהדברישיאחיבןשמעוןר"בשסימוןו
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כלכיצדישראלבכלשאיןמהקהתובמשפחותד

כלצדכאיישראלבכלשאיןמהקהתובמשפחותמ

כלכיצדישראלבכלכןשאיןמהקהתובמשפחת1פ

כלצדכאיישראלבכלשאיןמהקהתובמשפחות2פ

כלצדזהכאיישראלבכלכןשאיןמהקהתובמשפחותא

כלצדזהכאיישראלבכלכןשאיןמהקהתובמשפחותש

כלצדזהכאיישראלבכלכןשאיןמהקהתובמשפחתו

שלשבטואבלהמשכןביתבכלילהםאיכפתהשבטיםד

שללוישבטואבלהמשכןביתבכלילהםאיכפתהשבטיםמ

שלשבטואבלהמשכןביתבכלילהםאיכפתהשבטים1פ

שלשבטואבלהמשכןביתבכלילהםאיכפתלאהשבטים2פ

שלשבטואבלהמשכןבכלילהםאיכפתלאהשבטיםא

שלשבטואבלהמשכןבכלילהםאיכפתלא'השבטיש

שלשבטואבלהמשכןבכלילהםתאיכפתלאהשבטיםו

טעוןשהואמיבקרשיםטעוןשהואמיהמשכןבכלטועניןלויד

טועןשהואמיהמשכןבכלטועניןמ

טועןשהואמיבקדשיםטועןשהואמי'המשכבכלטעוניןלוי1פ

טעוןשהואמיבקרשיםטעוןשהואמיהמשכןבכלטועניםלוי2פ

בקרשיםטועןשהואמיהמשכןבכלטועניןלויא

בקדשיםטועןשהואמיהמשכןבכלטועניןלויש

טועןשהואמיבקרשיםטועוןשהואמיהמשכןבכלטועניןלויו

טועניןמרריבניהיוכך'באדניטעוןשהואמיבבריחיםד

טועניןמרריבנימשמרתהיתהכךבאדניםטעוןשהואמיבבריחיםמ

מרריבנימשמרתהיתהכךובאדניםבבריחים1פ

טועניןמרריבנימשמרתהיתהכךבאדניםטעוןשהואמיבבריחים2פ

טועניןמרריבנימשמרתהיתהכךבאדניםטועןשהואמיא

טועניןמרריבנימשמרתהיתהכךבאדניםטועןשהואמיש

מרריבנימשמרתהיתהכךבאדניםו

בארוןקהתבניומשפחתהאריגכליכלטועניןגרשוןבניומשפחתד

בארוןקהתבניומשפחתהאריגכליכלטועניןגרשוןבניומשפחתמ

בארוןקהתבניומשפחתהאריגכליכלטועניןגרשוןבניומשפחת1פ

בארוןקהתבניומשפחתהאריגכליכלטועניןגרשוןבניומשפחת2פ

בארוןקהתבניומשפחותהארגכליכלטועניןגרשוןבניומשמרתא

בארוןקהתבניומשפחותהארגכליכלטועניןגרשוןבניומשמרתש

בארוןקהתבניומשפחותהארגכליכל?טועניןגרשוםבניומשמרתו

היושישראלמישראלמעולהלוישלשבטוהיהכמה'א'דד

היושישראלמישראלמעולהשללוישבטוהיהכמהא"דמ

היו'שישרמישראלמעולהלוישלשבטוהיהבמהא"ד1פ

היושישראלבישראלמעולהלוישלשבטוהיהבמהאחרדבר2פ

היושישראלבישראלמעולהלוישלשבטוהיהבמהא"דא

היושישראלבישראלמעולהלוישלשבטוהיהבמהא"דש

היושישראלבישראלמעולהלוישלשבטוהיהבמהא"דו

המשכןבכליטעוניןשהיולוישלשבטואבלסנדליםלבושיםמהלכיןד

המשכןבכליטעוניןשהיושללוישבטואבלסנדליםלבושיםמהלכיםמ

המשכןבכליטעוניןשהיולוישלשבטואבלסנדליםלבושיןמהלכין1פ

המשכןבכליטעוניןשהיולוישלשבטואבלסנדליןלבושין2פ

המשכןבכליטועניןשהיולוישלשבטואבלסנדליןלבושיןא

המשכןבכליטועניןשהיולוישלשבטואבלסנבלין'לבושיש

במקדשטועניןשהיולוישלשבטואבלסנדליםלבושיןו

מכלמעולהלוישבטשהיולמדנוהרייחופיםמהלכיןהיוד

מכלמעולהלוישבטשהיהלמדנוהרייחיפיםמהלכיןהיומ

מכלמעולהלוישלששבטולמדתהרייחפיםמהלכיןהיו1פ

מכלמעולהלוישבטשהיהלמדנוהרייחפיםמהלכיןהיו2פ

מכל'מעולילוישבטשהיהלמדנוהרייחפיםמהלכיןהיוא

מכלמעוליןלוישבטשהיהלמדנוהרייחפין'מהלכיהיוש

מכלמעולהלוישבטשהיהלמדנוהרייחפיםמהלכיםהיוו
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במדבר רבה פרשה ה

ח, ה

לויבןשהיהקהתמשפחתלויבשבטומעוליןהשבטיםד

לויבןשהיהקהתמשפחתלויבשבטומעוליןהשבטיםמ

קהתמשפחתלויבשבטומעוליןהשבטים1פ

(נושא)לויבןשהיהקהת'משפחלויבשבטומעוליןהשבטים2פ

לויבןשהיהקהתמשפחתלויבשבטמעולים[ה]והשבטיםא

לויבןשהיהקהתמשפחתלויבשבטומעוליןהשבטיםש

לויבןשהיהקהתבנימשפחתלויבשבטומעוליםהשבטיםו

דברכלאוהאדניםאוהבריחיםאוהקרשיםאומשאונותןד

דברכלאוהאדניםאוהבריחיםאוהקרשיםאומשואונותןמ

1פ

דברכלאוהאדניםאוהבריחיםאוהקרשיםאומשאונותן2פ

דברכלאוהאדניםאובריחים[ה](ב)אוהקרשיםאומשאונותןא

דברכלאוהאדניםאוהבריחיםאו'הקרשיאומשאונותןש

דברכלאוהאדניםאוהבריחיםאוהקרשיםאומשאונותןו

היהשלאבכתפיהםטועניןהיוקהתמשפחתאבלהעגלותכלעלד

היהשלאבכתפיהםטועניןהיוקהתמשפחתאבלהעגלותעלמ

היהלאבכתפיהםטועניםשהיו1פ

היהשלא'בכתפיהטועניןהיוקהתמשפחותאבלהעגלותעל2פ

היהשלאבכתפיהםטועניןהיוקהתמשפחותאבלהעגלותעלא

היהשלאבכתפיהןטועניןהיוקהתמשפחותאבלהעגלותעלש

היהשלאבכתפיהםטועניןהיוקהתבניאבלהעגלותעלו

נתןלאקהתולבני'שנהעגלותעלהארוןליתןרשותלהםד

נתןלאקהתולבני'שנהעגלותעלהארוןליתןרשותלהםמ

נתןלאקהתולבני'שנהעגלותעלהארוןליתןרשותלהם1פ

נתןלאקהתולבני'שנהעגלותעלהארוןליתןרשותלהם2פ

נתןלאקהתולבני'שנאהעגלותעלהארוןליתןרשותלהםא

נתןלאקהתולבני'שנאמהעגלותעלהארוןליתןרשותלהםש

נתןלאקהתולבני'שנאהעגלותעלהארוןליתןרשותו

הלויםמכלמעוליםהיואחרבדברועוד'וגוד

הלויםמכלמעוליןהיואחרבדברועוד'וגוממ

הלויםמכלמעוליןהיואחרבדברועוד'וגו1פ

הלויםמכלמעוליםהיואחרבדברועוד'וגו2פ

'וגוא

'וגוש

'וכוהקדשעבודתכיו

כנגדופניהםבדרכןמהלכיןהיוהמשכןבכלטועניןשהיוד

כנגדופניהםכדרכםמהלכיןהיוהמשכןבכלטועניןשהיומ

כנגדופניהםכדרכןמהלכיןהיוהמשכןבכלטועניןשהיוהלויםשכל1פ

מהלכיןהיוהמשכןבכלטועניןשהיו2פ

א

ש

ו

כדילארוןופניהםאחריהםמהלכיןהיוקהתבניאבלהדרךד

כדילארוןופניהםאחרוןמהלכיןהיוקהתבניאבלהדרךמ

כדילארוןופניהםלדרךאחריהםמהלכיןהיוקהתבניאבלהדרך1פ

כדילארוןופניהםאחריהם2פ

א

ש

ו

שהיו'אעפ'אומנמצאתהוילארוןאחורליתןשלאד

שהיופ"אע'אומנמצאתהוילארוןאחורליתןשלאמ

שהיופ"אע'אומנמצאתהוילארוןאחורליתןשלא1פ

שהיופיעלאףאומרנמצאתהוילארוןאחורליתןשלא2פ

א

ש

ו
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במדבר רבה פרשה ה

ח, ה

היתהלאישראלמןלומרצורךואיןהמשפחותשארמןגדוליםד

היתהלאישראלמןלומרצריךאיןהמשפחותשארמןגדוליםמ

היתהלא'מישרלומרצריךאיןהמשפחותמשארגדולים1פ

היתהלאמישראללומרצרךאיןהמשפחותמשארגדולים2פ

א

ש

ו

שאיןלפיכןלמההארוןלפני'משועבדיאלאעליהןגסהרוחןד

שאיןלפיכןלמההארוןלפנימשועבדיםאלאעליהםגסהרוחןמ

שאיןכןלמההארוןלפנימשועבדיםאלאעליהםגסהרוחן1פ

שאיןלפיכןלמההארוןלפנימשועבדיםאלאעליהםגסהרוחן2פ

א

ש

ו

קהתמשפחתשהיתה'אעפ'אומנמצאתהאלהיםלפניגדולהד

קהתמשפחתשהיתהפ"אע'אומנמצאתהאלהיםלפניגדולהמ

קהתמשפחתשהיתהפ"אע'אומנמצאתהשכינהלפניגדולה1פ

קהתמשפחתשהיתהפיעלאףאומרנמצאתהאלהיםלפניגדולה2פ

א

ש

ו

בוטועניןהיוהארוןאתלטעוןבאיןשהיוכיוןאלאפלאטיניד

בוטועניןהיוהארוןלטעוןבאיןשהיוכיוןאלאפלאטינימ

בוטועניןהיוהארוןלטעוןבאיןשהיוכיוןאלאפלאטיני1פ

בוטועניןהיוהארוןאתלטעוןבאיןשהיוכיוןאלאפלאטיני2פ

א

ש

ו

למחזיקיםהיאחייםעץ'שנאחייםהיאהתורה'הבה'אמכעבדיםד

למחזיקיםחייםעץ'שנחייםהיאהתורהה"הקב'אמכעבדיםמ

למחזיקיםהיאחייםעץ'שנחייםהיאהתורהה"הקב'אמכעבדים1פ

למחזיקיםהיאחייםעץ'שנחייםהיאהתורהה"הקב'אמכעבדים2פ

א

ש

ו

מרפאבשרוולכללמוצאיהםהםחייםכי'וגובהד

למוצאיהםהםחייםכיבהמ

מרפאבשרוולכללמוצאיהםהםחייםכי'וכת'וגובה1פ

מרפאבשרוולכללמוצאיהםהםחייםכימאושרותומכיהבה2פ

א

ש

ו

שבושנושאיןהארוןזהחייםשהואבתורהמחזיקיםקהתובניד

שבושנושאיםהארוןזהחייםשהיאבתורהמחזיקיםקהתובנימ

שבושנושאיםהארוןזהחייםשהיאבתורהמחזיקיםקהתובני'וגו1פ

שבושנושאיםהארוןזהחייםשהיאבתורהמחזיקיםקהתובני2פ

א

ש

ו

'וגוימותוולאוחיוהויימותוולאשיחיוהואבדיןהתורהד

בגשתםימותוולאוחיוהויימותוולאשיחיוהואבדיןהתורהמ

'וגוימותוולאוחיוהויימותוולאשיחיוהואבדיןהתורה1פ

בגשתםימותוולאוחיוהויימותוולאשיחיוהואבדיןבתורה2פ

א

ש

ו
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במדבר רבה פרשה ה

ט, ה- ח , ה

מיכן'וגואותםושמויבאוובניואהרןד

'וגומהקדשיםקדשאתמ

מכאן'וגוובניואהרן1פ

מכין'וגואותםושמויבאוובניואהרןהקדשיםקדשאל2פ

א

ש

ו

יודעיןקהתבנישהיומפניאומרנחמן'ברשמואל'רהיהד

יודעיןקהתבנישהיומפני'אומנחמןברשמואל'רהיהמ

יודעיןקהתבנישהיומפני'אומנחמניבר'שמו'רהיה1פ

יודעיםקהתבנישהיומפניאומרנחמןברשמואל'רהיה2פ

א

ש

ו

והמזבחותוהמנורההשלחןמניחיןוהיומרובהשכרובארוןשטועןמישכלד

והמזבחותוהמנורההשלחןמניחיןוהיומרובהשכרובארוןשטועןמישכלמ

הכליםכלמניחיןוהיומרובהשכרובארוןשטועןמישכל1פ

והמזבחותוהמנורההשלחןמניחיןוהיומרובהשכרובארוןשטועןמישכל2פ

א

ש

ו

'וגויבאוובניואהרןעדלמעלה'שכתכמו'וכוד

'וגומאותםושמויבואוובניואהרןעדלמעלה'שכתוכמומ

ובניואהרןעללמעלה'שכתכמו1פ

'וגואותםושמויבאוובניואהרןעדלמעלהשכתובכמו'וכו2פ

א

ש

ו

הלוייהודה'אר'וגוכבלעלראותיבאוולאד

הלוייהודה'ר'אמומתוהקדשאתכבלעלראותיבאוולאמ

הלוייהודהר"א'וגוכבלעלראותיבאוולא1פ

הלוייהודהר"אמומתוהקדשאתכבלעלראותיבאוולא2פ

הלוייהודהר"אומתוהקדשאתכבלעלראותיבואוולאא

הלוייהודהר"א'וגו"הקדשאתכבלעלראותיבאוולאש

הלוייהודהר"א'וגוהקדשאתכבלעלראותיבאוולאו

קהתבנימתיןעניןזהבאיללמודאתהרוצהשלום'ברד

קהתבנימתיםעניןזהבאיללמודאתהרוצהשלום'ברמ

קהתבנימתיםעוןבאיזהללמודאתהרוצהשלום'בר1פ

קהתבנימתיםעוןזהבאיללמודאתהרוצהשלום'בר2פ

קהתבנימתיםעוןזהבאיללמודאתהרוצהשלום'ברא

קהתבנימתיםעוןזהבאיללמודאתהרוצהשלום'ברש

קהתבנימתיםעניןבאיזהללמודאתהרוצהשלוםברו

'וגוכבלעלראותיבאוולאהזההמקראמןולמדצאד

הקדשאתכבלעלראותיבאוולאהזההמקראמןולמדצאמ

'וגולראותיבאוולאהזההמקראמןולמודצא1פ

הקדשאתכבלעלראותיבאוולאהזההמקראמןולמדצא2פ

הקדשאתכבלעלראותיבואולאהזההמקראמןולמדצאא

הקדשאתכבלעלראותיבאולאהזההמקראמןולמדצאש

הקדשאתכבלעלראותיבאוולאהזההמקראמןולמדצאו

אתמפרקיןהיוהארוןאתלטעוןבאיןכשהיומלמדד

אתמפרקיןהיוהארוןאתלטעוןבאיןכשהיומלמד'וגוממ

אתמפרקיןהיוהארוןאתלטעוןבאיןכשהיומלמד1פ

אתמפרקיןהיוהארוןאתלטעוןבאיםכשהיומלמד'וגוומתו2פ

אתמפרקיןהיוהארוןאתלטעוןביןשכשהיומלמדא

אתמפרקיןהיוהארוןאתלטעוןבאיםכשהיומלמדש

אתמפרקיםהיוהארוןאתלטעוןבאיםשכשהיומלמדו
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במדבר רבה פרשה ה

ט, ה

'שנמתכליםהיו'לפיכהארוןמןעיניהםזניםוהיומפניוהפרכתד

'שנמתכליםהיולפיכךהארוןמןעיניהםזניםוהיומפניוהפרכתמ

'שנמתכליןהיולפיכךהארוןמןעיניהםזניםוהיומפניוהפרכת1פ

'שנמתכליםהיולפיכךהארוןמןעיניהםזניםוהיומפניוהפרוכת2פ

'שנאמתיםהיו'לפיהארוןמןעיניהםזניןוהיומפניוהפרכתא

'שנאממתיםהיו'לפיהארוןמןעיניהםזניןוהיומפניוהפרכתש

'שנאמתיםהיו'לפיהארוןמןעיניהםזניןוהיומפניוהפרוכתו

תקנהמשהלהםעשהוהיאךוחיהאדםיראנילאכיד

אלאתקנהלהםמשהיעשהוהיאךוחיהאדםיראנילאכימ

אלאמשהתקנהלהםיעשהוהיאךוחיהאדםיראנילאכי1פ

אלאתקנהמשהלהםיעשהוהיאךוחיהאדםיראנילאכי2פ

אלאתקנהמשהלהםיעשהוהאיךוחיהאדםיראנילאכיא

אלאתקנהמשהלהםיעשהוהיאךוחיהאדםיראנילאכיש

אלאתקנהמשהלהםיעשהוהיאךוחיהאדםיראנילאכיו

בנייהיולאהמשכןאתמפרקיןשהיובשעההאלהיםלואמרד

בנייהולאהמשכןאתמפרקיןשיהיובשעההאלהיםלו'אממ

בנייהולאהמשכןאתמפרקיןשיהיובשעהה"הקב'א1פ

בנייהיולאהמשכןאתמפרקיןשיהיובשעההאלהיםלו'אמ2פ

בנייהיולאהמשכןאתמפרקיןהיו[י]שבשעההאלהיםל"אא

בנייהיולאהמשכןאתמפרקיןשהיובשעההאלהיםליה'אמש

בנייהיולאהמשכןאתמפרקיןשהיובשעהאלהיםל"או

נכנסיןאהרןבנייהיואלאהארוןמפניהפרכתאת'מפרקיקהתד

נכנסיןאהרןבנייהיואלאהארוןמפניהפרכתאתמפרקיןקהתמ

נכנסיןאהרןבנייהיואלאהארןמפניהפרכתאתמפרקיןקהת1פ

נכנסיןאהרןבנייהיואלאהארוןמפניהפרוכתאתמפרקיןקהת2פ

נכנסיןאהרןבנייהיואלאהארוןמפניהפרכתאתמפרקיןקהתא

'נכנסיאהרןבנייהיואלאהארוןמפניהפרכתאתמפרקיןקהתש

נכנסיםאהרןבנייהיהאלאהארוןמפניהפרוכתאתמפרקיןקהתו

וכןהשלחןוכןהארוןויכסוכהניםשהםמפניאותהומפרקיןד

וכןוהשולחןהארוןויכסוכהניםשהםמפניאותהומפרקיןמ

וכלהשלחןוכןארון?ויכסוכהניםשהםמפניאותהומפרקין1פ

וכןהשלחןוכןהארוןאתויכסוכהניםשהםמפניאותהומפרקין2פ

וכןהשלחןוכןהארוןאתוכסוכהניםשהםמפניאותהומפרקיןא

וכןהשלחןוכןהארוןאתויכסוכהניםשהםמפניאותה'ומפרקיש

וכלהשולחןוכןהארוןאתויכסוכהניםשהםמפניאותהומפרקיןו

אםימותושלאתקנהלהםיהיהובזהלוהנזכרים'הכליכלד

אםימותושלאתקנהלהםיהיהובזהלוהנזכריםהכליםכלמ

אםימותושלאתקנהלהםיהיהובזהלמעלההנזכריםהכליםכל1פ

אםימותושלאתקנהלהםיהיהובזהלוהנזכריםהכליםכל2פ

אםימותושלאתקנהלהםיהיהובזההנזהריםהכליםכלא

אםימותושלאתקנהלהםיהיהובזהלוהנזהריםהכליםכלש

אםימותושלאתקנהלהםיהיהובזהלום---ההכליםכלו

'וגוכבלעלראותיבאוולא'ד'ה'הבארוןמסתכליןאינםד

אתכבלעלראותיבאוולאד"ההבארוןמסתכליםאינםמ

'וגולראותיבאוולאד"ההבארוןמסתכליםאינם1פ

אתכבלעלראותיבאוולאדכתיבהיאהדאבארוןמסתכליןאינם2פ

אתכבלעלראותיבואוולאד"ההבארוןמסתכליןאינןא

אתכבלע'לראויבאוולאד"ההבארון'מסתכליאינםש

אתכבלעלראותיבאוולאד"ההבארוןמסתכליםאינםו

כבלעמהוכןעושיןאםהארוןזהד

כבלעמהוימותולאכןעושיםאםהארוןזההקדשמ

כבלעמהוימותולאכןעושיןאםהארוןזה1פ

כבלעמהוכןעושיןאםהארוןזההקדש2פ

כבלעמהוכןעושיןאםהארוןזה'וגוהקדשא

כבלעמהוכן'עושיאםהארוןזה'וגוהקדשש

כבלעמהוכןעושיםאםהארוןשזההקדשו
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ט, ה

מןנופלשהואהזהכבלעבארוןרואיןאםלוי'ר'אמד

מןנופלשהואהזהכבלעבארוןרואיןאםלוי'ר'אממ

מןנופלשהואהזהכבלעבארוןרואיןאםלויר"א1פ

מןנופלשהואהזהבארוןרואיןאםלויר"א2פ

מןנופלשהואהזה[כבלע]בארוןרואיןאםר"אא

מןנופלשהואהזהבארון'רואיאםר"אש

מןנופלשהואהזהבארוןרואיןאםר"או

וייראו'שנשמשביתמאנשיתדעמתיםהםמידהעיןד

ויך'שנשמשביתמאנשילךתדעמתיםהםמידהעיןמ

ויך'שנשמשביתמאנשילךתדעמתיםהםמידהעין1פ

ויך'שנשמשביתמאנשילךתדעמתיםהםמידהעין2פ

ויך'שנאמשמשביתמאנשיתדעמתיםהםמידהעיןא

ויך'שנאשמשביתמאנשיתדעמתיםהםמידהעיןש

ויך'שנאשמשביתמאנשיתדעמתיםהםמידהעיןו

'וגובעםויך'ייבארוןראוכישמשביתאנשיד

איששבעיםבעםויך'הבארוןראוכישמשביתבאנשימ

איששבעיםבעםויךי"יבארוןראוכישמשביתבאנשי1פ

איששבעיםבעםויךבארוןראוכישמשביתבאנשי2פ

שבעיםבעםויךבארוןראוכישמשביתבאנשיא

'שבעיבעםויךבארוןראוכישמשביתבאנשיש

שבעיםבעםויךבארוןראוכישמשביתבאנשיו

ד

אישאלףחמשיםמ

'וגואישאלףחמשים1פ

מכהבעםי"יהכהכיהעםויתאבלואישאלף(איש)חמשים2פ

אישאלףא

אישאלףש

אישאלףו

חד'אלעז'וראבהו'ר'ייבארוןראוכימהוד

מ

חדאלעזר'וראבהו'רראוכימהו1פ

חדאלעזר'וראבהו'רי"יבארוןראוכימהוגדולה2פ

חדבארוןראוכימהוא

חדבארוןראוכימהוש

חדבארוןראוכימהוו

היו'יתרי'דברי'מדברי'אמוחדהיו'ומשתחויקוצרים'אמד

מ

יתריםדבריםמדברים'אוחדומשתחויםקוצרים'א1פ

היויתריםדבריםמדברים'אמוחדהיוומשתחויםקוצרים'אמ2פ

היויתרים'דברי'מדברי'אמוחדהיוומשתחויןקוצרים'אמא

היויתריםדברים'מדברי'אמוחדהיוומשתחויםקוצרים'אמש

היויתריםדבריםמדברים'אמוחדהיוומשתחויםומשתחויםקוצרים'אמו

'רדאיפייסתעלאךדאמריתאמריךומהאמרומהד

מ

'רדאיפייסתעלךאתימאןמהדאימרתאמריךמאןאמרומה1פ

'רדאיפייסתפייסךומאןעלאךדאימרתאמריךומהאמרומה2פ

א

ש

ו

בווראוהארוןשעלהיריעהנכפפה'אמלויד

מ

בווראוהארוןונתגלהברוחהארוןשעלהיריעהנכפפה'אמלוי1פ

בווראוהארוןונתגלהברוחהארוןשעלהיריעהנכפפה'אמלוי2פ

א

ש

ו
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ט, ה

ויך'כתשכןכךעללהםגדולהתקנהכמהחמיאיתאד

מ

ויך'כתשכךכךעללהםבאהתקלהכמהחמיאיתא1פ

ויךכתיבשכןכךעללהםגדולהתקנהכמהחמיאיתא2פ

א

ש

ו

חדאלעזר'וראבהו'ראישאלףוחמשיםאיששבעיםבעםד

חדאלעזר'וראבהו'רמ

חדאלעזר'וראבהו'ר'וגושבעיםבעם1פ

חדאלעזר'וראבהו'ראישאלףחמשיםאיששבעיםבעם2פ

א

ש

ו

'כנשקול'וא'אוכלהיואיש'עאמרד

כחמשיםשקולוחדחדוכלהיואיששבעים'אממ

חמשיםשקולואחדאחדוכלהיואיששבעים'א1פ

כחמשים(סנהדריןכשבעים)שקולואחדאחדוכלהיואיששבעים'אמ2פ

א

ש

ו

שקול'וא'אכלהיואלף'נ'אמוחדאישאלףד

שקולוחדחדוכלהיואלףחמשים'אמוחדאישאלףמ

שקולואחדאחדוכלהיואישחמשים'אוחדאישאלף1פ

שקולואחדאחדוכלהיואלף'חמשי'אמוחדאישאלף2פ

א

ש

ו

זואיש'ע'אמחדמונא'ורחנינא'רסנהדרי'כעד

זואיששבעים'אמחדמונא'ורחנינא'רסנדריכשבעיםמ

זואיששבעים'אחדמונא'ורחנינא'רסנהדריכשבעים1פ

זואיששבעים'אמחדמונא'ורחנינא'רסנהדריכשבעים2פ

א

ש

ו

'נכנגדשקוליןשהיואישאלף'ונסנהדריד

כחמשיםשקוליםשהיואישאלףוחמשיםסנדרימ

'חמשיכנגדשקוליםהיוסנהדריןשבעיםשאותןאישאלףוחמשיםסנהדרי1פ

חמשיםכנגדשקוליןשהיואלףוחמשיםסנהדרי2פ

א

ש

ו

אישאלף'ונסנהדריןזואיש'ע'אמוחדאישאלףד

אישאלףוחמשיםסנהדריןזושבעים'אמוחרנאאישאלףמ

אישאלףוחמשיםסנהדריןאלואיששבעים'אמוחרנאאישאלף1פ

אישאלףוחמשיםסנהדריןזואיששבעים'אמוחדאישאלף2פ

א

ש

ו

אלף'נמהםונפלולמלחמהויצאונתקבצו'אומאליהוהארץמעםד

אלףחמשיםמהםונפלולמלחמהויצאונתקבצו'אומאליהוהארץמעםמ

אלףחמשיםמהםונפלולמלחמהויצאונתקבצו'אואליהוהארץמעם1פ

אלףחמשיםמהםונפלולמלחמהויצאונתקבצו'אמאליהוהארץמעם2פ

א

ש

ו
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ט, ה

לאהויאותםהרגמיעמהםגדולהסנהדריןכתונפלהאישד

לאהויאותםהרגמיעמהםגדולה'סנהדריונפלהאישמ

לאהויאותםהרגמיעמהםגדולהסנהדריונפלהאיש1פ

לאהויאותםהרגמיעמהםגדולהסנהדריונפלה2פ

לאהויאותןהרגמיא

לאהויאותםהרגמיש

לאהויאותםהרגמיו

הזהירולכךבארוןשראועלשמשביתאנשיאלאאותםהרגד

הזהירולכךבארוןשראועלשמשביתאנשיאלאאותםהרגמ

הזהירולכךבארוןשראועלשמשביתאנשיאלאאותםהרגו1פ

הזהירולכךבארוןשראועלשמשביתאנשיאלאאותםהרג2פ

הזהירולכךבארוןשראועלשמשביתאנשיאלאאותםהרגא

הזהירולכךבארוןשראועלשמשביתאנשיאלאאותםהרגש

הזהירולכךבארוןשראועלשמשביתאנשיאלאאותםהרגו

'וגולראותיבאוולאקהתבניד

'וגומכבלעלראותיבאוולאקהתבניעלה"הקבמ

'וגולראותיבאוולאקהתבניעלה"הקב1פ

'וגוהקדשאתכבלעלראותיבאוולאקהתבניעלה"הקב2פ

'וגויבואוולאקהתבניעלה"הקבא

'וגויבואוולאקהתבניעלה"הקבש

'וכוהקדשאתכבלעלראותיבאוולאקהתבניעלה"הבו

כבדתיםאותי'יראישהיועלקהתלבנישעשיתיכשם'הקבה'אמד

כבדתיםאותייראיםשהיועלקהתלבנישעשיתיכשםה"הקב'אממ

כבדתיםאותייראיםשהיועלקהתלבנישעשיתיכשםה"הקב'א1פ

כבדתיםאותייראיםשהיוקהתלבנישעשיתיכשםה"הקב'אמ2פ

כבדתיםאותייראיםשהיועלקהתלבנישעשיתיכשםה"הקב'אמא

כבדתיםאותייראיםשהיועלקהתלבנישעשיתיכשםה"הקבאמרש

כבדתיםאותייראיםשהיועלקהתלבנישעשיתיכשםה"הב'ואמו

מיכלכךנפשםממותלהצילעליהםוהזהרתיכבודלהםוחלקתיד

מיכלכךנפשםממותלהצילעליהםוהזהרתיכבודלהםוחלקתימ

מישכלנפשםממותלהצילעליהםוהזהרתיכבודלהםוחלקתי1פ

מיכלכךנפשםממותלהצילעליהםוהזהרתיכבודלהםוחלקתי2פ

מיכלכךנפשםממותלהצילעליהםוהזהרתיכבודלהםוחלקתיא

מיכלכךנפשםממותלהצילעליהםוהזהרתיכבודלהםוחלקתיש

מיכלכךנפשםממותלהצילעליהםוהזהרתיכבודלהםוחלקתיו

ממיהעולםמןשמומכריתואינימכבדואניממנימתיראשהואד

ממיהעולםמןשמומכריתואינימכבדואניממנישמתייראמ

וממיהעולםמןשמומכריתואינימכבדואניממנימתיראשהוא1פ

ממיהעולםמןשמומכריתואינימכבדואניממנימתיראשהוא2פ

ממיהעולםמןשמומכריתואינימכבדואניממנימתיראשהואא

ממיהעולםמןשמומכריתואינימכבדואניממנימתייראשהואש

ממיהעולםמןשמומכריתואיני-מכבדאניממנימתיראשהואו

מהרצונישעשוידיעלרכבבןיונדבמבנילמדאתד

מהרצונישעשוידיעלרכבבןיונדבמבנילמדאתמ

מהרצונישעשוידעלרכבבןיונדבמבנילמדאת1פ

מהרצונישעשוידיעלרכבבןיונדבמבנילמדאת2פ

מהרצונישעשוי"עיונדבמבנילמדאתא

מהרצונישעשוי"עיונדבמבנילמדאתש

מהצוני-שעשוי"עיונדבמבנילמדאתו

כללפניעומדרכבבןליונדבאישיכרתלאבהם'כתוד

כללפניעומדרכבבןליונדבאישיכרתלאבהן'כתומ

כללפניעומדרכבבןליונדבאישיכרתלאבהןכתוב1פ

כללפניעומדרכבבןליונדבאישיכרתולאבהםכתוב2פ

כללפניעומדרכבבןליונדבאישיכרתלאבהם'כתיא

כללפניעומדרכבבןליונדבאישיכרתלאבהם'כתוש

כללפניעומדרכבבןליונדבאישיכרתלאבהם'כתיו
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ט, ה

ישראללהםעשיתיכךגריםשהםאותןאםומההימיםד

ישראללהםעשיתיכךגריםשהיואותםאםומההימיםמ

ישראללהםעשיתיכךגריםשהיואותםאםומההימים1פ

ישראל[כן]להםעשיתיגריםשהםאותםאםומההימים2פ

ישראלכןלהםעשיתיגריםשהםאותםאםומההימיםא

ישראלכןלהםעשיתיגריםשהםאותםאםומההימיםש

ישראלכןלהםעשיתיגריםשהםאותםאםומההימיםו

עלידידיבניאוהביבנישהםד

עלידידיבניאוהביבניבנישהןמ

עלידידיבניאוהביבנישהם1פ

עלידידיבניאוהביבניבנישהם2פ

ו"עאכידידיבניאוהביבנישהםא

ו"עאכידידיבניאוהביבנישהםש

----ידידיבניאוהביבניויעקביצחקאברהםבנישהםו

הימיםכללפני'עומדישהםרצוניעושיםכשהםוכמהכמהאחתד

הימיםכללפניעומדיםשהןרצוניעושיןכשהןוכמהכמהאחתמ

הימיםכללפניעומדיםשיהיורצוניעושיןכשהןוכמהכמהאחת1פ

הימיםכללפניעומדיםשהםרצוניעושיםכשהםוכמהכמהאחת2פ

הימיםכללפני'עומדישהםרצוני'עושיכשהםא

הימיםכללפני'עומדישהםרצוני'עושיכשהםש

הימיםכללפניעומדיםשהםרצוניעושיםכשהםו

'וגושלומךכנהרויהילמצותיהקשבתלו'שנד

וצאצאי'וגומלמצוותיהקשבתלוא'שנמ

וצאצאיהיםכגליוצדקתךשלומךכנהרויהילמצותיהקשבתלוא'שנ1פ

וצאצאיהיםכגליוצדקתךשלומךכנהרויהילמצותיהקשבתלו'שנ2פ

'וגושלומךכבקרויהילמצותיהקשבתלו'שנאא

'וגושלומךכנהרויהילמצותיהקשבתלו'שנאש

היםכגליוצדקתךשלומךכנהרויהילמצותיהקשבתלו'שנאו

הדבקיםואתם'ואומד

הדבקיםואתם'ואוממלפנישמוישמדולאיכרתלאכמעותיומעיךמ

הדבקיםואתם'ואומלפנישמוישמדולאיכרתלאכמעותיומעיך1פ

הדבקיםואתםואומרמלפנישמוישמדולאיכרתלאכמעותיומעיך2פ

הדבקיםואתם'ואומא

הדביקיםואתםואומרש

הדבקיםואתם'ואומו

סידראסליקהיוםכלכםחייםאלהיכם'בייד

היוםכולכםחייםאלהיכם'בהמ

היוםכלכםחייםאליכםי"בי1פ

סדראסליקהיוםכלכםחייםי"בי2פ

סידראסליקתם'וגוא

סדראסליק'וגוש

סיניבמדברחסלהיוםכולכםחייםאלהיכםי"ביו


