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במדבר רבה פרשה ז

א, ז

וישלחוישראלבניאתצו'ז'פרשתד

וישלחוישראלבניאתצו'זפרשתאמ

וישלחוישראלבניאתצולאמרמשהאלי"יוידבר'זפרשתא2פ

וישלחו'ז'פרשתא
וישלחולאמרמשהאל'הוידבר'ז'פרשתש

'ד'ה'ה'וגוהמחנהמןד

'ד'ה'ה'וגומהמחנהמןמ

דכתיבהיאהדא'וגוזבוכלצרועכלהמחנהמן2פ

ד"ההלנפשטמאוכלזבוכלצרועכלהמחנהמןא
ד"ההזבוכלצרועכלהמחנהמןש

מהואבא'בר'תנחומר'אכלילצורףויצאמכסףסיגיםהגוד

מהואבאברתנחומא'ר'אמכלילצורףויוצאמכסףסיגיםהגומ

מהואבאברתנחומאר"אכלילצרףויצאמכסףסיגיםהגו2פ

מהואלעזרבןתנחוםר"א'וגומכסףסיגיםהגוא
מהותנחוםר"אמכסףסיגיםהגוש

יופיומראהאינובכסףהזושהפסולתזמןכלמכסףסיגיםהגוד

יפיומראהאינובכסףהזושהפסולתזמןכלמכסףסיגיםהגומ

יופיואתמראהאינובכסףהזושהפסולתזמןכלמכסףסיגיםהגו2פ

יופיואתמראהאינובכסףהזושהפסולתזמןכלמכסףסיגיםהגוא
יופיואתמראהאינובכסףהזהשהפסולתזמןכלמכסףסיגיםהגוש

סיגיםהגושבחומראההואמידממנוהפסולתכשסתננהאלאעשהלאד

סיגיםהגושבחומראההואמידממנוהפסולתנסתננהאלאעשהלאמ

סיגיםהגושבחומראההואמידממנוהפסולתכשנטלהאלאעשהלא2פ

סיגיםהגושבחומראההואמידממנוהפסולתכשניטלהאלאעשהלאא
סיגיםהגושבחומראההואמידממנוהפסולתכשניטלהאלאעשהלאש

ישראלשיצאובשעהכיצדכלילצורףויצאכךאחרמכסףד

ישראלשיצאובשעהצדזהכאיכלילצורףויוצאאחרמכסףמ

ישראלשיצאובשעהצדזהכאיכלילצורףויצאכךאחרמכסף2פ

ישראלשיצאובשעהצדזהכאיכלילצורףויצאכךאחרמכסףא
ישראלשיצאובשעהכיצדכלילצורףויצאכ"אחמכסףש

ובלבניםבטיט'יגעישהיומפנילמהמומיןבעלירובןכלהיוממצריםד

ובלבניםבטיטיגיעיןשהיולמהמומיםבעלירובןכלהיוממצריםמ

ובלבניםבטיטיגעיםשהיומפנילמהמומיםבעלירובםהיוממצרים2פ

ובלבניםבטיטיגעיםשהיומפנילמהמומיםבעלירובםהיוממצריםא
ובלבניםבטיטיגעיםשהיומפנילמהמומיןבעלירובםיצאו'ממצריש

הרמוסיןלראשיעוליןשהיוידועלבונהשהואומיהבניןלראשועוליםד

הדימוסיןלראשיעולהשהיהידועלבונהשהואומיהבניןלראשועוליםמ

הדמוסיןלראשיעוליןשהיוידועלבונהשהואומיהבניןלראשועולים2פ

הדימוסותלראשיעוליםשהיוידועלבונהשהואומיהבניןלראשועוליםא
הדימוסיןלראשיעוליןשהיוי"עבונהשהואומיהבניןלראשועוליןש

בעינונכנסהטיטאוהקורהאוידווקוטעתנופלתהאבןאוד

בעינונכנסהטיטאוהקורהאוידווקוטעתעליונופלתהאבןאומ

בעינונכנסהטיטאוהקורהאוידווקוטעתעליונופלתהאבןאו2פ

בעינונכנסהטיטאוהקורהאוידווקוטעתעליונופלתהאבןאזא
בעינונכנסהטיטאוהקופהאוידווקוטעתעליונופלתהאבןאוש

'אמסינילמדברשבאוכיוןמומיןבעליוהיונסמאוהואד

'אמסינילמדברשבאוכיוןמומיןבעליוהיונסמאוהואמ

'אמסינילמדברשבאוכיוןמומיןבעליוהיונסמאוהוא2פ

'אמסינילמדברשבאוכיוןמומיםבעליוהיונסמאוהואא
'אמסינילמדברשבאוכיוןמומיןבעליוהיועינואתמסמאוהואש
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במדבר רבה פרשה ז

א, ז

ואםמומיןבעלילדוראותהשאתהתורהשלכבודההיאכךהאלהיםד

ואםמומיןבעלילדוראותהשאתןשלתורהכבודההאלהיםמ

ואםמומיםבעלילדוראותהשאתןתורהשלכבודההיאכךהאלהים2פ

ואםמומיןבעלילדוראותהשאתןתורהשלכבודההואכךהאלהיםא
ואםמומיןבעלילדוראותהשאתןתורהשלכבודההואכךהאלהיםש

תורהבמתןמשהאאניהרישיעמדועדנמתיןד

יהודה'ר'אמתורהבמתןמשהאאניהריבניהםשיעמדועדנמתיןמ

יהודהר"אתורהבמתןמשההאניהריבניהםשיעמדועדאמתין2פ

יהודהר"אתורהבמתןמשהאהריניבניהםשיעמדועדאמתיןא
'יהודר"את"ממשהאהריניבניהםשיעמדועדאמתיןש

ד

למלךוהיהלהשיאומבקשוהיהבןלושהיהלמלךמשלסימון'ברמ

למלךוהיהלהשיאומבקשוהיהבןלושהיהלמלךמשלסימון'בר2פ

למלךוהיהלהשיאומבקשוהיהבןל"שהלמלךמשלס"בא
למלךוהיהלהשיאומבקשוהיהבןלושהיהלמלךמשלס"בש

ד

אלאליאיןהריבניאתנשיאאםהמלך'אמישנהארגנטריאהמ

אלאליאיןהריבניאתנשיאאםהמלך'אמישנהארגנטריה2פ

[מה]'אמישנהארגנטריאא
'אמישנהארגטריאש

ד

בתיבשמחתמשהאהריניחדשהאחרתשנעשהעדנמתיןואםהישנההארנגטריאהמ

בניבשמחתמשהההריניחדשהאחרתשנעשהעדנמתיןואםהישנההארגנטריה2פ

בנישמחתמשהאהריניחדשהאחרתשנעשהעדאמתיןאםא
בנישמחתמשהאהריניחדשהאחרתשנעשהעדאמתיןאםש

ד

חדשהנעשתוהיאאותהצחצחולהם'ואמלכספיםקראהמלךעשהמהמ

חדשהנעשיתוהיאאותהצחצחולהם'ואמלכספיםקראהמלךעשהמה2פ

חדשהנעשיתוהיאאותהצחצחול"ואלכספוסקראהמלךעשהמהא
חדשהנעשיתוהיאאותהצחצחו'ואמלכספוסקראהמלךעשהמהש

ד

'אממומיןבעליהיוממצריםישראלשיצאוכיוןכךמ

'אממומיםבעליכולןהיוממצריםישראלשיצאוכיוןה"הקב'אמכך2פ

'אממומיןבעליכולןהיוממצריםישראלשיצאוכיוןה"הקב'אמכךא
'אממומיןבעליכולןהיו'ממצריישראלכשיצאוה"הקב'אמכךש

ד

נמתיןואםמומיןבעליהןהריהתורהאתלהםאתןאםהאלהיםמ

נמתיןואם[מומיןבעליהןהריהתורהאתלהםאתןאםהאלהים]2פ

אמתיןאםמומיןבעליהןהריהתורהאתלהםאתןאםהאלהיםא
אמתיןואםמומיןבעליהםהריהתורהאתלהםאתןאםהאלהיםש

למלאכים'אמהאלהיםעשהמהד

למלאכים'אמהאלהיםעשהמה(האלהים'אמ)תורהבמתןמשהאהרינילבניהםמ

למלאכים'אמהאלהיםעשהמהתורהבמתןמשהההרינילבניהם2פ

'למלאכי'אמהאלהיםעשהמהת"במכמשהאהרינילבניהםא
למלאכים'אמהאלהיםעשהמהת"בממשהאהרינילבניהםש

'אמיהודה'ר'אמשכןלךותדעאותןשירפאוישראלאצלשירדוד

יהודה'ר'אמשכןלךותדעאותןוירפאוישראלאצלשירדומ

יהודה'ראמרשכןלךותדעאותםוירפאוישראלאצלשירדו2פ

יהודהר"אשכןלךותדעאותםוירפאוישראלאצלשירדוא
יהודהר"אשכןלךותדעאותםוירפאו'ישראצלשירדוש
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במדבר רבה פרשה ז

א, ז

ואיןההרבתחתיתויתיצבו'שנחגריןבהןהיהשלאמניןסימון'רד

ואיןההרבתחתיתויתיצבו'שנחגריןבהןהיהשלאמניןסימון'ברמ

ואיןההרבתחתיתויתיצבו'שנחגריםבהםהיהשלאמניןסימון'בר2פ

ואיןההרבתחתיתויתיצבו'שנאחגריםבהםהיהשלאמניןא
ואיןההרבתחתיתויתיצבו'שנאחגריםבהםהיהשלאמניןש

כל'שנגדמיןבהןהיהשלאמניןרגליועלאלאנצבד

כל'שנגדמיןבהןהיהשלאמניןרגליועלאלאנצבאדםמ

כל'שנגידמיםבהםהיהשלאמניןרגלעלאלאניצבאדם2פ

כל'שנאגדמיםבהםהיהשלאומניןרגלעלאלאנצבאדםא
כל'שנאגדמיםבהםהיהשלאמניןרגלעלאלאנצבאדםש

ומניןונשמע'שנחרשיןבהןהיהשלאומניןנעשה'יידבראשרד

ומניןונשמע'שנחרשיןבהןהיהשלאומניןנעשהי"ידבראשרמ

ומניןונשמע'שנחרשיםבהםהיהשלאומניןנעשהי"ידבראשר2פ

ונשמע'שנאחרשיםבהםהיהשלאומנין]נעשה'הדבראשרא
ומניןונשמע'שנאחרשיםבהםהיהשלאומניןנעשה'הדבראשרש

הקולותאתרואיםהעםוכל'שנסומיןבהןהיהשלאד

הקולותאתרואיםהעםוכל'שנסומיןבהןהיהשלאמ

הקולותאתרואיםהעםוכל'שנאסומיםבהםהיהשלא2פ

רואיםהעםוכל'שנאסומיםבהםהיהושלאא
'הלפידיואתהקולותאת'רואיהעםוכל'שנאסומיןבהםהיהשלאש

נמצאתהעםכלויענו'שנאלמיםבהןהיהשלאומניןד

נמצאתיחדיוהעםכלויענו'שנאלמיןבהןהיהשלאומניןמ

נמצאת'וגוהעםכלויענו'שנאלמיםבהםהיהשלאומנין2פ

נמצאתיחדוהעםכלויענו'שנא'אלמיבהם(מ)היהשלאומניןא
נמצאתויאמרוהעםכלויענו'שנאאלמיםבהםהיהשלאומניןש

ללמודלךישמכאןלמדאתהאיןואםכולןנתרפאושהרי'אוד

ללמודלךישמכאןלמדאתואםכלןנתרפאושהרי'אוממ

ללמודלךישמכאןלמדאתאיןואםכולםנתרפאושהריאומר2פ

ללמודלךישמכאןלמדאתהאיןואםכלםנתרפאושהרי'אומא
ללמודלךישמכאןלמדאתאיןואםכלםנתרפאושהרי'אומש

שמתיאשרהמחלהכל'שנאחרבמקוםד

כיעליךאשיםלאבמצריםשמתיאשרהמחלהכל'שנאחרממקוםמ

כיעליךאשיםלאבמצריםשמתיאשרהמחלהוכל'שנאחרממקום2פ

כי'וגובמצריםשמתיאשרהמחלהכלאחרממקוםא
כי'וגושמתיאשרהמחלהכלאחרממקוםש

מעשהאותושעשוכיוןאבלשנתרפאולךהריד

מעשהאותושעשוכיוןאבלשנתרפאולךהרירופאךי"יאנימ

מעשהאותושעשוכיוןאבלשנתרפאולךהרירופאךי"יאני2פ

מעשהשעשוכיוןאבלכולםשנתרפאולךהרירופאך'האניא
מעשהאותושעשוכיוןאבלכלםשנתרפאולךהרירופאיך'האניש

שנאמראותןרואהמשהשכןומצורעיןזביןונעשולמומןחזרועגלשלד

'שנאותןרואהמשהשכןומצורעיןזביןונעשולמומןחזרושלעגלמ

'שנאותןרואהמשהשכןומצורעיןזביןונעשולמומןחזרועגלשל2פ

'שנאאותןראהמשהשכןומצורעיםזביןונעשולמומןחזרוהעגלא
'שנאאותםרואהמשהשכן'ומצורעיזביןונעשולמומיןחזרועגלשלש

צרוע'לשואלאפרועואיןהואפרועכיהעםאתמשהויראד

צרועלשוןאלאפרועואיןהואפרועכיהעםאתמשהויראמ

הואפרועכיהעםאתמשהוירא2פ

צרועלשוןאלאפרועואין]הואפרועכיהעםאתמשהויראא
הואפרועכיהעםאתמשהויראש
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במדבר רבה פרשה ז

ב, ז- א , ז

'וגוהנגעבואשרוהצרוע'דתימכמהד

פרועיהיהוראשופרומיםיהיובגדיוהנגעבואשרוהצרוער"דתימא"כממ

2פ

פרועיהיהראשו'וגוהנגעבואשרוהצרועדתימאכמהא
ש

בדבריםמגלגלהייתיהמשכןאתעשיתםשלאעדלמשההאלהיםאמרד

בדבריםמתגלגלהייתיהמשכןעשיתםשלאעדלמשההאלהים'אממ

בדבריםמגלגלהייתיהמשכןאתעשיתםשלאעדלמשההאלהים'אמ2פ

בדבריםמגלגלהייתיהמשכןאתעשיתםשלאעדלמשההאלהים'אמ['וגוא
'בדברימתגלגלהייתיהמשכןעשיתםשלאעדלמשההאלהים'אמש

שכינתימשרהואניהמשכןאתשעשיתםעכשועמהםמעורבים'והמצורעיהזביםוהיוד

שכינתימשרהואניהמשכןאתשעשיתםעכשיועמהםמעורביםוהמצורעיםהזביםוהיומ

שכינתימשרהואניהמשכןאתשעשיתעכשיועמהםמעורביםוהמצרעיםהזביןוהיו2פ

שכינתימשרהואניהמשכןאתשעשיתםעכשיועמכם'מעורביוהמצורעים'הזביוהיוא
שכינתימשרהואניהמשכןאתשעשיתםעכשיועמכםמעורבים'והמצורעיהזביןוהיוש

וכלצרועכלהמחנהמןוישלחומכםאותםהפרישוביניכםד

וכלצרועכלהמחנהמןוישלחו'ד'ה'המכםאותםהפרישוביניכםמ

וכלצרועכלהמחנהמןוישלחומכםאותםהפרישוביניכם2פ

וכלצרועכלהמחנהמןוישלחומכםאותםהפרישוביניכםא
וכלצרועכלהמחנהמןוישלחומכםאותםהפרישווביניכםעמכםש

אניאשרמחניהםאתיטמאוולאמהבשביללנפשטמאזבד

אניאשרמחניהםאתיטמאוולאמהבשביללנפשטמאוכלזבמ

אניאשרמחניהםאתיטמאוולאמהבשביללנפשטמאוכלזב2פ

'וגומחניהםאתיטמאוולאמהבשביל'וגוזבא
מחניהםאתיטמאוולאמהובשבילזבש

צרועכלהמחנהמןוישלחובתוכםשכןד

טמאוכלזבוכלצרועכלהמחנהמןוישלחוא"דבתוכםשוכןמ

'וגוצרועכלהמחנהמןוישלחובתוכםשוכן2פ

המחנהמןוישלחוא
המחנהמןוישלחוש

קבלווהלויםישראלמוצאאתהלויםלפרשת'מצורעיפרשת'נסמכלמהד

קבלווהלויםישראלמוצאאתהלויםלפרשתמצורעיםפרשתנסמכהלמהלנפשמ

קבלווהלויםישראלמוצאאתהלויםלפרשתמצרעיםפרשתנסמכהלמה2פ

קבלווהלוייםישראלמוצאאתהלויים'לפמצורעפרשתנסמכהלמהא
קבלוולויםישראלמוצאאתהלוים'לפרש'מצורעי'פנסמכהלמהש

יחדוהעםכלויענו'שנבסיני'הקבהשלמלכותועליהםד

ויאמרויחדוהעםכלויענו'שנבסיני'ה'ב'שלהקמלכותועליהםמ

ויאמרו(נ'וכ)יחדוהעםכלויענו'שנבסיניה"הקבשלמלכותועליהם2פ

'וגו[יחדיו]העםכלויענו'שנאבסיניה"הקבשלמלכותועליהםא
יחדיוהעםכלויענו'שנאבסיניה"הקבשלמלכותועליהםש

'בהקבהישראלמרדויום'מלסוףד

'ה'ב'בהקישראלמרדויוםארבעיםלסוףנעשהי"ידבראשרכלמ

ה"בהקבישראלמרדויוםארבעיםלסוףונשמענעשהי"ידבראשרכל2פ

ה"בהקבישראלמרדויום'מלסוףא
ה"בהקבישראלמרדויום'מלסוףש

מארץהעלוךאשרישראלאלהיךאלהלוואמרומסכהעגללהםועשוד

מארץהעלוךאשרישראלאלהיךאלהלו'ואממסכהעגללהםועשומ

מארץהעלוךאשרישראלאלהיךאלהלוואמרומסכהלהםועשו2פ

'ישאלהיךאלהואמרומסכהלהםועשוא
'ישראלהיךאלהואמרומסכהעגללהםועשוש
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במדבר רבה פרשה ז

ב, ז

המחנהבשערמשהויעמד'שנ'הקבהעםמושלמיםנמצאוהלויםאבלמצריםד

המחנהבשערמשהויעמד'שנ'ה'ב'הקעםמושלמיםנמצאוהלויםאבלמצריםמ

המחנהבשערמשהויעמד'שנה"הקבעםמשולמיםנמצאוהלויםאבלמצרים2פ

המחנהבשערמשהויעמוד'שנאה"הקבעםמושלמיםנמצאוהלוייםאבלא
המחנהבשערמשהויעמוד'שנאה"הקבעםמושלמיםנמצאוהלויםאבלש

כי'הקבה'אמ'וגוד

כי'ה'ב'הק'אמלויבניכלאליוויאספואליי"לימיויאמרמ

כיה"הקב'אמלויבניכלאליוויאספואליי"לימיויאמר2פ

כיה"הקב'אמלויבניכלאליוויאספו'וגוא
כיה"הב'אמלויבניכלאליוויאספואלי'להמי'ויאמש

אנילהםביכפרושלאשכבדונילויבנייקלוובזיאכבדמכבדיד

אנילהםביכפרושלאשכבדונילויבנייקלוובוזיאכבדמכבדימ

אנילהםביכפרושלאשכבדונילויבנייקלוובוזיאכבדמכבדי2פ

אנילהםביכפרושלאשכבדונילויבנייקלוובוזיאכבדמכבדיא
אנילהםביכפרוולאשכבדונילויבנייקלוובוזיאכבדמכבדיש

לעגלאמרווהםממצריםאותםהעליתישאנישביזוניישראלאבלמכבדד

לעגלאמרווהםממצריםאותםהעליתישאנישבזוניישראלאבלמכבדמ

לעגלאמרווהםממצריםאותםהעליתישאנישבזוניישראלאבלמכבד2פ

לעגלאמרווהםמצריםמארץאותםהעלתישאנישבזוניישראלאבלמכבדא
לעגלאמרווהםמצריםמארץאותםהעליתישאנישבזוני'ישראבלמכבדש

הלויםאת'הקבהכיבדכבודמהשיקלוהואבדיןהעלםשהואד

הלויםאת'ה'ב'הקכבדכבודמהשיקלוהואבדיןבעלםשהואמ

ללויםה"הקב[כבד]כבודמהשיקלוהואבדיןהעלםשהוא2פ

ללוייםה"הקבכבדכבודמהשיקלוהואבדיןהעלםשהואא
ללויםה"הקבכבדכבודמהשיקלוהואבדיןהעלם[עשה]שהואש

'וגוישראלבנימתוךהלויםאתלקחתיהנהואני'שנלחלקושלקחםד

ישראלבנימתוךהלויםאתלקחתיהנהואני'שנלחלקושלקחםמ

'וגוישראלבנימתוךהלויםאתלקחתיהנהואני'שנלחלקושלקחם2פ

'וגוהלוייםאתלקחתיהנהואני'שנאמלחלקושלקחםא
'וגוהלויםאתלקחתיהנהואני'שנאלחלקושלקחםש

הואשכןומניןמנאםבעצמוהואבשימושולעמודלמנותןשבאוכיוןד

הואשכןומניןמנאםבעצמוהואבשימושולעמודלמנותןשבאוכיוןמ

אומרהואשכןומניןמנאםבעצמוהואבשמושולעמדלמנותםשבאוכיון2פ

א"שכהומניןמנאםבעצמוהואבשמושולעמודלמנותםשבאוכיוןא
'אומהואשכןומניןמנאםבעצמוהואבשמושולעמודלמנותםשבאוכיוןש

עלמצורעיםפרשתמןלמעלה'כת'שמע'בריהודה'ר'אמד

עלמצורעיםשילוחפרשתמןלמעלה'כתשמעון'בריהודה'ר'אממ

עלמצרעיםמפרשתלמעלהכתובשמעון'בריהודה'רר"א2פ

פ"ע'מצורעימפרשתלמעלה'כתוס"ביהודהר"אא
פ"ע'מצורעי'בפ'למעכתובס"ב'יהודר"אש

'ייצוהאשרופקדיו'ואומשהבידאותםפקד'ייפיד

אתי"יצוהאשרופקודיו'ואוממשהבידאותםפקדי"יפימ

אתי"יצוהאשרופקודיו'ואוממשהבידאותםפקדי"יפי2פ

את'הצוהאשרופקודיו'ואוממשהבידאותםפקד'הא
את'הצוהאשרופקודיו'ואוממשהבידאותםפקד'הש

היאךשמעון'בריהודה'ר'אמפקודיהםויהיוהעניןבראש'וכתד

היאךשמעון'בריהודה'ר'אמפקודיהםויהיוהעניןבראש'וכתומשהמ

היאךסימוןבריהודהר"אמפקודיהםויהיוהעניןבראשוכתיבמשה2פ

היאךס"ביהודהר"אפקודיהםויהיוהעניןבראש'וכתימשהא
היאךס"ב'יהודר"א'פקודיהויהיוהעניןבראש'וכתימשהש
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במדבר רבה פרשה ז

ב, ז

פקודיהםאלאפקודיהםלמהפקודיואםלפקודיהםפקודיוביןידיוהדורשימצאד

פקודיהםאלאפקודיהםלמהפקודיואםלפקודיהםפקודיוביןידיוהדורשימצאמ

פקודיהםאלאפקודיהםלמהפקודיואםלפקודיהםפקודיוביןידיוהדורשימצא2פ

פקודיהםאלאפקודיהםלמהפקודיואםלפקודיהםפקודיוביןידיוהדורשימצאא
'פקודיהאלא'פקודיהלמהפקודיואם'לפקודיהפקודיוביןידיוהדורשימצאש

אמרהאלהיםמנאםולמההאלהיםשמנהמהופקודיוואהרןמשהשמנומהד

'אמהאלהיםמנאםולמההאלהיםשמנהמהופקודיוואהרןמשהשמנומהמ

'אמהאלהיםמנאםולמההאלהיםשמנהמהופקודיוואהרןמשהשמנומה2פ

'אמהאלהיםמנאםולמההאלהיםשמנהמהופקודיוואהרןמשהשמנומהא
'אמהאלהיםשמנהמהופקודיוואהרןמשהשמנומהש

אותןכללמנותיכוליןהיוואהרןמשהוכיאדםיאמרשלא'הקבהד

אותןכללמנותיכוליןהיוואהרןמשהוכיאדםיאמרשלא'ה'ב'הקמ

אותןכללמנותיכוליןהיוואהרןמשהוכיאדםיאמרשלאה"הקב2פ

אותןכללמנותיכוליןהיוואהרןמשהוכיאדםיאמרשלאה"הקבא
אותןכללמנותיכוליןהיוואהרןמשהוכיאדםיאמרשלאה"הקבש

לכךמהרהראתהאחריכאלואחריהםהרהרתאםהאלהים'אמ'האכלוסיד

לכךמהרהראתהאחריכאלואחריהםהרהרתאםהאלהים'אמהאכלוסיםמ

לכךמהרהראתהאחריכאלואחריהםהרהרתהאםהאלהים'אמהאכלוסין2פ

לכךמהרהראתאחריכאלואחריהםהרהרתאםהאלהים'אמהאוכלוסיןא
לכךאחרימהרהראתהכאלוהרהרתאםהאלהים'אמאוכלוסיןש

'אמ'הקבהברכיה'ראמרמשהמנאםוהיאךופקודיהםופקודיוכתבד

'אומ'ה'ב'הקברכיה'ר'אממשהמנאםוהיאךופקודיהםופקודיו'כתומ

ה"הקב'אמברכיהר"אמשהמנאםוהיאךופקודיהםופקודיוכתיב2פ

ה"הקב'אמברכיהר"אמשהמנאםוהיאךופקודיהםופקודיו'כתיא
ה"הקב'אמברכיהר"אמשהמנאםוהיאך'ופקודיהופקודיו'כתיש

עדוכךכך'פלובמשפחתלמשהלוד

עדוכךכך'פלובמשפחתישלמשהלומ

עדוכךכךפלוניבמשפחותלמשה2פ

עדוכךכךפלוניובמשפחותוכךכךפלוניבמשפחותלמשהא
עדוכךכך'פלו'ובמשפחווכךכך'פלו'משפחולמשהש

משהבידאותםפקד'ייפיעל'ד'ה'האותןשמנהד

אותםפקדי"יפיעל'ד'ה'האותןשמנהמ

משהבידאותםפקדי"יפיעלדכתיבהיאהדאאותםשמנה2פ

משהבידאותםפקד'הפ"עד"ההאותםשמנהא
משהבידאותםפקד'הפ"עד"ההאותםשמנהש

פקודיכל'שנמנאם'הקבהפיעלחדשמבןמשהכשמנאםלכךד

פקודיכל'שנמנאם'ה'ב'הקפיעלחדשמבןמשהכשמנאםוכןמ

פקודיכל'שנמנאםה"הקבפיעלחדשמבןמשהכשמנאםלכך2פ

פקודיכל'שנאמנאםה"הקבפ"עחדשמבןמשהכשמנאםלכךא
פקודיכל'שנאמנאם'הפיעלחדשמבןמשהכשמנאםלכךש

הכהןברכיה'ר'אמ'וגוהלויםד

הכהןברכיה'ר'אמי"יפיעלואהרןמשהפקדאשרהלויםמ

הכהןברכיהר"אמי"יפיעלואהרןמשהפקדאשרהלוים2פ

ברכיהר"א'הפיעל'וגוהלוייםא
ברכיהר"א'הפיעל'וגו"הלויםש

אחדכלשללאהלוונכנסהולךמשהשהיהסבוראתכךד

אחדשלכללאהלוונכנסהולךמשהשהיהסבוראתכךברבימ

אחדכלשללאהלוונכנסהולךמשהשהיהסבוראתכךברבי2פ

א"כשללאהלוונכנסהולךמשהשהיהסבוראתא
'אכלשללאהלוונכנסהולךמשהשהיהסבוראתש
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במדבר רבה פרשה ז

ב, ז

ישלמשההאלהים'אמאלאלאולוהיובניםכמהלראותואחדד

ישלמשה'אמהאלהיםאלאלאולוישבניםכמהלראותואחדמ

ישלמשההאלהיםאמראלאלאולוישבניםכמהלראותואחד2פ

ישלמשההאלהים'אמאלאלאולוישבניםכמהלראות'ואא
ישלמשההאלהים'אמאלאלאולוישבניםכמהלראות'ואש

עדשלשה'פלושלובאהלושנים'פלושלבאהלוד

עד'ג'שלפלנובאהלושנים'שלפלנבאהלומ

עדשלשהפלונישלובאהלושניםפלונישלבאהלו2פ

עד'גפלונישלובאהלו'בפלונישלבאהלוא
עדיותראו'ג'פלושלבאהלוויש'ב'פלושלבאהלוש

להםחלקגדולכבודהוי'ייפיעל'שנאמניןאותןשמנהד

להםחלקגדולכבודהויי"יפיעל'שנמניןאותןשמנהמ

להםחלקגדולכבודהויי"יפיעל'שנמניןאותםשמנה2פ

להםחלקגדולכבודהוי'הפ"ע'שנאמניןאותםשמנהא
להםחלקגדולכבודהוי'הפ"ע'שנאמניןאותםשמנהש

פיעלמוצאאתאיןישראלבמניןאבלמנאםבעצמושהואד

פיעלמוצאאתאיןישראלבמנייןאבלמנאםבעצמושהואמ

פיעלמוצאאתאיןישראלבמניןאבלמנאםבעצמושהוא2פ

פ"עמוצאאתהאיישראלבמניןאבלמנאםבעצמושהואא
פ"עמוצאאתהאי'ישרבמניןאבלבמנינםנתעסקבעצמושהואש

'הקבהכשבאוכןכבדםלאהואאףכבדוהולאשהםלפי'ייד

'ה'ב'הקכשבאוכןכבדםלאהואאףכבדוהולאשהםלפיי"ימ

ה"הקבכשבאוכןכבדםלאהואאףכבדוהולאשהםלפיי"י2פ

ה"הקבכשבאוכןכבדםלאהואאףכבדוהולאשהםלפי'הא
ה"הקבכשבאוכןכבדםלאהואאףכבדוהולאשהםלפי'הש

שכבדוניהלוים'הקבהאמרבפרשהשאמורכשםלשימושוהלויםקירבמשכןלעשותד

שכבדוניהלוים'ה'ב'הק'אמבפרשהשאמורכשםלשימושוהלויםקרבמשכןלעשותמ

שכבדוניהלויםה"הקב'אמבפרשהשאמורכשםלשמושוהלויםקירבמשכןלעשות2פ

שכבדוניהלוייםה"הקב'אמבפרשהשאמורכשםלשמושהלוייםקרבמשכןלעשותא
שכבדוניהלויםה"אהב'בפרש'שאמוכשםלשימושוהלויםקרבמשכןלעשותש

שטעואותןאבלאצלייהיוד

שטעולאותןאבלעמדילשבתארץבנאמניעיני'מ"דתיא"כמאצלייהיומ

שטעואותםאבלעמדילשבתארץבנאמניעינידתימרכמהאצלייהיו2פ

שטעואותםאבלעמדילשבתארץבנאמניעיניא"כדאצלייהיוא
שטעואותםאבלעמדילשבתארץבנאמניעיניא"כדאצלייהיוש

וירא'שנבצרעתשלקוהםבעגלד

וירא'שנבצרעתשלקואלובעגלשטעוהםמעלייתרחקובעגלמ

וירא'שנבצרעתשלקואלובעגלשטעוהםמעלייתרחקובעגל2פ

וירא'שנאבצרעתשלקואלובעגלשטעוהםומימעלייתרחקובעגלא
וירא'שנאבצרעתשלקואלובעגלשטעוהםומימעלייתרחקובעגלש

הואפרועכיהעםאתמשהד

מהיקלוובוזיהויהואפרועכיהעםאתמשהמ

מהיקלוובוזיהויהואפרועכיהעםאתמשה2פ

מהיקלוובוזיהויהואפרועכיהעםאתמשהא
ומהאכבדומכבדייקלוובוזיהויהואפרועכיהעםאתמשהש

ד

'וגומזבוכלזרועכלהמחנהמןוישלחולהםהיהקלוןמ

את)'וגוצרועכלהמחנהמןוישלחולהםהיהקלון2פ

'וגוצרועכלהמחנהמןוישלחולהםהיהקלוןא
צרועכלהמחנהמןוישלחולהםהיהקלוןש
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ג, ז- ב , ז

וישלחו'וגווישלחו'וגושנאתישטיםעשהאומרהואוכןד

וישלחוא"ד'וגושנאתיסטיםעשה'אומהואוכןמ

וישלחו'וגושנאתישטיםעשהאומרהואוכן(מוצא2פ

וישלחו'וגושנאתישטיםעשהא"וכהא
וישלחושנאתישטיםעשוא"וכהש

לוישודםבשרמלךמוצאאת'וגוצרועכלהמחנהמןד

לוישודםבשרמלךמוצאאתצרועכלהמחנהמןמ

לוישודםבשרמלךמוצאאת'וגוצרועכלהמחנהמן2פ

לוישו"בשמלךמוצאאת'וגוצרועכלהמחנהמןא
לוישו"בשמלךמוצאאתצרועכלהמחנהמןש

עדתכלראשאתשאו'שנפריפיסיטיןלוישהאלהיםאףפריפיסיטיןד

עדתכלראשאתשאו'שנפריפיסטיןלוישהאלהיםאףפריפיסטיןמ

עדתכלראשאתשאו'שנפריפיסיטיןלוישהאלהיםאףפריפיסיטין2פ

עדתכלראשאתשאו'שנאפריפיסיטוןלוישהאלהיםאףפריפיסיטוןא
עדתכלראשאתשאו'שנאפריפיסיטוןלוישה"הקבאףפריפיסיטוןש

ישהאלהיםאףדוכוסיןלוישודםבשרמלך'וגוישראלבניד

ישהאלהיםאףדוכסיןלוישודםבשרמלך'וגומישראלבנימ

ישהאלהיםאףדוכוסיןלוישודםבשרמלך'וגוישראלבני2פ

ישהאלהיםאףדוכוסיןלוישו"בשמלך'וגוישראלבניא
ישהאלהיםאףדוכוסיןלוישו"במלךישראלבניש

יהושע'אר'וגוהלוינשיאיונשיאדוכוסיןלוד

הלוינשיאיונשיא'שנדוכסיןלומ

יהושער"אמ'וגואלעזרהלוינשיאיונשיא'שנדוכוסיןלו2פ

אלעזרר"א'וגוהלוינשיאיונשיא'שנאדוכוסיןלוא
'אלעזר"א'וגוהלוינשיאיונשיא'שנאמדוכוסיןלוש

ללגיונותיודונטיבהמחלקודםבשרמלךהיהדוכריןדוךלויבןד

לליגיונותיודונטיבאמחלקודםבשרמלךהיהדוכריןדוךמ

ללגיותיודונטיבהמחלקודםבשרמלךהיהדוכריןדוךלויבן2פ

לאסטרטריסובסטיאכליםמחלקו"בשמלךהיהדוכריןא

לאיסטרטריסובסטיאכליםמחלקו"בשמלךהיהדוכריןש

ממטירהננידונטיבהמחלקם"והאליד

ממטירהנני'שנדונטיבהמחלקוהאלהיםמ

ממטירהנני'שנדונטיבהמחלקוהאלהים2פ

'שנאשלולאסטריוטוסובסטיאכליםמחלקהאלהיםואףשלויוטוס[ר]ולאסטרטא
'שנאשלולאיסטרטריוטותובסטיאכליםמחלקה"הבואףשלוש

שלולאיסרטיוטותובסטיאכליםמחלקודםבשרמלךהשמיםמןלחםלכםד

שלוליסטרטיוטותוכסטיאכליםמחלקודםבשרמלךהשמיםמןלחםלכםמ

שלולאיסטרטריוטותובסטיאכליםמחלקודםבשרמלךהשמיםמןלחםלכם2פ

א
ש

'וגובלתהלאשמלתך'שנאכןהאלהיםואףד

מעליךבלתהלאשמלתך'שנכןהאלהיםאףמ

מעליךבלתהלאשמלתך'שנשלולאיסטרטריוטותובסטיאכליםמחלקהאלהיםואף2פ

מעליךבלתהלאשמלתךא
מעליךבלתהלאשמלתךש

ואףספקולאלוישודםבשרמלךד

אףספקולאלוישודםבשרמלךמ

ואףספקולאלוישודםבשרמלך'וגובצקהלאורגלך2פ

ואףספקולאלוישו"בשמלך'וגומעליךא
ואףספקולאלוישו"במלךש
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ודםבשרמלךוהנאפתהנאףיומתמות'שנספקולאלוישהאלהיםד

ודםבשרמלךוהנואפתהנואףיומתמות'שנספקולאלוישהאלהיםמ

ודםבשרמלךוהנואפתהנואףיומתמות'שנאספקולאלוישהאלהים2פ

ו"בשמלךוהנואפתהנואףיומתמות'שנאספקולאלוישהאלהיםא
ו"במלךוהנואפתהנואףיומתמות'שנאספקולאלוישהאלהיםש

מאהאותווענשו'שנאקטריקסלוישהאלהיםאףקטריקסלוישד

מאהאותווענשו'שנקטריקסלוישהאלהיםאףקטריקסלוישמ

מאהאותווענשו'שנקטריקסלוישהאלהיםאףקטריקסלויש2פ

מאהאותווענשו'שנאקטריקסלוישהאלהיםאףקטריקסלוישא
מאהאותווענשו'שנאקטריקסלוישהאלהיםואףקטריקסלוישש

ישהאלהיםאףקטפירסלוישודםבשרמלךכסףד

ישהאלהיםאףקטפירסלוישודםבשרמלךכסףמ

ישהאלהיםאףקטפירסלוישודםבשרמלך'וגוכסף2פ

ישהאלהיםאף(שנאמר)קטריפסלוישו"בשמלך'וגוכסףא
ישהאלהיםואףקטפירסלוישו"במלךכסףש

ישודםבשרמלךיוסיףלאיכנוארבעים'שנקטפירסלוד

ישודםבשרמלךיוסיףלאיכנוארבעים'שנקטפירסלומ

ישודםבשרמלך'וגויוסיףולאיכנוארבעים'שנקטפירסלו2פ

ישו"בשמלךיוסיףלאיכנוארבעים'שנאקטריפסלוא
ישו"במלךיוסיףלאיכנו'מ'שנאקטפירסלוש

'שנאמטלוןלוישהאלהיםאףטרוריןשלמטלוןלוד

'שנמטלוןלוישהאלהיםאףשלטרודיןמטלוןלומ

'שנטרודיןשלמטלוןלוישהאלהיםאףטרודיןשלמטלוןלו2פ

'שנאטרודיןשלמטליןלוישהאלהיםאףטרודיןשלמטליןלוא
'שנאטרודיןשלמטליןלוישהאלהיםואףטרודיןשלמטליןלוש

המחנהמןוישלחו'וגוצרועכלהמחנהמןוישלחוד

המחנהמןוישלחוא"דהמחנהמןוישלחומ

המחנהמןוישלחו'וגוזבוכלצרועכלהמחנהמןוישלחו2פ

'וגווישלחו'וגוהמחנהמןוישלחוא
המחנהמןוישלחוהמחנהמןוישלחוש

'אמסימון'בריהודה'רהצרעתעליהםבאתמהיכן'וגוד

'אמסימון'בריהודה'רהצרעתעליהםבאתהמהיכןמ

'אמסימון'בריהודה'רהצרעתעליהםבאתהמהיכן'וגוצרועכל2פ

'אומסימון'בריהודה'רהצרעתעליהםבאתמהיכןא
'אומס"ביהודה'רהצרעתעליהםבאמהיכןש

מן'רבותילדעתהמתאונניםמן'אומ'ורבותיהעגלמעשהמןד

מן'שאומ'רבותילדעתהמתאונניםמן'אומ'ורבותיהעגלמעשהמןמ

מןשאומריןרבותינולדעתהמתאונניםמןאומריםורבותינוהעגלמעשהמן2פ

מן'שאומרי'רבותילדעת'המתאוננימן'אומרי'ורבותיהעגלמעשהמןא
מן'אומרייש'רבולדעת'המתאוננימן'אומרי'ורבותיהעגלמעשהמןש

אתהאלהיםלהםשהורידבשעהכיצדצרעתעליהםבאת'המתאונניד

אתהאלהיםעליהםשהורידבשעהצדזהכאיצרעתעליהםבאתההמתאונניםמ

אתהאלהיםשהורידבשעהצדכאיצרעתעליהםבאתהמתאוננים2פ

אתהאלהיםלהםשהורידבשעהצדזהכאיצרעתעליהםבאת'המתאונניא
אתעליהםשהורידבשעהצדזהכאיהצרעתעליהםבאה'המתאונניש

היולארבותינואמרונסיםכמההאלהיםלהםעשההמןד

היולא'רבותיאמרונסיםכמההאלהיםלהםעשההמןמ

היולארבותינואמרונסיםכמההאלהיםלהםעשההמן2פ

היולאל"אזלהםעשהנסיםכמההמןא
היולאל"אזנסיםכמההאלהיםלהםעשההמןש



10

במדבר רבה פרשה ז

ד, ז

יהיוהאלהיםאמראלאכןולמהאדםבניכדרךלהפנותנצרכיןד

יהיוהאלהים'אמאלאולמהאדםבניכדרךלהפנותנצרכיןמ

יהיוהאלהים'אמאלאכןולמהאדםבניכדרךלהפנותנצרכין2פ

יהיואםה"הקב'אמכןולמהאדםבניכדרךלהפנותנצרכיןא
יהיואםהאלהים'אמכןולמהאדםבניכדרךלהפנות'צריכיש

'שנאלהיםשהםעליהםהכתבתיוהאיךלהפנותנצרכיןבניד

'שנאלהיםשהםעליהםהכתבתיוהיאךלהפנותצריכיןבנימ

'שנאלהיםשהםעליהםהכתבתיוהיאךלהפנותנצרכיןבני2פ

'שנאאלהיםשהםעליהםהכתבתיוהיאךאדםבניכדרךלהפנותנצרכיןבניא
'שנאאלהיםשהםעליהםהכתבתיוהיאךאדםבניכדרךלהפנות'צריכיבניש

זהלדברצריכין'המלאכישאיןכשםאלאאתםאלהיםאמרתיאניד

זהלדברנצרכיןהמלאכיםשאיןכשםאלאאתםאלהיםאמרתיאנימ

זהלדברצריכיןהמלאכיםשאיןכשםאלאאתםאלהיםאמרתיאני2פ

הזהלדברצריכיןאיןשהמלאכיםכשםאלא'וגואתםאלהיםאמרתיאניא
זהלדבר'צריכיאינםשהמלאכיםכשםאלאאתםאלהיםאמרתיאניש

האלהים'אמ'א'דעודזהלדבריצרכולאהןאףד

האלהים'אמא"דעודזהלדבריצרכולאזהאףמ

(אוכלין)האלהים'אמאחרדברעודזהלדבריצרכולאהןאף2פ

האלהים'אמא"דעודזהלדבריצטרכולאהםאףא
האלהים'אמא"דעודזהלדבריצטרכולאהםאףש

'האומלביןבניביןהפרשנותןאניוהיאךונצרכיןאוכליןהאומותד

האומותלביןבניביןהפרשנותןאניוהיאךונצרכיןאוכליןהאומותמ

האומותלביןבניביןהפרשנותןאניוהיאךונצרכיןאוכליןהאומות2פ

אומותלביןבניביןהפרשנותןאניוהיאךונצרכיןאוכלים'האומוא
ה"לאבניביןהפרשנותןאניוהיאך'ונצרכיאוכליןהעולםאומותש

התחילוהאלהיםלהםשעשהבטובהעשומהנצרכיןהיולא'לפיכד

התחילוהאלהיםלהםשעשהבטובהעשומהנצרכיןהיולאלפיכךמ

התחילוהאלהיםלהםשעשהבטובהעשומהנצרכיןהיולאלפיכך2פ

התחילוהאלהיםלהםשעשהבטובהעשומהנצרכיןהיולא'לפיהעולםא
התחילולהםהאלהיםשעשהבטובהעשומה'נצרכיהיולא'לפיש

וזהאחישמעשומעאתהאילזהזה'אומעליוליצנות'אומד

וזהאחישמעוןשומעאתאיןלזהזה'אומעליוליצנותאומריןמ

וזהאחישמעוןשומעאתהאילזהזהאומריםעליוליצנותאומרים2פ

וזהאחישמעוןשומעאתהאיןלזהזה'אומריעליוליצנות'אומריא
וזהאחישמעוןשומעאתהאילזהזה'אומעליוליצנות'אומש

בחייךלו'אמאחיראובן'אומאתהמה'אוד

בחייךלו'אומאחיראובןטיבךמה'אוממ

בחייךלו'אמאחיראובןאומראתהמהאומר2פ

ילודאישכלבחייךל"אאחיראובןאומראתהמה'אומא
ילודכלבחייךל"ואאחיראובןרואהאתהמה'אומש

חטיםנותןאדםמימיךראיתד

חטיםנותןאדןמימיךראיתמ

חטיםנותןאדםמימיךראית2פ

חטיםנותןאדםמימיךראיתבחייךהאחרל"אמוציאואינומכניסאשהא
חטיםנותןאדםמימיךראיתבחייךהאחרל"אמוציאואינושמכניסאשהש

יורדואינוהמןאתאוכליןאנואףויורדותנטחנותואינןברחיםד

לתוךיורדואינוהמןאתאוכליןאנואףויורדותנטחנותואינןברחיםמ

יורדואינוהמןאתאוכליןאנואףויורדותנטחנותואינןברחים2פ

יורדואינוהמןאתאוכליןאנואףויורדותנטחנותואינןבריחיםא
יורדואינוהמןאתאוכליןאנואףויורדותנטחנותואינן'בריחיש
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ותיבקעכריסותנפחאחרוןיוםשלאנימתיראחבירולו'אומד

ותבקעכריסותינפחהאחרוןשליוםאנימתייראחברולו'אממעינומ

ותבקעכריסותנפחאחרוןיוםשלאנימתיראחברולו'אמ2פ

ותבקעכרסותפחאחרוןשליוםאנימתיראחבירול"אא
ותבקעכריסותנפחאחרוןשליוםאנימתיראל"אש

יכולאינילמשההאלהיםאמרשעהבאתהאותהמוציאיןאנושאיןמפניד

יכולאיניהאלהים'אמשעהבאותהאותהמוציאיןאנושאיןמפנימ

יכולאינילמשההאלהים'אמשעהבאותהאותומוציאיןאנושאיןמפני2פ

יכולאינילמשההאלהים'אמשעהבאותהאותומוציאיןאנושאיןמפניא
יכולאינילמשההאלהים'אמשעהבאותהאותומוציאיןאנושאיןמפניש

יאמינולאאנהועד'וגוינאצוניאנהעדולכבושלסבולד

יאמינולאאנהועדהזההעםינאצוניאנהעד'שנולכבושלסבולמ

יאמינולאאנהועדהזההעםינאצוניאנהעדולכבושלסבול2פ

'וגוהזההעםינאצוניאנהעדולכבושלסבולא
'וגוהזההעםינאצוניאנהעדולכבושלסבולש

כאן'כתאיןעמואעשהאשרנפלאותיבכלליד

כאן'כתואיןעמואעשהאשרבקרבועשיתיאשרהאותותבכללימ

כאןכתיבאיןעמואעשהאשרבקרבועשיתיאשרהאותותבכלבי2פ

כאן'כתיאיןעמועשיתיאשרבקרבועשיתיאשרא
כאן'כתיאיןעמועשיתיאשרבקרבועשיתיאשרש

ונפלאותאותותכמהיוחאיבןשמעון'ר'אבקרבואעשהאלאד

ונפלאותאותותכמהיוחאיבןשמעון'ר'אמבקרבועשיתיאשראלאמ

ונפלאותאותותכמהיוחאיבןשמעוןר"אבקרבועשיתיאשראלא2פ

ונפלאותאותותכמהי"ארשבבקרבועשיתיאשראלאא
'ונפלאואותותכמהי"ארשבבקרבועשיתיאשראלאש

ומנין'וגווהכרעיםוהקרב'שנאכעניןאותימנאציןוהןבקרביהןעשיתיד

ומניןבמיםירחץוהכרעיםוהקרב'שנכעניןאותימנאציםוהןבקרביהןעשיתימ

ומנין'וגווהכרעיםוהקרבשנאמרכעניןאותימנאציןוהןבקרביהןעשיתי2פ

ומניןוהכרעיםוהקרב'שנאכעניןאותימנאציםוהםבקרביהםעשיתיא
ומניןבמיםירחץ'והכרעיוהקרב'שנאכעניןאותי'מנאציוהיובקרבםעשיתיש

תהיאלאישאכלאביריםלחם'שנמהןיוצאהיהשלאד

תהיאלאישאכלאביריםלחם'שנכלוםמהןיוצאהיהשלאמ

תהיאלאישאכלאביריםלחם'שנאמהםיוצאהיהשלא2פ

תהיאלאביריםלחם'שנאמהםיוצאהיהשלאא
תהיאלאישאכלאביריםלחם'שנאמהםיוצאהיהשלאש

'אעפכבאיבריהםניטוחשהואלחםאיבריםלחםאלאאביריםקוראד

'כ'פ'אעבאיבריהםנטוחשהואלחםאיבריםאלאאביריםקוראמ

עלאףבאיבריהםנטוחשהואלחםאיבריםלחםאלאאביריםלחםקורא2פ

כ"ואעפבאיבריהםנטועשהואלהגידאיבריםלחםאלאאביריםלחםקוראא
כ"אעפ'באיברינבלעשהואלחם'איברילחםאלא'אבירילחםקוראש

ואחרהרעהמןאלהיםבווחזרעליהםסניגוריאמשהלמדד

ואחרהרעהמןאלהיםבווחזרעליהםסניגוריאמשהלומדמ

סניגוריאמשהלמדכןפי2פ

כ"ואחהרעהמןאלהיםבווחזרעליהם]סניגוריאמשהלמדא
סניגוריאמשהלמדש

שהיינובשעהבמצרייםשהיינוהימיםאותןזכוריןיהיולזהזהאמרוכךד

שהיינובשערבמצריםשהיינוהימיםאותןזכוריןיהולזהזה'אמכךמ

שהיינובשעהבמצריםשהיינו2פ

שהיינובשעהבמצריםשהיינו[הימיםאותןזכוריןיהיולזהזהאמרוא
שהיובשעהבמצריםשהיינוש
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שלהזוםבתוךופותיןפכסמיןואוכליןויושביןבשרשלקדירותקדירות'מבשליד

שלבשרהטסבתוךופותיןפכסמיןואוכליןויושביןשלבשרקדרותקדרותמבשליןמ

שלהזוםבתוךופותיןפכסמיןואוכליםויושביםבשרשלקדרותמבשלות2פ

שלהחוםבתוךופותיםפכסמיןואוכליםויושביםבשרשלקדרותמבשליםא
שלהחוםבתוךופותיןפרסמין'ואוכליבשרשלקדרותמבשלותש

מותנויתןמי'שנאממשםהאלהיםהוציאנוולאשםמתנולואיבשרד

מותנויתןמי'שנמשםמשההוציאנולאשםמתנולואימ

מותנויתןמי'שנמשםהאלהיםהוציאנוולאשםמתנולואיבשר2פ

מותנויתןמי'שנאמשםהאלהיםהוציאנוולאשםמתנוולואיבשרא
מותנויתןמי'שנאמשםהאלהיםהוציאנוולאשםמתנווהלואיבשרש

לנואיןעכשו'וגובשבתנומצריםבארץ'ייבידד

לנואיןעכשיו'וגומהבשרסירעלבשבתנומצריםבארץי"יבידמ

לנואיןעכשו'וגוהבשרסירעלבשבתנומצריםבארץי"יביד2פ

לנואיןעכשיו'וגוהבשרסירעלבשבתנו'הבידא
לנואיןועכשיו'וגוהבשרסירעלבשבתנומצריםבארץ'הבידש

בשבתכןבחולכןבבקרכןבערבבלבדהזההמןאלאד

כןבשבתכןבחולכןבבקרכןובערבבלבדהזההמןאלאמ

כןבשבתכןבחולכןבבקרכןבערבבלבדהזההמןאלא2פ

כןבשבתכןבחולכןבבקרכןבערבהמןאלאא
כןבשבתכןבחולכןבערבכןבבקרהמןאלאש

רעיוםעשהמןאלאלאכוללואיןטוביוםאדםעשהד

מןאלאלאכוללנואיןטוביוםאדםעשהמ

רעיוםעשהמןאלאלאכללואיןטוביוםאדםעשה2פ

רעיוםעשהמןאלאלאכוללואיןט"יאדםעשהא
רעיוםעשהמןאלאלאכוללואיןט"יאדםעשהש

יבשהנפשנוועתה'שניבשים'נפשוהרימןאלאלאכוללואיןד

יבשהנפשנוועתה'שניבשיםמעינוהרימ

יבשהנפשינוועתה'שניבשיםמעינינוהרימןאלאלאכללואין2פ

יבשהנפשנוועתה'שנאיבשיםמעיננוהרימןאלאלאכוללואיןא
יבשהנפשנוועתה'שנאיבשיםמעינוהרימןאלאלאכוללואיןש

וכייוחאיבן'שמע'אר'וגוכלאיןד

וכייוחאיבןשמעון'ראמר'וגומכלאיןמ

וכייוחיבןשמעוןר"א'וגוהמןאלבלתיכלאין2פ

וכיי"רשב'אמ'וגובואיןא
וכיי"ארשב'וגוכלאיןש

מיכלבמןטועמיןעולםמעדניכלוהלאמבקשיןהיובשרד

מיכלבמןטועמיןהיועולםמעדניכלוהלאמבקשיןהיובשרמ

מיכלבמןטועמיןעולםמעדניכלוהלאמבקשיןהיובשר2פ

מיכלבמןטועמיםעולםמעדניכלוהלאמבקשיןהיובשרא
מיכלבמןטועמיןהיועולםמעדניכלוהלא'מבקשיהיובשרש

טועמוהיהדגהמתאוהשהיהמיכלטועמוהיהבשרמתאוהשהיהד

טועמוהיהדגהמתאוהשהיהמיטועמוהיהבשרמתאוהשהיהמ

טועמוהיהדגהמתאוהשהיהמיכלטועמוהיהבשרמתאוהשהיה2פ

עמו[ו]טדגהשהיהמיוכלטועמוהיהבשרמתאוהשהיהא
טועמוהיהדגשמתאוהמיוכלטועמוהיהבשרמתאוהשהיהש

טועםהיהכךטווסאופסיוןאותרנגולמתאוהשהיהמיד

טועםהיהכןטוסאופסיוןאותרנגולמתאוהשהיהמימ

טועםהיהכןטוסאופסיוןאותרנגולמתאוהשהיהמי2פ

טועםהיהכןאס[וו]טאופסיוןאותרנגולמתאוהשהיהמיא
וכןטועמןהיהכןטאסאופסיוןאותרנגולמתאוהשהיהמיש
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היאךעלילהמבקשיםשהיואלאמתרעמיםולמהמבקששהיהמהכלד

היאךעלילהמבקשיןשהיואלאכך'אמולמהמבקששהיהמהכלמ

היאךעלילה'מבקשישהיואלאמתרעמיםולמהמבקששהיהמהכל2פ

היאךעלילהמבקשיםשהיואלאמתרעמיםולמהמבקששהיהמהכלא
היאךעלילהמבקשיםשהיואלאמתרעמיםולמהמבקששהיהמהכלש

מבקשיםהםמהלמשההאלהים'אמכן'ואעפלמצריםלחזורד

מבקשיןהםמהלמשההאלהים'אמ'כ'פ'אעלמצריםלחזורמ

מבקשיםהםמהלמשההאלהיםאמרכןפיעלואףלמצריםלחזור2פ

מבקשיןהםמהלמשההאלהים'אמכ"ואעפלמצריםלחזורא
'מבקשיהםמהלמשהה"הב'אמכ"ואעפ'למצרילחזורש

יוםממנואוכליםאתםואיןבשרלהםאתןשאנילהםאמורבשרד

יוםממנואוכליםאתםואיןבשרלהםשאתןלהןאמורבשרמ

יוםממנואוכליןאתםואיןבשרלהםאתןשאנילהםאמורבשר2פ

יוםממנואוכליםאתםואיןבשרלהםנותןשאנילהםאמורבשרא
יוםממנו'אוכליאתםואיןבשרלהםנותןשאנילהםאמורבשרש

יוםלא'ד'ה'הימיםחדשאלאיומיםאובלבדאחדד

יוםלא'ד'ה'הימיםחדשאלאיומיםאלאבלבדאחדמ

יוםלאדכתיבהיאהדאימיםחדשאלאיומיםאובלבדאחד2פ

יוםלאד"ההימיםחדשאויומיםאובלבדאחדא
יוםלאד"ההימיםחדשאלאיומיםאובלבדאחדש

תאכלוהואחדד

'וגומתאכלוןאחדמ

עשריםולאימיםעשרהולאימיםחמשהולאיומיםולאתאכלוןאחד2פ

'וגותאכלון'אא
'וגותאכלון'אש

ימיםחדשעדד

לזראלכםוהיהמאפכםיצאאשרעדימיםחדשעדמ

'וגולזראלכםוהיהמאפכםיצאאשרעדימיםחדשעדיום2פ

א
מאפכםיצאאשרעדימיםחדשעדש

האלהיםלפנינתרעםשלאמיכלבשרהאלהיםלהםנתןשעהבאותהד

האלהיםלפנינתרעםשלאמיכלבשרהאלהיםלהםנתןשעהבאותהמ

האלהיםלפנינתרעםשלאמיכלבשרהאלהיםלהםנתןשעהבאותה2פ

האלהיםלפנינתרעםשלאמיכלבשרהאלהיםלהםנתןשעהבאותהא
האלהיםלפנינתרעםשלאמיכלבשרהאלהיםלהםנתןשעהבאותהש

אוכלוהיההאלהיםלפנימנאץשהיהומיממנוונהנהאוכלוהיהד

לאכולבאהיההאלהיםלפנימנאץשהיהמיממנוונהנהאוכלוהיהמ

לאכלבאהיההאלהיםלפנימנאץשהיהומיממנוונהנהאוכלוהיה2פ

לאכולבאהיההאלהיםלפנימנאץשהיהומיממנוונהנהאוכלוהיהא
לאכולבאהיהה"הקבלפנימנאץשהיהומיממנוונהנהאוכלוהיהש

מאפכםיצאאשרעד'שנמאפוויוצאבודקווהיהד

לכםוהיהמאפכםיצאאשרעד'שנמאפוויוצאבודקווהיהממנומ

לכםוהיהמאפכםיצאאשרעד'שנמאפוויוצאבודקווהיהממנו2פ

לכםוהיהמאפכםיצאאשרעד'שנאממאפוויוצאבודקוהיהממנוא
לכםוהיהמאפכםיצאאשרעד'שנאמאפוויוצאובודקוממנוש

הכהןהונא'רלאסכראאומרלקישבןשמעון'רד

הכהןהונאלאסכרא'אומלקישבןשמעון'רלזראמהולזראמ

הכהןהונא'רלאסכרהאומרלקישבןשמעון'רלזרא2פ

הכהןהונא'רלאסכרה'אמל"רשבלזראא
הכהןהונא'רלאסכרה'אומל"רשבלזראש
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אושבגולה'רבותיבשםנחמןברשמואל'רבשםאביןבןד

'אומשבגולה'רבותיבשםנחמןברשמואל'רבשםאבוןבןמ

או'אמשבגולהרבותינובשםנחמןברשמואל'רבשםאביןבן2פ

'אמשבגולהל"בשרזן"בשרשבאביןברא
'אמשבגולהל"בשרזן"בשרשבאביןברש

אותןשאחיהאולדודיאלזראמאיאומראביתר'רולפטנאלזתאד

אותןשאחזהלרודיאלזראמאי'אומאביתר'רולפטנאלזרנאמ

שאחזהלרודיאלזראמאי(שאר)'אמאביתר'רולפטנאזרנא2פ

אותםשאחזהלרודיאלזראמאי'אמאביתר'רולפטנאלזורנאא
אותןשאחזלדודיאלזרא'אמאביתר'רולפטנאזולדנאש

ואילךשמיכןלאזהרהלכםוהיה'אונגריבראיבו'רבמעיהןדוראד

ואלךשמכאןלאזהראלזראמאי'אמנגריבןאיבו'רבמעיהןרודיאמ

ואילךשמכאןלאזהרהלכםוהיה'אמנגדיבראיבו'רבמעיהןרודיא2פ

ואילךשמכאןלאזהרהלכםוהיה'אמנגריבראיבו'רבמעיהםדודיאא
ואילךשמכאןלאזהרהלכםוהיה'אמנגריבראיבו'רבמעיהםדודיאש

שנעשולזראלכםוהיהמהו'אמסימון'בריהודה'רלהםיזהרוד

שנעשולזראלכםוהיהמה'אמסימון'בריהודה'רלהםיזהרומ

שנעשיםלזראלכםוהיהמהו'אמסימוןבריהודה'רלהםיזהרו2פ

שנעשולזראלכםוהיומהו'אמס"ביהודה'ריזהרוא
שנעשולזראלכםוהיהמהואמרס"ביהודה'רלכםיזהרוש

בויאכללאזרוכל'שנאכמהזריםכלםד

בויאכללאזרוכלמ"דתיא"כמזריםכלםמ

(למהכךוכל)בויאכללאזרוכל'שנכמהזריםכולם2פ

בויאכללאזרוכלא"כדזריםכלםא
בויאכללאזרוכל'שנאזריםכלםש

שבאתאלאזרנעשהוהיאךזרנעשהלאלהיםשניאץמיכלכךד

שבאתאלאזרנעשהוהיאךזרנעשהשנאץמיכלכךמ

שבאתאלאזרנעשהוהיאךזרנעשהלאלהיםשמנאץמיכלכך2פ

שבאתאלאזרנעשהוהיאךזרנעשההאלהיםשמנאץמיכלא
שבאתאלאזרנעשהוהיאךזרנעשההאלהיםשמנאץמיכלש

הםהריאותינאצוהםלמשההאלהיםלו'אמהצרעתעליהםד

הםהריאותינאצוהםמשההאלהיםלו'אמהצרעתעליהםמ

הםהריאותינאצוהםמשההאלהיםלו'אמהצרעתעליהם2פ

הםהריאותינאצוהןלמשההאלהים'אמוכןהצרעתעליהםא
הםהריאותיניאצוהםלמשהה"הקב'אמוכןהצרעתעליהםש

'וגוצרועכלהמחנהמןוישלחוהקהלמןזריםד

וכלזבוכלצרועכלהמחנהמןוישלחו'ד'ה'ההקהלמןזריםמ

'וגוזבוכלצרועכלהמחנהמןוישלחוהקהלמןזרים2פ

המחנהמןוישלחוהקהלמןזריםא
המחנהמןוישלחוהקהלמןזריםש

העגלמעשהמןדאמרסימון'בריהודה'דר'דעתיועלד

העגלמעשהמן'דאמסימון'בריהודה'דרדעתיהעללנפשטמאמ

העגלמעשהמן'דאמיהודה'דרדעתיהועל2פ

העגלמעשהמן'דאמיהודה'דרד"ועא
העגלמעשהמן'דאמס"ביהודה'דרד"ועש

'וגותשגשגינטעךביוםקראמהאיליהמפיק'הצרעעליהםבאתד

ובבקרתשגשגינטעךביוםקראמהאיליהמפיקצרעתעליהםבאתהמ

'וגותשגשגינטעךביוםקראמהאיליהמפיקהצרעתעליהםבאתה2פ

תשגשגינטעךביוםקראמהאיליהמפיקהצרעתעליהםבאתא
תשגשגינטעךביוםקראהאימןליהמפיקהצרעתעליהםבאתש
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התורהאתישראלשקבלויום'מאחר'רבותיאמרוד

התורהאתישראלשקבלויום'מאחר'רבותי'אמ'וגותפריחיזרעךמ

התורהאתישראלשקבלויוםארבעיםאחררבותינואמרו2פ

התורהאתישראלשקבלויום'מאחר'רבואמרוא
התורהאתישראלשקבלויום'מאחר'רבותיאמרוש

למשהרמזשהאלהיםמוצאאתשכןמניןהעגלאתישראלעשוד

למשהרמזנתןשהאלהיםמוצאאתשכןמניןהעגלעשומ

למשהרמזנותןשהאלהיםמוצאאתשכןמניןהעגלאתעשו2פ

למשהרמזנתןשהאלהיםמוצאאתשכןמניןהעגלאתעשוא
למשהרמזנתןשהאלהיםמוצאאתשכןמניןהעגלאתעשוש

היכןלישראלרואהאתאיןמשההאלהיםלו'אמכךעלד

היכןלישראלרואהאתאיןמשההאלהיםלו'אמכךעלמ

היכןלישראלרואהאתאיןמשההאלהיםלו'אמכןעל2פ

היכןלישראלרואהאתהאיןמשה[למשה]האלהיםל"אכןעלא
איכןלישראלרואהאתהאיןלמשהה"הקבל"אכןעלש

הםבכזביםחייךונשמענעשה'יידבראשרכל'ואועומדיםהםד

הםבכזביםחייךונשמענעשהי"ידבראשרכל'ואומעומדיםהםמ

הםבכזביםחייךונשמענעשהי"ידבראשרכלואומריםעומדיםהם2פ

הםבכזביםחייךונשמענעשה'הדבראשרכל'ואומריעומדיםהםא
דכזביםחייךונשמענעשה'הדבראשרכל'ואומרי'עומדיהםש

ליתהיוואתם'שנאיוםאלאלימושלמיםאינם'עומדיד

ליתהיוואתם'שניום'מאלאלימושלמיםהוויםאינןעומדיםמ

ליתהיוואתם'שניוםארבעיםאלאלימשלימיןהוויםאינםעומדים2פ

ליתהיוואתם'שנאיום'מאלאלימשלימיןהוויםאינןעומדיםא
ליתהיוואתם'שנאיום'מלאחרליהמשלימיןאינם'אומריש

עשרהיודשלשיםלמדליכלוםמקראחסר'וגוכהניםממלכתד

עשרהד"יושלשים'לליכלוםמקראחסרכהניםממלכתמ

עשרהיודשלשיםד"למי"לכלוםמקראחסר'וגוכהניםממלכת2פ

'יד"יושלשים'לי"לכלוםמקראחסר'וגוכהניםממלכתא
עשרהד"יו'שלשיד"למכלוםמקראחסרקדושוגויכהניםממלכתש

'איעקבבן'אליעז'וריוחאיבן'שמע'ר'מהריד

אחדיעקבבןאליעזר'וריוחאיבןשמעון'ר'מהרימ

אחדיעקבבןאליעזר'וריוחאיבןשמעון'רארבעיםהרי2פ

'א(בי)יוחאיבןאליעזר'ורי"רשב'מהריא
'אלעז'ורי"רשב'מהריש

היהמנהוןוחדמושלמיןישראלהיויום'ט'כ'אוהיהמהםד

היהמנהוןוחדישראלמושלמיןהיויוםט"כ'אומהיהמהםמ

והיהמושלמיןישראלהיויוםותשעהעשריםאומרהיהמהן2פ

והיהמושלמיםישראלהיהיוםט"כ'אומהיהמהםא
והיהמושלמיםישראלהיויוםט"כ'אומהיההםש

קראמחדותרויהוןמושלמיןישראלהיויום'א'י'אוד

קראמחדותרויהוןמושלמיןישראלהיויוםעשראחדאומרמ

קראמחדותרויהוןמושלמיןישראלהיויוםעשראחדמהםאחדאומר2פ

קראמחדותרויהוןמושלמיםהיויוםא"ימהם'א'אומא
קראמחדותרויהוןמושלמיםישראלהיויוםא"י'אוממהםאחדש

מהן'א'וגומחרביוםעשראחד'שנד

מהןאחדשעירהרדרךמחורביוםעשראחד'שנמ

מהןעשראחד'וגושעירהרדרךמחורביוםעשראחד'שנ2פ

מהם'אמחורביוםעשראחד'שנאא
חדמחורביוםעשראחד'שנאש
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יום'ט'כלאמשהלהם'אמיוםעשראחדמהו'אוד

יוםט"כלאמשהלהם'אמיוםעשראחדמהו'אוממ

יוםותשעהעשריםלאמשהלהם'אמיוםעשראחדמהואומר2פ

יוםט"כלאמשהלהם'אמיוםא"ימהו['אמ]א
יוםט"כלאמשה'אמיוםא"ימהו'אמש

את'לעשוהיאך'מתחשביהייתםאחרונים'א'וילאלהיםמושלמיןהייתםד

אתלעשותהיאךמתחשביםהייתםאחרוניםיוםעשרואחדלאלהיםמושלמיםהייתםמ

אתלעשותהיאךמתחשביםהייתםאחרוניםעשרואחדלאלהיםמושלמיןהייתם2פ

לעשותהיאךמתחשביםהייתםאחרוניםא"וילאלהיםמושלמיםהייתםא
לעשותהיאך'מתחשביהייתםאחרוניםא"וימושלמיםהייתםש

היויוםעשראחד'אווחבירויוםעשראחד'שנהעגלד

היויוםעשראחד'אומוחברומחורביוםעשראחד'שנהעגלמ

היויוםעשראחדאומרוחברומחורביוםעשראחד'שנהעגל2פ

יוםא"י'אומוחברומחורביוםעשראחדשנאמרהעגלא
יוםא"י'אמוחדמחורביוםעשראחד'שנאהעגלש

העגלאת'לעשוהיאך'מתחשביהיו'ט'וכלאלהיםמושלמיןד

העגלאתלעשותהיאךמתחשביןהיויוםט"וכלאלהיםמושלמיםמ

העגלאתלעשותהיאךמתחשביםהיויוםותשעהועשריםלאלהיםמושלמין2פ

העגלאתלעשותהיאךמתחשביםהיויוםט"וכבלבדלאלהיםמושלמיםא
העגל'לעשוהיאךמתחשביםיוםט"וכלאלהיםמושלמיםש

'אוחלפתאבן'שמעו'רד

אחת'אומאלעאיבריהודה'וראחת'אומחלפתאבןשמעון'רמ

אחתאומראלעאי'בריהודה'וראחתאומרחלפתאבןשמעון'ר2פ

אחת'אומאלעאי'בריהודה'וראחת'אומש"רא
'ב'אמאלעאיבריהודה'וראחת'אומחלפתאבןש"רש

ד

ואותי'שנבלבדלאלהיםמושלמיםהיוימיםשני'אוממהםאחדמ

ואותי'שנבלבדלאלהיםמושלמיםהיוימיםשניאומרמהםאחד2פ

ואותי'שנאבלבדלאלהיםמושלמיםהיוימים'ב'אומהם'אא
ואותי'שנאה"להקב'שלמי[ו]מ'ישרהיויום'ב'אמחדש

היואחדיוםד

היובלבדאחדיום'אומוחברוידרושוןיוםיוםמ

היובלבדאחדיוםאומרוחבירו'וגוידרושוןיוםיום2פ

היובלבד'איום'אומוחברו'וגודרכיודעתידרושוןיוםיוםא
היובלבד'א'אמוחדידרושוןיוםיוםש

מאיר'רבחורבאלהיך'יילפניעמדתאשריום'שנמושלמיןד

מאיר'רבחורבאלהיךי"ילפניעמדתאשריום'שנמושלמיםמ

מאיר'רבחורבאלהיךי"ילפניעמדתאשריום'שנלאלהיםמושלמים2פ

א"רמבחורבאלהיך'הלפניעמדתאשריום'שנאלאלהיםמושלמיםא
א"רמבחורבאלהיך'הלפניעמדתאשריום'שנאלאלהים'מושלמיש

'אושהיובשעה'אפיאלאאלוכדבריולאאלוכדברילא'אוד

'אומשהיובשעה'אפיאלאאלוכדבריולאאלוכדברילא'אוממ

אומריםשהיובשעהאפלואלאאלוכדבריולאאלוכדברילאאומר2פ

'אומרישהיובשעה'אפיאלאזהכדבריולאזהכדברילאא
'אומרישהיובשעהאלאזהכדבריולאזהכדברילאש

אחתובלבםאחתבפיהם'אומהיוונשמענעשה'יידבראשרכלד

אחתובלבםאחתבפיהם'אומהיוונשמענעשהי"ידבראשרכלמ

אחתובלבםאחתבפיהםאומריםהיוונשמענעשהי"ידבראשרכל2פ

אחתובלבםאחתבפיהם'אוהיוונשמענעשה'הדבראשרכלא
בלב'ואבפה'א'אומריהיוונשמענעשה'הדבראשרכלש
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עמונכוןלאולבםלויכזבוובלשונםבפיהםויפתוהו'שנאד

'וגומעמונכוןלאולבםלויכזבוובלשונםבפיהםויפתוהו'שנמ

נאמנוולאעמונכוןלאולבםלויכזבוובלשונםבפיהםויפתוהו'שנ2פ

'וגועמונכוןלאולבם'וגובפיהםויפתוהו'שנאא
'וגועמונכוןלאולבם'וגובפיהםויפתוהו'שנאש

היהלאסיניהרלפניעומדיםשהיוהיוםבאותו'אפיהריד

היהלאסיניהרלפניעומדיםשהיוהיוםבאותו'אפיהרימ

היהלאסיניהרלפניעומדיםשהיוהיוםבאותואפלוהריבבריתו2פ

היהלאסיניהרלפניעומדיםשהיוהיוםבאותו'אפיהריא
היהלאסיניהרלפני'עומדישהיוהיוםבאותו'אפיהריש

להם'אמתשגשגינטעךביוםלהם'אומשישעיההואלבוראםנכוןלבםד

להם'אמתשגשגינטעךביוםלהם'אומשישעיהוהואלבוראםנכוןלבםמ

להם'אמתשגשגינטעךביוםלהםאומרשישעיההואלבוראםנכוןלבם2פ

להם'אמתשגשגינטעךביום'אומשישעיההואלבוראםנכוןלבםא
להם'אמתשגשגינטעךביום'אומשישעיהוהואלבוראםנכוןלבםש

ביוםהויסיגיםעשיתםלשמינטיעהאתכם'לעשושבקשתיביוםם'האליד

ביוםהויסיגיםעשיתםלשמינטיעהאתכםלעשותשבקשתיביוםהאלהיםמ

ביוםאומרהויסיגיםעשיתםלשמינטיעהאתםלעשותשבקשתיביוםהאלהים2פ

ביוםהויסיגיםעשיתםלשמינטיעהלעשותשבקשתיביוםהאלהיםא
ביוםהויסיגיםעשיתםלשמינטיעהאתכם'לעשושבקשתיביוםה"הקבש

שמואל'ור'חנינ'ורחמא'רתפריחיזרעךובבקרמהותשגשגינטעךד

שמואל'ורחנינא'ברחמא'רתפריחיזרעךובבקרמהותשגשגינטעךמ

שמואל'ורחנינאברחמא'רתפריחיזרעךובבקרומהותשגשגינטעך2פ

ן"ורשבחנינאברחמא'רתפריחיזרעךבבקרומהותשגשגשגינטעךא
ן"ורשבחניןברחמא'רתפריחיזרעךובבקרומהותשגשגינטעךש

גנהלושהיהלמלךדומההדברלמה'אממנהוןחדנחמןברד

גנהלושהיהלמלךדומההדברלמה'אמנחמןברמ

גינהלושהיהלמלךדומההדברלמה'אוממנהוןחדנחמןבר2פ

גנהל"שהלמלךד"לה'אוממנהוןחדא
גנהלושהיהלמלךד"מלה'אממנהוןחדש

אותהוראההערביםביןלתוכהנכנסומשובחנאהאכרובמליאהאחתד

'אמאותהוראההערביםביןלתוכהונכנסומשובחנאהאכרובמלאהאחתמ

'אמאותהוראההערביםביןלתוכהנכנסומשובחנאהכרובמלאהאחת2פ

'אמאותהוראההערביםביןלתוכהנכנסומשובחנאהכרובמלאהאחתא
'אמאותהוראההערביםביןלתוכהנכנסומשובחנאהכרובמלאהאחתש

כיסיואמלאלתגריןאותהמוכראנילבקרומשובחתנאהמהד

כיסיואמלאלתגריםאותהמוכראנילבקרומשובחתהיאנאהכמהמ

כסיואמלאלתגריןאותהמוכראנילבקרומשובחתהיאנאהמה2פ

כיסואמלאלתגריםאותהמוכראנילבקרהיאומשובחתנאהמהא
כיסיואמלאלתגריםאותהמוכראנילבקרהיאומשובחתנאהמהש

הדריךתיפחלה'אמשהפריגהאותהומצאלראותהנכנסבבקר'זהוביד

הדריךתיפחלה'אמשהפריגהאותהומצאלראותהנכנסבבקרזהוביםמ

הדריךתיפחלה'אמשהפריגהאותהומצאלראותהנכנסבבקרזהובים2פ

הדרךתפחלה'אמשהפריחהאותהומצאלראותהנכנסבבקרזהוביםא
הדריךתיפחלה'אמשהפריחהאותהומצאלראותהלתוכהנכנסבבקרזהוביםש

ובבקר'לישראהאלהים'אמכךהפרגתהריובבקרומשובחתנאההייתבערבד

ובבקרלישראלהאלהים'אמכךהפרגתהריובבקרומשובחתנאההייתבערבמ

ובבקרלישראלהאלהיםאמרכךהפרגתהריובבקרומשובחתנאההייתבערב2פ

ובבקרלישראללהם'אמכךהפרגתהריובבקרומשובחתנאההייתבערבא
ובבקרלישראללהם'אמכך(א)הפרגתהריובבקרומשובחתנאההייתבערבש
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לתוכהנכנספשתןשלשדהלושהיהלמי'אווחברותפריחיזרעךד

לתוכהנכנסשלפשתןשדהלושהיהלמי'אומוחברותפריחיזרעךמ

לתוכהנכנספשתןשלשדהלושהיהלמיאומרוחברותפרחיזרעך2פ

לתוכהנכנספשתןשלשדהלושהיהלמיאומרוחברו]תפריחיזרעךא
תפריחיזרעךש

להם'אמכךגבעוליןשנעשתומצאהבבקרלהכנסבאנאהוהיתהבערבד

להם'אמכךגבעוליןשנעשתומצאהבבקרלהכנסובאנאהוהיתהבערבמ

להםאמרכךגבעוליןשנעשיתומצאהלהכנסבאנאהוהיתהבערב2פ

'אמכךגבעוליןשנעשיתומצאהבבקרלהכנסבאנאההיתהבערבא
ש

תפריחיזרעךובבקרם'האיד

קצירןעליכםנדנתםלהם'אמקצירנדמהותפריחיזרעךובבקרהאלהיםמ

קצירןעליכםנדנדתםלהם'אמקצירנדמהותפריחיזרעךובבקרהאלהים2פ

קצירןעלנדנתןלהם'אמקצירנדמהו[תפריחירעךובבקרהאלהיםא
קצירןעלנדנדתםלהם'אמקצירנדמהוש

ד

'שנהמלכיותמןחוריןבניהלוחותעל'כתושהיהמפנישלמלכיותמ

'שנהמלכיותמןחוריןבניהלוחותעלכתובשהיהמפנימלכיותשל2פ

'שנאהמלכיותמןחוריןבניהלוחותעלכתובשהיהמפנימלכיותשלא
'שנאהמלכיותמןחוריןבני'הלוחועל'כתושהיהמפנימלכיותשלש

ד

עליכםשלמלכיותקצירןנדנתםהאלהיםלהם'אמלפיכךהלוחותעלחרותמ

עליכםמלכיותשלקצירןנדנדתםהאלהיםלהם'אמלפיכךהלוחותעלחרות2פ

עליכםמלכיותשלקצירןנדנתןהאלהיםלהם'אמ'לפיהלוחותעלחרותא
עליכםמלכיותשלקצירןנדנדתםהאלהיםלהם'אמ'לפי'הלוחועלחרותש

לשמינחלהלעשותכםשסיברתיביוםנחלהביוםד

'שנלשמינחלהלעשותכםשסברתיביוםנחלהביוםקצירנדהוימ

'שנלשמינחלהלעשותכםשסברתיביוםנחלהביוםקצירנדהוי2פ

'שנאלשמינחלהאתכםלעשותשסברתיביוםנחלהביוםקצירנדהויא
'שנאלשמינחלהאתכםלעשותשסברתיביוםנחלהביוםקצירנדהויש

וכאבעליכםמלכותיקיימתםלאד

וכאבעליכםמלכותיקיימתםלאנחלתוחבליעקבעמוי"יחלקכימ

וכאבעליכםמלכותיקיימתםלאנחלתוחבליעקבעמוי"יחלקכי2פ

וכאבעליכםמלכותיקיימתםלאנחלתוחבליעקבעמו'החלקכיא
וכאבעליכםמלכותיקיימתםלאנחלתוחבליעקבעמו'החלקכיש

קוראולמההצרעתאתוקבלובואואנושאנושד

קוראלמהיוחנן'ר'אמהצרעתאתוקבלובואואנושמ

קוראולמהיוחנןר"אמהצרעתאתעליכםוקבלובאואנוש2פ

קוראולמהיוחנןר"אהצרעתאתעליכםוקבלובאואנושא
קוראלמהיוחנןר"אהצרעתאתעליכםוקבלובאואנושש

וכאב'א'דהגברתניתמכהשהיאמפניגברלשוןאנושוכאבאותהד

וכאבא"דגברתניתמכהשהיאמפניגברלשוןאנושוכאבאותהמ

וכאבאחרדברהגברתניתמכהשהיאמפניגברלשוןאנושוכאבאותה2פ

וכאבא"דגברתנית(ה)מכהשהיאמפניגברלשוןאנושוכאבאותהא
וכאבא"כדהגברתניתמכהשהיאמפניגברלשוןאנושוכאבאותוש

בונכנסתשהיאהגוףאתמנתשתשהיאאנושד

בונכנסתשהיאהגוףאתמנאשתשהיאאנושמ

בונכנסהשהיאהגוףאתמנתשתשהיאאנוש2פ

בונכנסתשהיאהגוףאתמנתשתשהיאאנושא
בוהיאשנכנסתהגוףאתמנתשתשהיאאנושוכאבא"דאנושש
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ה, ז- ד , ז

המעשהאותועשושהםשביניהםהמצורעיםהפרישלמשההאלהים'אמלפיכךד

'ד'ה'ההמעשהאותועשושהםשביניכםהמצורעיםהפרשלמשההאלהים'אמלפיכךמ

המעשהאותועשושהםשביניכםהמצורעיםהפרישלמשההאלהים'אמלפיכך2פ

המעשהאותועשושהםהמצורעיםהפרשלמשההאלהים'אמ'לפיא
המעשהאותועשושהםשביניהם'המצורעיהפרשלמשההאלהים'אמלכךש

'ברהלוייהודה'ר'אמכאן'וגוצרועכלהמחנהמןוישלחוד

'ברהלוייהודה'ר'אממכאן'וגומצרועכלהמחנהמןוישלחומ

ר"ביהידוהר"אמכאן'וגוצרועכלהמחנהמןוישלחו2פ

ש"ביהודהר"אמכאן'וגוהמחנהמןוישלחוא
בןיהודהר"אמכאןצרועכלהמחנהמןוישלחוש

גילויועלהשםקללתעלבאההצרעתדברים'א'יעלשלוםד

גילויועלהשםקללתעלבאהצרעתדבריםא"יעלשלוםמ

גלויועלהשםקללתעלבאההצרעתדבריםעשראחדעלשלום2פ

ע"גועלהשםקללתעלבאההצרעתדבריםא"יעלא
ז"עועלהשםקללתעלבאההצרעת'דבריא"יעלשמעוןש

ועלשלושאינודברחבירועל'האוועלדמיםשפיכותועלעריותד

ועלבושאינודברחברועלהאומרועלדמיםשפיכותועלעריותמ

ועלבושאינודברחברועלהאומרועלדמיםשפיכותועלעריות2פ

ועלבושאינודברחבירועלהאומרועלד"שועלא
ועלבושאינודברחבירועל'והאומד"שועלש

הגניבותועלשקרלשוןועלשלושאינובתחוםהנכנסועלהרוחגסותד

הגניבותועלשקרלשוןועלשלושאינובתחוםהנכנסועלהרוחגסותמ

הגנבותועלשקרלשוןועלשלושאינובתחוםהנכנסועלהרוחגסות2פ

הגנבותועלשקרלשוןועלשלושאינובתחוםהנכנסועלהרוחגסותא
הגנבותועלשקרלשוןועלשלושאינובתחוםהנכנסועלהרוחגסותש

יצחק'ר'עזועלשמיםשםהמחללועלשקרשבועתועלד

יצחק'רז"עועלשמיםשםהמחללועלשקרשבועתועלמ

יצחק'רזרהעבודהועלשמיםשםהמחללועלשקרשבועתועל2פ

יצחק'ר]ז"עועלשמיםשםהמחללועלשקרשבועתועלא
ז"עועלשמיםשםהמחללועלשקרשבועתועלש

תורהבדברישמנאץמיעל'אומ'ורבותירעהעיןעל'אוד

רעהעיןעל'אוממ

תורהבדברישמנאץמיעלאומריםורבותינורעהעיןעלאומר2פ

תורהבדברישמנאץועלאמרו'ורבוהרעעיןועל['אמא
ת"דעלהמנאץועל'אומרי'ורבוהרעעיןועלש

לכן'שנתורהבדברימנאץשהואמיעל'דאמרידרבניןדעתיהוועלד

לכן'שנתורהבדברישמנאץמיעלדאמרידרבנןדעתיהועלמ

לכן'שנתורהבדברימנאץשהואמיעלדאמריןדרבניןדעתיהוועל2פ

לכן'שנא[תורהבדברימנאץשהואמיעלדאמרידרבניןד"וע]א
לכן'שנאש

כאבקופרחם'וגואשלשוןקשכאכולד

כאבקופרחםיהיהכמקשרשםירפהלהבהוחששאשלשוןקשכאכולמ

כאבקופרחם'וגוקשכאכול2פ

כאבקופרחם'וגוקשכאכולא
כאבקופרחם'וגואשלשוןקשכאכולש

יעלהד

נאצוישראלקדושאמרתואתצבאותי"יתורתאתמאסוכייעלהמ

יעלה2פ

יעלהא
יעלהש
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ה, ז

כאבקמהוהצרעתתפרחפרחואם'שנאהצרעתזוד

כאבקומהוהצרעתתפרחפרחואם'שנהצרעתזויעלהכאבקופרחםמ

כאבקמהוהצרעתתפרחפרחואם'שנהצרעתזו2פ

כאבקמהו'וגותפרחפרוחואם'שנאצרעתזהא
כאבקומהוהצרעתתפרחפרוחואםא"כדצרעתזהש

כלעללאבקוהיההשמימהמשהשזרקכבשןפיחבאותויעלהד

כלעללאבקוהיה'שנהשמימהמשהשזרקהכבשןפיחכאותויעלהמ

כלעל[לאבק]והיההשמימהמשהשזרקהכבשןפיחבאותויעלה2פ

כלעללאבקוהיההשמימהמשהשזרקהכבשןפיחכאותויעלהא
כלעללאבקוהיההשמימהמשהשזרקהכבשןפיחכאותויעלהש

עלובבהמהבאדםפורח'אבעבועובשחין'המצריילקווממנומצריםארץד

עלובבהמהבאדםפורחאבעבועותבשחיןהמצרייםלקווממנומצריםארץמ

עלובבהמהבאדםפורחאבעבועותבשחיןהמצרייםלקווממנו[מצרים](ישראל)ארץ2פ

ד"עובבהמהבאדםפורחאבעבועותבשחיןהמצרייםלקווממנומצריםארץא
ד"וע'וגו'אבעבועופורחכשחיןהמצרייםלקווממנומצריםארץש

ואינועיןצרבאדםהרעעיןעל'דאמיצחק'דרדעתיהד

ואינועיןצרכשאדםהרעעיןעל'דאמיצחק'דרדעתיהמ

ואינועיןצרכאדםרעהעיןעל'דאמיצחק'דרדעתיה2פ

ואינועיןצרבאדםהרעעיןעלדאמריצחק'דרא
ואינועיןצראדםבאהרעעיןעל'דאמיצחק'דרש

בביתוצרעתמשלח'הקבהכליואתמשאילד

בביתוצרעתמשלח'ה'ב'הקכליואתמשאילמ

בביתוצרעתמשלחה"הקבכליםלוהיושלאואומרכליואתמשאיל2פ

בביתוצרעתמשלחה"הקבכליםלוהיושלא'ואומכליואתמשאילא
בביתוצרעתמשלחה"הבכליםלוהיהשלא'ואומכליואתמשאילש

'ואומכליומשאילהיהשלאפלוני'אומוהבריותלחוץכליוומוציאד

'ואומכליומשאילהיהשלאפלוני'אומוהבריותלחוץכליוומוציאמ

ואומרכליומשאילהיהשלאעליואומרותוהבריותלחוץכליוומוציא2פ

'ואומכליומשאילהיהשלאפלוניעליואומרותוהבריותלחוץכליוומוציאא
'ואומכליומשאילהיהשלאפלוניעליואומרותוהבריותלחוץכליוומוציאש

יגל'אומ'הכתועליו'כלילושהיההריכליםלוהיושלאד

יגל'אומהכתובועליוכליםלושהיוהריכליםלוהיושלאמ

יגל'אוהכתובועליוכליםלושהיההריכליםלוהיושלא2פ

יגלא"ועהכליםל"שההריכליםלוהיושלאא
יגל'אומ'הכתוועליוכליםלושהיוהריכליםלוהיושלאש

מפיקהשםקללתהלוייהודה'דרדעתיהועלביתויבולד

מפיקהשםקללתהלוייהודה'דרדעתיהעלביתויבולמ

מפיקהשםקללתעל'דאמהלוייהודה'דרדעתיהועלביתויבול2פ

מפיקהשםקללתעל'דאמיהודה'דרד"ועביתויבולא
מפיקהשםקללתעל'דאמ'יהוד'דרד"ועביתויבולש

'כתומהחייםאלהיםחרףאשר'שנמגליתליהד

'כתוומהחייםאלהיםמערכותחרףאשר'שנמגליתליהמ

כתיבומה'וגוחייםאלהיםמערכותחרףאשר'שנמגליתליה2פ

'כתוומה'וגוחייםאלהיםמערכותחרףאשר'שנאמגליתליהא
'כתיומהחיים'אלהימערכותחרףאשר'שנאהפלשתימגליתליהש

והסגירו'שנהצרעתאלאיסגרךואיןבידי'יייסגרךהזההיוםבוד

והסגירו'שנהצרעתאלאיסגרךואיןבידיי"ייסגרךהזההיוםבומ

והסגירו'שנאהצרעתאלאיסגרךואיןבידיי"ייסגרךהיוםבו2פ

והסגירו'שנאצרעתאלאיסגרךואיןבידי'היסגרךהזההיוםבוא
והסגיר'שנאצרעתאלאיסגרךואיןבידי'היסגרךהזההיוםבוש
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ה, ז

בנותקדקד'ייוספח'שנאממניןעריותגילויועלהכהןד

בנותי"יוספח'שנמניןעריותגילויועלהכהןמ

בנותקדקדאתי"יושפח'שנמניןעריותגלויועלהכהן2פ

בנותקדקד'הושפח'שנאמניןע"גועלהכהןא
בנותקדקד'הוספח'שנאמניןע"גועל'וגוהכהןש

'שנהצרעתאלאוספחאיןפדתבן'אלעז'ארציוןד

'שנצרעתאלאוספחאיןפדתבןאלעזר'ר'אמציוןמ

'שנהצרעתאלאושפחאיןפדתבראלעזרר"אציון2פ

'שנאהצרעתאלאושפחאיןפדתבןאלעזרר"אציוןציוןא
'שנאצרעתאלאוספחאיןפדתבןאלעזרר"אציוןש

'שנמקיןדמיםשפיכותועל'וגוספחתאושאתד

'שנמקיןדמיםשפיכותועלבהרתאוספחתאושאתמ

'שנאמקיןמניןדמיםשפיכותועל'וגוספחתאושאת2פ

'שנאמקיןמניןד"ועש'וגוספחתאושאתא
'שנאמקיןמניןד"שועל'וגוספחתאושאתאוש

אותכאן'נאהצרעתזונחמיה'ר'אאותלקין'ייוישםד

אותכאן'נאמהצרעתזונחמיה'ר'אמאותלקיןי"יוישםמ

אותכאןנאמרהצרעתזונחמיהר"אאותלקיןי"יוישם2פ

אותכאן'נאמצרעתזו'נחר"אאותלקין'הוישםא
אותכאן'נאמצרעתזונחמיהר"אאותלקין'הוישםש

בחזקיהוהאמוראותמהאותבחזקיהו'נאד

בחזקיהוהאמוראותמהאותבחזקיהו'ונאממ

בחזקיהוהאמוראותמהאותבחזקיהוונאמר2פ

בחזקיהוהאמוראותמהאותבחזקיהו'ונאא
בחזקיהו'האמואותמהאעלהכיאותמה'שנאאותבחזקיהו'ונאמש

למדאתאיןואםשחיןכאןאףשחיןד

למדמכאןלמדאתואםשחיןכאןאףשחיןמ

למודמכאןלמדאתאיןואםשחיןכאןאףשחין2פ

למדכאןלמדאיןואםשחיןכאןאףשחיןא
למודמכאןלמדאתהאיןואםשחיןבקין'שאמו(אותאף)שחיןש

ומצורעזביואבמביתיכרתואלבו'כתמהדמיםששפךמיואבד

ומצורעזבאב[ו]ימביתיכרתואלבו'כתומהדמיםששפךמיואבמ

ומצורעזביואבמביתיכרתואלבוכתובמהדמיםששפךמיואב2פ

ומצורעזביואבמביתיכרתואלבו'כתימהדמיםששפךמיואבא
ומצורעזביואבמביתיכרתואלבו'כתימהדמיםששפךמיואבש

בשעהמשהזהבושאינולחבירודברהאומרועלד

משהזהבושאינודברחבירועלהאומרועלמ

בשעהמשהזהבושאינוחבירועלדברהאומרועל2פ

בשעהמשהזהבושאינודברחברועלהאומרועל'וגוא
בשעהמשהזהבושאיןדברחבירועל'האומועלש

מאמיניןאינןוהרירבונילו'אמישראלאצלשילךהאלהיםלו'שאמד

מאמיניןאינןוהרירבונילו'אמישראלאצלשילךהאלהיםלו'שאממ

מאמיניםאינםוהרירבונילו'אמישראלאצלשילךהאלהיםלושאמר2פ

מאמיניםאינםוהרירבוניל"אישראלאצלשילךהאלהיםל"שאא
'מאמיניאינםוהריע"רבשל"ואישראלאצלשילךה"הקבל"שאש

האהאלהיםלו'אמ'וגולייאמינולאאםוהיה'שנאמאותיד

האהאלהיםלו'אמ'וגומי[ל](ב)יאמינולאאםוהיה'שנאותימ

האהאלהיםלו'אמ'וגולייאמינולאאםוהיה'שנאותי2פ

האלהיםלו'אמ'וגויאמינולאוהן'שנאאותיא
ל"אלייאמינולאוהם'שנאאותיש
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מאמיניןבנימאמיניןאותךמאמיניןשאינןיודעאתכברמשהד

מאמיניםבנימאמיניםאותךמאמיניןשאינןיודעאתכברמשהמ

מאמיניםבנימאמיניםאותךמאמיניןשאינןיודעאתכברמשה2פ

'מאמיניבניםאותךמאמיניםאינםשהםיודעאתכברמשהא
'מאמיניובניהן'מאמיניאותךמאמיניםאינםשהםיודעאתהכברש

ידךנאהבא'וגולייאמינולאאםוהיהליאמרתהםד

ידךנאהבאלךיאמינולאאםוהיהליאמרתהםמ

ידךנאהבא'וגולייאמינולאאםוהיהליאמרתהם2פ

ידךנאהבאלייאמינולאוהןליאמרתא
ידךנאהבא'וגולייאמינולאוהןליאמרתש

הרוחגסותועלכשלגמצורעתידווהנהויוציאהמיד'וגובחיקיךד

הרוחגסותועלכשלגמצורעתידווהנהויוציאהמידבחקךמ

הרוחגסותועלכשלגמצורעתידווהנהויוציאהמיד'וגובחיקך2פ

הרוחגסותועלכשלגמצורעתידווהנהויוציאהמיד'וגובחיקךא
הרוחגסותועלכשלגמצורעתידווהנהמחיקוויוציאהמידבחיקךש

גדולאישהיהונעמן'שנאנעמןזהד

לפניגדולאישהיהארםמלךצבאשרונעמן'שננעמןזהמ

גדולאישהיהונעמן'שננעמןזה2פ

גדולאישהיהונעמן'שנאנעמןזהא
גדולאישהיהארםמלךצבאשרונעמן'שנאמנעמןש

ועלחילגבורשהיהמפניגסהרוחושהיתהגדולמהוד

ועלחילגבורשהיהמפניגסהרוחושהיתהגדולמהואדניומ

ועלחילגבורשהיהמפניגסהרוחושהיתהגדולמהו2פ

ועלחילגבורשהיהמפנירוחושהיתהגדולמהוא
י"ועחילגבורשהיהמפניגסהרוחושהיהגדולאישמהוש

עזיהושלושאינובתחוםהנכנסועלנצטרעכךידיד

עוזיהוזהשלושאינובתחוםהנכנסועלנצטרעכךידימ

עוזיהוזהשלו[שאינו]בתחוםהנכנסועלנצטרעכךידי2פ

יהודהמלךעוזיהוזהשלושאינובתחוםהנכנסועלנצטרעכןידיא
יהודהמלךעזיהזהשלושאינובתחוםהנכנסועלנצטרעכןש

והצרעתבו'כתומההכהונהבתחוםלהכנסשבקשד

והצרעתבו'כתומההכהונהבתחוםלהכנסשבקשמ

והצרעתבוכתובומההכהונהבתחוםלהכנסשבקש2פ

הצרעת[ו]בו'כתיומההכהונהבתחוםלהכניסשבקשא
והצרעת(מריםאלאהרןויפן)[ו](ה)ב'כתיומההכהונהבתחוםלהכנסשבקשש

במשהואהרןמריםותדבר'שנאמריםזושקרלשוןועלבמצחוזרחהד

במשהואהרןמריםותדבר'שנמריםזושקרלשוןועלבמצחוזרחהמ

במשהואהרןמריםותדבר'שנמריםזושקרלשוןועלבמצחוזרחה2פ

במשהואהרןמריםותדבר'שנאמריםזושקרלשוןועלבמצחוזרחהא
במשהואהרןמריםותדברמניןמריםזושקרלשוןועלבמצחוזרחהש

הגנבותועלמצורעתוהנהמריםאלאהרןויפן'כתומהד

הגניבהועלמצורעתוהנהמריםאלאהרןויפןבה'כתוומהמ

הגנבותועלכשלגמצרעתוהנהמריםאלאהרןויפןבהכתובומה2פ

הגנבותועלמצורעתוהנהמריםאלאהרןויפןבהכתיבומהא
'הגנבוועלמצורעתוהנהמריםאלאהרןויפןבה'כתיומהש

הנשבעביתואלהגנבביתאלובאה'דכתשקרשבועתועלד

הנשבעביתואלהגנבביתאלובאה'דכתושקרשבועתועלמ

הנשבעביתאלהגנבביתאלובאהדכתיבמניןשקרשבועתועל2פ

הנשבעביתואלהגנבביתאלובאהמניןשקרשבועתועלא
הנשבעביתואלהגנבביתאלובאה'שנאמניןשקרשבועתועלש
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זואי'וגולשקרבשמיד

זואילשקרבשמימ

זואי'וגולשקרבשמי2פ

זואילשקרבשמיא
זואיעציוואתאבניואתוכלתוביתובתוךולנהלשקרבשמיש

הצרעתזו'אומהויהאבניםואתהעציםאתמכלהשהיאמכההיאד

הצרעתזו'אומהויהאבניםואתהעציםאתמכלהשהיאמכההיאמ

הצרעתזואומרהויהאבניםואתהעציםאתמכלהשהיאמכההיא2פ

צרעתזו'אומהויהאבניםואתהעציםאתמכלהשהיאמכההיאא
צרעתזה'אומהוי'האבניואתהעציםאתמכלהשהיאמכההיאש

שםהמחללועל'וגועציוואתאבניואתהביתאתונתץ'שנאד

שםהמחללועל'וגומעציוואתאבניואתהביתאתונתץ'שנמ

שםהמחללועל'וגועציוואתאבניוואתהביתאתונתץ'שנא2פ

שםהמחללועל'וגועציוואתאבניואתהביתאתונתץ'שנאמא
שםהמחללועלעציוואתאבניואתהביתאתונתץ'דכתיש

גיחזיוירדף'שנממוןממנוליטולנעמןאחרשרץגיחזיזהשמיםד

נעמןוירדף'שנממוןממנוליטולנעמןאחרישרץגחזיזהשמיםמ

גחזיוירדוף'שנממוןממנוליטולנעמןאחרשרץגיחזיזהשמים2פ

גחזיוירדוף'שנאממוןממנוליטולנעמןאחרשרץגחזיזהשמיםא
גחזיוירדוף'שנאממוןממנוליטולנעמןאחרישרץגיחזיזהשמיםש

מנעמןליטולרצהשלא'הקבהשלשמוקידשאלישע'וגונעמןאחריד

מנעמןליטולרצהשלא'ה'ב'ק'שלהשמוקדשאלישעגחזיאחרימ

מנעמןליטולרצהשלאה"הקבשלשמוקדשאלישע'וגונעמןאחרי2פ

מנעמןליטולרצהשלאה"הקבשלשמוקדשאלישע'וגונעמןאחריא
ממוןליטולרצהשלאה"הקבשלשמוקדשאלישענעמןאחריש

אצלומשלחלשקרלוונשבעאחריורדףוגיחזיכלוםד

לומשלחהיהשאלישעלשקרלוונשבעאחריורדףוגחזיכלוםמ

אצלומשלחשאלישעלשקרלוונשבעאחריורדףוגחזיכלום2פ

אצלומשלחשאלישעלשקרלוונשבעאחריורדףוגחזיכלוםא
אצלומשלחשאלישעלשקרלוונשבענעמןאחרירדףוגיחזיממנוש

'אמאלישעשקידשמהשמיםשםמחללזהנמצאממוןלושישלחד

'אמאלישעשקדשמהשמיםשםמחללזהנמצאממוןלושישלחמ

'אמאלישעשקדשמהשמיםשםמחללזהממוןלושישלח2פ

ל"אאלישעשקדשמהשמיםשםמחללזהממוןלוששלחא
ל"אאלישעשקדשמהשמיםשםמחללזהממוןלושישלחש

אחריורצתיאםכי'ייחיאמרתאתהרשעלגיחזי'הקבהלוד

אחריורצתיאםכיי"יחיאמרתאתהרשעלגחזי'ה'ב'הקלומ

אחריורצתיאםכיי"יחיאמרתאתהרשעלגחזיה"הקבלו2פ

אחריורצתיאםכי'החיאמרתאתרשעלגיחזיה"הקבא
אחריורצתיאםכי'החיאמרתרשעלגיחזיה"הקבש

אתומומואמרתמאומהחייךלחללוכדיבשמינשבעתמאומהמאתוולקחתיד

אתהומומואמרתמאומהחייךלחללוכדיבשמינשבעמאומהמאתוולקחתימ

אתהומומואמרתמאומהחייךלחללוכדיבשמינשבעתמאומהמאתוולקחתי2פ

אתהומומואמרתמאומהחייךלחללוכדיבשמינשבעתמאומהמאותוולקחתיא
אתהומומואמרתמאומהחייךלחללוכדיבשמינשבעתמאומהמאתוולקחתיש

ישראלאלו'ז'עועלבךתדבקנעמןוצרעתנוטלד

ישראלאלוז"עועלבךתדבקנעמןוצרעת'דכתינוטלמ

ישראלאלוזרהעבודהועל'וגובךתדבקנעמןוצרעתנוטל2פ

ישראלאלוז"עועל'וגובךתדבקנעמןוצרעתנוטלא
'ישראלוז"עועלבךתדבקנעמןוצרעתנוטלש
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פרועכיהעםאתמשהוירא'שנמצורעיםנעשומעשהאותוכשעשוד

פרועכיהעםאתמשהוירא'שנמצורעיםנעשומעשהאותושכשעשומ

פרועכיהעםאתמשהוירא'שנמצורעיםנעשומעשהאותוכשעשו2פ

פרועכיהעםאתמשהוירא'שנאמצורעיםנעשומעשהאותוכשעשוא
פרועכיהעםאתמשהוירא'שנא'מצורעינעשומעשהאותוכשעשוש

שביניכםהמצורעיםהפרשלמשההאלהיםאמר'לפיכאנושוכאב'ואוהואד

שביניכםהמצורעיםהפרשלמשההאלהים'אמלפיכךאנושוכאבהואמ

שביניכםהמצורעיםאתהפרשלמשההאלהיםאמרלפיכךאנושוכאבואומרהוא2פ

שביניכם'מצורעיהפרשלמשההאלהים'אמ'לפיאנושוכאבהואא
שביניכם'מצורעיהפרשלמשהה"הקבל"א'לפיאנושוכאב'ואומהואש

צרועכלהמחנהמןוישלחוהמעשהאותועשושהםישראלממחנהד

צרועכלהמחנהמןוישלחו'ד'ה'ההמעשהאותועשושהםישראלממחנהמ

צרועכלהמחנהמןוישלחוהמעשהאותועשושהםישראלממחנה2פ

'וגוהמחנהמןוישלחומעשהאותועשושהםישראלממחנהא
המחנהמןוישלחו'שנאמעשהאותועשושהם'ישרממחנהש

כחמהוראהבאהגלילייוסי'ר'אד

כחמהוראהבואהגלילייוסי'ר'אמ'וגומזבוכלמ

כחמהוראהבא[הגלילי]יוסיר"אמ'וגו2פ

כחמהוראהבואהגלילייוסיר"אא
שלכחכמהוראהבואהגלילייוסיר"אש

'ומצורזביןבהןהיהלאבעבירהידיהםפשטושלאשעדקשהעבירהד

ומצורעיןזביןבהןהיולאבעבירהידיהםפשטושלאשעדקשהעבירהמ

ומצורעיםזביםבהםהיהלאבעבירהידיהםפשטושלאשעדקשהעבירה2פ

'ומצורעיזביםבהםהיהלאבעבירהידיהםפשטושלאשעדקשהעבירהא
'ומצורעיזביםבהםהיולאבעבירהידיהםפשטושלאעדקשהעבירהש

לפיומצורעיןזביןבהןהיובעבירהידיהםמשפשטוד

לפיומצורעיןזביןבהןהיובעבירהידיהםמשפשטומ

לפיומצורעיםזביםבהםהיו(בהםנאמרמה)בעבירהידיהםמשפשטו2פ

לפיומצורעיםזביםבהםהיובעבירהידיהםמשפשטוא
ולפי'ומצורעיזביןהיומידבעבירהידיהםומשפשטוש

ביוםבואירעואלודברים'שגלמדנודרכנוד

יוחאיבןשמעון'רביוםבוארעואלודבריםששלשהלמדנודרכנומ

יוחאיבןשמעון'רביוםבואירעואלודבריםששלשהלמדנודרכנו2פ

י"רשבביוםבוארעודברים'שגלמדנודרכנוא
י"רשבביוםבואירעו'דברי'גלמדנודרכנוש

ד

ידיהםפשטושלאשעדקשהעבירהכחמהוראהבוא'אוממ

ידיהםפשטושלאשעדקשהעבירהכחמהוראהבאאומר2פ

ידיהםפשטושלאשעדקשהעבירהכחמהוראהבא'אומא
ידיהםפשטושלאשעד'עבירכחקשהכמהוראהבוא'אומש

ד

'וגואכלתכאשי"יכבודומראהבהם'נאממהבעבירהמ

'וגואוכלתכאשי"יכבודומראהבהםנאמרמהבעבירה2פ

'וגואוכלתכאש'הכבודומראהבהם'נאממהבעבירהא
לעיניההרבראשאוכלתכאש'הכבודומראהבהם'נאממהבעבירהש

ד

אומרמהובעבירהידיהםמשפשטומזדעזעיןולאיראיןלאמ

אומרמהובעבירהידיהםמשפשטומזדעזעיןולאיראיןלא2פ

'אוממהובעבירהידיהםמשפשטו'מזדעזעיולא'יראילאא
'אוממהובעבירהידיהםומשפשטו'מזדעזעיולא'יראיולא'ישרבניכלש
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אתצוד

אתצוא"דאליומגשתוייראוישראלבניוכלאהרןויראמ

אתצואליומגשתוייראוישראלבניוכלאהרןוירא2פ

אתצואליומגשתוייראו'וגוישראלבניוכלאהרןויראא
אתצואליומגשתוייראו'וגו'ישרבניוכלאהרןויראש

ונוהגהמעשהבשעתמידהיההצוויצווי'שנמקוםכלישראלבניד

ונוהגמעשהבשעתמידהיההציוויציווי'שנמקוםכלישראלבנימ

ונוהגמעשהבשעתמידהיההצוויצווי'שנאמקוםכלישראלבני2פ

ונוהגמעשהבשעתמידהיההציוויצו'שנאמקוםכלישראלבניא
ונוהגמעשהבשעתמידהיההצוויצו'שנאממקוםבכל'ישרבניש

זירוזאלאמקוםבכלצוויאין'אובתיראבןיהודה'רלדורותד

זירוזאלאמקוםבכלציוויאין'אומבתיראבןיהודה'רלדורותמ

זירוזאלאמקוםבכלהצוויאיןאומרבתיראבןיהודה'רלדורות2פ

זרוזאלאמקוםבכלצוויאין'אומבתיראבןיהודה'רלדורותא
זרוזאלאמקוםבכלצוויאין'אומ'בתירבן'יהוד'רלדורותש

מחזיקיןשאיןלמדנודרכנולפיוחזקהויהושעאתוצו'שנד

מחזקיןשאיןלמדנודרכנוולפיואמצהווחזקהויהושעאתוצו'שנמ

מחזיקיןשאיןלמדנודרכנולפי'וגוואמצהווחזקהויהושעאתוצו'שנ2פ

מחזקיןשאיןלמדנודרכנולפיוחזקהויהושעאתוצו'שנאא
'מחזיקישאיןלמדנודרכולפיואמצהווחזקהויהושעאתוצו'שנאמש

אין'אויוחאיבן'שמעו'רהמזורזיןאלאמזרזיןואיןהמוחזקיןאלאד

איןאומריוחאיבןשמעון'רהמזורזיןאלאמזרזיןואיןהמחוזקיןאלאמ

אין'אומיוחאיבןשמעון'רהמזורזיןאלאמזרזיןואיןהמוחזקיןאלא2פ

אין'אומי"רשבהמזורזיןאלאמזרזיןואיןהמוחזקיןאלאא
אין'אומי"רשבהמזורזיןאלאמזרזיןואין'המוחזקיאלאש

ויקחוישראלבניאת'שנכיסחסרוןאלאמקוםבכלצוויד

ויקחוישראלבניאתצו'שנכיסחסרוןאלאמקוםבכלציווימ

ישראלבניאתצושנכיסחסרוןאלאמקוםבכלצווי2פ

ישראלבניאתצו'שנאכיסחסרוןאלאמקוםבכלציוויא
ישראלבניאתצו'שנאכיסחסרוןאלאמקוםבכלצוויש

אתצווישלחוישראלבניאתצוזךזיתשמןאליךד

אתצו'וגומוישלחוישראלבניאתצואליךמ

2פ

א
ש

אליהםואמרתישראלבניאתצוללויםונתנוישראלבניד

ללויםונתנוישראלבנימ

אליהםואמרתישראלבניאתצו'וגומנחלתללויםונתנו2פ

אליהםואמרתישראלבניאתצו'וגומנחלתללוייםונתנוא
אליהםואמרתישראלבניאתצוללויםונתנוש

כיסחסרוןאלאמקוםבכלצוויאיןהאקרבניאתד

כיסחסרוןאלאמקוםבכלציוויאיןהאמ

כיסחסרוןאלאמקוםבכלצוויאיןהא'וגולחמיקרבניאת2פ

כיסחסרוןאלאמקוםבכלצוויאיןהא'וגוקרבניאתא
כיסחסרוןאלאמקוםבכלציוויאיןהא'וגוקרבניאתש

ואמרתישראלבניאתצוזהזהואימאחתחוץד

ואמרתישראלבניאתצואזהזהזהואימאחתחוץמ

ואמרתישראלבניאתצוזהזהואימאחתחוץ2פ

ואמרתישראלבניאתצוזהזהואיזהא
ואמרתישראלבניאתצוזהואיש
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הארץחילוקלעניןתיחסכנעןארץאלבאיםאתםכיאליהםד

צוהארץחילוקלעניןתזרזםכנעןהארץאלבאיםאתםכיאליהםמ

הארץחילוקלעניןתיחסכנעןארץאלבאיםאתםכיאליהם2פ

הארץחלוקלעניןחים[י]תכנעןארץאלבאיםאתםכיאליהםא
הארץחלוקלעניןתהיהכנעןארץאלתבואוכיאליהםש

'אומ'רד

'אומ'ר'וגומלאשילחמיקרבניאתאליהםואמרתישראלבניאתמ

אומר'ר2פ

'אומ'רא
'אומ'רש

האדםעלאלהים'ייויצו'שנאזהרהאלאמקוםבכלצוויאיןד

האדםעלאלהיםי"יויצו'שנאזהרהאלאמקוםבכלציוויאיןמ

האדםעלאלהיםי"יויצו'שנאזהרהאלאמקוםבכלצוויאין2פ

האדםעלאלהים'הויצו'שנאאזהרהאלאמקוםבכלצוויאיןא
האדםעלאלהים'הויצו'שנאאזהרהאלאמקוםבכלצוויאיןש

ורעטובהדעתומעץד

ורעטובהדעתומעץ'וגוממ

'וגוורעטובהדעתומעץ'וגו2פ

'וגוהדעתומעץ'וגוא
תאכללאורעטובהדעתומעץתאכלאכולהגןעץמכללאמרש

משתלחיםמתיםוטמאי'שמצורעימלמדשכינהממחנההמחנהמןוישלחוד

משתלחיםמתיםוטמאישמצורעיםמלמדשכינהממחנההמחנהמןוישלחומ

משתלחיםמתיםוטמאישמצורעיםמלמדשכינהממחנההמחנהמןוישלחו2פ

'משתלחינפשוטמאישמצורעיםמלמדשכינהממחנההמחנהמןוישלחוא
'משתלחינפשוטמאי'שמצורעימלמדשכינהמחנהמןהמחנהמןוישלחוממנוש

גמורזהזבמוחלטזהצרועכלמוסגרזהצרועמשםד

גמורזבזהזבמוחלטזהצרועכלמוסגרזהצרועמשםמ

גמורזבזהזבמוחלטזהצרועכלמוסגרזהצרועמשם2פ

גמורזבזהזבמוחלטזהצרועכלמוסגרזהצרועמשםא
גמורזבזהזבמוחלטזהצרועכלמוסגרזהצרועמשםש

זבלרבותזבוכלראיותשתיזבלרבותזבכלד

שראהזבלרבותזבוכלראיותשתישראהזבלרבותזבכלמ

שראהזבלרבותזבוכלראיותשתישראהזבלרבותזבכל2פ

שראהזבלרבותזבוכלראיותשתישראהזבלרבותזבכלא
שראהזבלרבותזבוכלראיות'בשראהזבלרבותזבכלש

טמאכללהשתלחיכולשהואאדםזהלנפשטמאאחתראיהד

טמאכללהשתלחיכולשהואאדםזהלנפשטמאאחתראיה'אפימ

טמאכללהשתלחיכולשהואאדםזהלנפשטמאאחתראיה2פ

טמאכללהשתלחיכולשהואאדםזהלנפשטמאאחתראיהא
טמאכללהשתלחיכולשהואאדםזהלנפשטמאאחתראיהש

'אומרוישבשרץהנוגעיםכליםלרבותטמאוכלבמתהנוגעיםכליםלרבותד

'אומוישבשרץהנוגעיםכליםלרבותטמאוכלבמתהנוגעיםכליםלרבותמ

אומריםוישבשרץהנוגעיםכליםלרבותטמאוכלבמתהנוגעיםכליםלרבות2פ

א"וי]בשרץהנוגעיםכליםלרבותטמאוכלבמתהנוגעיםכליםלרבותא
בשרץ'הנוגעיכליםלרבותטמאכלבמת'הנוגעיכליםלרבותש

הנוגעיםכליםלרבותטמאכלהנוגעיםועליםאדםזהלנפשטמאד

הנוגעיםכליםלרבותטמאוכלבמתהנוגעיםוכליםאדםזהלנפשטמאמ

הנוגעיםכליםלרבותטמאכלבמתהנוגעיםוכליםאדםזהלנפשטמא2פ

הנוגעיםלרבותטמאכלהנוגעיםוכליםאדםזהלנפשטמאא
כלים'לרבוטמאוכלש
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ועדמזכרבשרץד

ועדמזכרלרגלקודםשיראוהמיטמאיןשארכללרבותטמאוכלבשרץמ

ועדמזכרלרגלקודםשיראומיטמאיןשארלרבותטמאוכלבשרץ2פ

ועדמזכרלרגלקודםשיראו'מוטמאישארלרבותטמאוכל[בשרץא
עדמזכרלרגלקודםשיראומוטמאיםשארש

נושאיבלויםאלאמדבראינואומדבר'הכתאדםבכלנקבהד

נושאיבלויםאלאמדבראינואומדבר'הכתואדםבכלנקבהמ

נושאיבלויםאלאמדבראינואומדברהכתובאדםבכלתשלחונקבה2פ

נושאיבלוייםאלאמדבראינואומדבר'הכתואדםבכלתשלחונקבהא
נושאיבלויםאלאמדבראינואומדבר'הכתואדםבכלתשלחונקבהש

מזכרמדבר'הכתאדםבכלתשלחונקבהועדמזכר'ל'תארוןד

מזכרמדבר'הכתואדםבכלתשלחונקבהועדמזכרל"תהארוןמ

מזכרמדברהכתובאדםבכלתשלחונקבהועדמזכרלומרתלמודארון2פ

מזכרמדברהכתובאדםבכלתשלחונקבהעדמזכרל"תהארוןא
מזכרמדבר'הכתואדםבכלתשלחונקבהעדמזכרל"תהארוןש

ועדיוםטבולמזכרבמשמעקטניםואחדגדוליםאחדנקבהועדד

ועדיוםטבוללרבותמזכרבמשמעקטניםואחדגדוליםאחדנקבהועדמ

ועדיוםטבולמזכרבמשמעקטניםואחדגדוליםאחדנקבהועד2פ

עדיוםטבולמזכרבמשמע'קטניואחדגדולים'אנקבהעדא
עדיוםטבולמזכרבמשמע'קטני'וא'גדולי'אנקבהעדש

כפרהמחוסר'לרבונקבהד

אלאליאיןשיכולתשלחוםלמחנהמחוץאלכפרהמחוסרילרבותנקבהמ

אלאליאיןשיכולתשלחוםלמחנהמחוץאלכפרהמחוסרלרבותנקבה2פ

אלאליאיןשיכולתשלחוםלמחנהמחוץאלכפרהמחוסרלרבותנקבהא
אלאליאיןיכולתשלחוםלמחנהמחוץאלכפרהמחוסר'לרבונקבהש

ד

תשלחוםלמחנהמחוץאלל"תמניןואנדרוגינסטומטוםונקבהזכרמ

תשלחוםלמחנהמחוץאללומרתלמודמניןואנדרוגינוסטומטוםונקבהזכר2פ

אל'וגולמחנהמחוץאלל"תמניןאנדרוגינוס(ו)ונקבהזכרא
תשלחוםלמחנהמחוץאלל"תמנין'ואנדרוגינוטומטוםונקבהזכרש

למחנהחוץישתלחוכלםיכולמחניהםאתיטמאוולאד

למחנהחוץישתלחוכולםיכולמחניהםאתיטמאוולאמ

למחנהחוץישתלחוכולםיכולמחניהםאתיטמאוולא2פ

למחנהחוץישתלחוכלםיכולמחניהםאתיטמאוולאתשלחוםלמחנהמחוץא
למחנהחוץישתלחוכלםיכולמחניהםאתיטמאוולאש

מחנהכאןריבההמחנהמןוישלחוישראלבניאתצואמרתאחתד

מחנהכאןריבההמחנהמןוישלחוישראלבניאתצואמרתאחתמ

מחנהכאןריבההמחנהמןוילחוישראלבניאתצואמרתאחת2פ

מחנהכאןרבההמחנהמןוישלחוישראלבניאתצואמרתאחתא
מחנהכאןריבההמחנהמןוישלחו'ישרבניאתצואמרתאחתש

אתיטמאוולאמחנותשתיכאןריבהתשלחוםלמחנהמחוץאלאחתד

אתיטמאוולאמחנותשתיכאןריבהתשלחוםלמחנהמחוץאלאחתמ

אתיטמאוולאמחנותשתיכאןרבהתשלחוםלמחנהמחוץאלאחת2פ

אתיטמאוולאמחנות'בכאןרבהתשלחוםלמחנהמחוץאלאחתא
אתיטמאוולאמחנותשניכאןריבה'תשלחולמחנהמחוץאלאחתש

ישראלמחנההןמחנות'גאמרומכאןמחנות'גכאןריבהמחניהםד

ישראלמחנההןמחנותשלשאמרומכאןמחנותשלשכאןריבהמחניהםמ

ישראלמחנההןמחנותשלשאמרומכאןמחנותשלשכאןרבהמחניהם2פ

ישראלמחנההןמחנות'גאמרומכאןמחנות'גכאןרבהמחניהםא
'ישרמחנההם'מחנושלשאמרומכאןמחנות'גכאןריבהמחניהםש
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מפתחישראלמחנה'הביהרועדירושלםמפתחשכינהומחנהלויהומחנהד

מפתחישראלמחנההביתהרועדירושלםמפתחשכינהומחנהלויהומחנהמ

מפתחישראלמחנההביתהרועדירושליםמפתחשכינהומחנהלויהמחנה2פ

מפתחישראלמחנההביתהרועדירושלםמפתחשכינהמחנהלוייהמחנהא
מפתחישראלמחנההביתהרועדירושלםמפתחשכינהומחנהלויהומחנהש

יכולשכינהמחנהולפניםהעזרהמפתחלויהמחנההעזרהועדהביתהרד

יכולשכינהמחנהולפניםהעזרהמפתחלויהמחנההעזרהועדהביתהרמ

יכולשכינהמחנהולפניםהעזרהמפתחלויהמחנההעזרהועדהביתהר2פ

יכולשכינהמחנהלפניםהעזרהמפתחלוייהמחנההעזרהועדהביתהרא
יכולשכינהמחנהלפניםהעזרהמפתחלויהמחנההעזרהועדהביתהרש

מושבולמחנהמחוץישבבדדבמצורע'ל'תאחדלמקוםישתלחוכלםד

מושבולמחנהמחוץישבבדדבמצורעל"תאחדלמקוםישתלחוכולםמ

מושבולמחנהמחוץישבבדדבמצורעלומרתלמודאחדלמקוםישתלחוכולם2פ

מושבולמחנהמחוץישבבדדבמצורעל"ת'אלמקוםישתלחוכלםא
מושבולמחנהמחוץישבבדדבמצורעל"תאחדלמקוםישתלחוכלםש

ד

שהוחמרהמצורעמההכללעלולימדהכללמןויצאבכללהיהמצורעמ

שהוחמרהמצורעמההכללעלולימדהכללמןויצאבכללהיהמצורע2פ

שהואמצורעמההכללעלולמדהכללמןויצאבכללהיהמצורעא
שהואמצורעמההכללעלללמדהכללמןויצאבכללהיהמצורעש

ד

שילוחוחמורהוחמרהשטומאתןכלאףחבירומשילוחשילוחוחמורטומאתומ

שילוחוחמורטומאתושהוחמרהכלאףחבירומשילוחשילוחווהחמירוטומאתו2פ

שלוחוהוחמרהטומאתושהוחמרהכלאףחברומשלוחשלוחווהחמירוטומאתוחמורא
שלוחוהוחמרהטומאתושהוחמרהכלאףחבירומשלוחשלוחווהחמירוטומאתוחמורש

שמטמאמצורעחמורמטמאמצורעמטמאשהזבכלד

שמטמאמצורעחמורמטמאמצורעמטמאשהזבכלצדכאיחבירומשילוחמ

מצורעחמורמטמאמצורעמטמאשהזבכלכיצדהאחבירומשילוחו2פ

מצורעחמורמטמאצרועמטמאשהזבכלכיצדהאחבירומשלוחא
מצורעחמורמטמאצרועמטמאשהזבכלכיצדהאחבירומשלוחש

תחתמטמאשהואהזהחמורמטמאהזבמטמאמתשטמאכלבביאהד

תחתמטמאשהואהזבחמורמטמאהזבמטמאמתשטמאכלבביאהמ

תחתמטמאשהוא2פ

תחתמטמאשהואא
תחתמטמאשהואש

מתטמאחמורמטמאמתטמאמטמאיוםשטבולכלמוסמאאבןד

מתטמאחמורמטמאמתטמאמטמאיוםשטבולכלמוסמאאבןמ

מתטמאחמורמיטמאמתטמאמטמאיוםשטבולכלמוסאמאאבן2פ

מתטמאחמורמטמאמתטמאמטמאיוםשטבולכלמוסמהאבןא
מתטמאחמורמטמאמתטמאמטמאיוםשטבולכלמוסמאש

חמורפוסליוםטבולכפוריםשמחוסרכלהאדםאתמטמאשהואד

חמורפוסליוםטבולפוסלכיפוריםשמחוסרכלהאדםאתמטמאשהואמ

חמורפוסליוםטבולפוסלכפוריםשמחסרכלהאדםאתמטמאשהוא2פ

חמורפוסליוםטבולפוסלכפוריםשמחוסרכלהאדםאתמטמאשהואא
חמורפוסליוםטבולפוסל'כפורישמחוסרכלהאדםאתמטמאשהואש

'יואמרומחיצותחכמיםנתנומכאןהתרומהאתפוסלשהואיוםטבולד

עשרואמרומחיצותחכמיםנתנומיכאןהתרומהאתפוסלשהואיוםטבולמ

עשרואמרומחיצותחכמיםנתנומכאןהתרומהאתפוסלשהואיוםטבול2פ

עשרואמרומחיצותחכמיםנתנומכאןהאדםאתמטמאשהואיוםטבולא
'יואמרומחיצות'חכמינתנומכאןהאדםאתמטמאשהואיוםטבולש
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ממנהשמביאיןקדושתההיאומההארצותמכלמקודשתישראלארץהןקדושותד

הארצותמכלמקודשתישראלארץהןקדושותמ

ממנהשמביאיןקדושתההיאומההארצותמכלמקודשתישראלארץהןקדושות2פ

ממנהשמביאיןקדושתההיאומההארצותמכלמקודשתישראלארץהןקדושותא
ממנה'שמביאיקדושתההיאומההארצותמכלמקודשתישראלארץהן'קדושוש

מקודשתכנעןארץהארצותמכלכןשאיןמההלחםושתיוהבכוריםהעומרד

מקודשתכנעןארץמ

מקודשתכנעןארץהארצותמכלכןשאיןמההלחםושתיוהבכוריםהעומר2פ

מקודשתכנעןארץהארצותבכלכןשאיןמההלחםושתיוהבכוריםהעומרא
'מקודשכנעןארץהארצותבכלכןשאיןמההלחםושתי'והביכוריהעומרש

לביתכשרהירדןעברואיןשכינהלביתכשרהכנעןארץהירדןמעברד

לביתכשרהירדןעברואיןשכינהלביתכשירהכנעןשארץהירדןמעברמ

לביתכשרהירדןעברואיןשכינהלביתכשרהכנעןשארץהירדןמעבר2פ

לביתכשרהירדןעברואיןשכינהלביתכשרהכנעןשארץהירדןמעברא
לביתכשרההירדןעברואיןשכינהלביתכשרהכנעןשארץהירדןמעברש

הולכיםואינםהארץבכלהולכיםשמצורעיםהארץמןמקודשתחומהעירשכינהד

הולכיםואינםהארץבכלהולכיםשמצורעיםהארץמןמקודשותחומהערישכינהמ

הולכיםואינםהארץבכלהולכיןשמצורעיםהארצותמןמקודשותחומהערישכינה2פ

הולכיןואינןהארץבכלהולכיםשמצורעיםהארצותמכלמקודשותחומהערישכינהא
הולכיןואינן'ישרבערי'הולכי'שהמצורעי'הארצומכל'מקודשחומהערישכינהש

בירושלםנאכליםשניומעשרקליםשקדשיםחומהמערימקודשתירושלםחומהבעריד

בירושלםנאכליםשניומעשרקליםשקדשיםחומהמערימקודשתירושלםחומהבערימ

בירושליםנאכליןשניומעשרקליםשקדשיםחומהמערימקודשתירשלםחומהבערי2פ

בירושלםנאכליןשניומעשרקלים'שקדשיחומהמערימקודשתירושלםחומהבעריא
בירושלם'נאכלישניומעשרקלים'שקדשיחומהמערי'מקודשירושלםחומהבעריש

נכנסיםוזבותשזביםמירושלםמקודשהביתהרחומהבערינאכליםואינןד

[נכנסין](הולכים)וזבותשזביןמירושלםמקודשהביתהרחומהבערינאכליםואינןמ

נכנסיןוזבותשזביםמירושלםמקודשהביתהרחומהבערינאכליןואינן2פ

נכנסיןוזבות'שזבימירושלםמקודשהביתהרחומהבערינאכליןואינןא
'נכנסיוזבותשזביןמירושלםמקודשהביתהרחומהבערינאכליןואינןש

מתוטמאשארמאיםהביתמהרמקודשהחילהביתבהרנכנסיםואיןבירושלםד

מתוטמאישטמאיםהביתמהרמקודשהחילהביתבהרנכנסיןואיןבירושלםמ

מתוטמאישארמאיםהביתמהרמקודשהחילהביתבהרנכנסיןואינןבירושלים2פ

מתוטמאי'שארמאיהביתמהרמקודשהחילהביתבהרנכנסיןואינןבירושלםא
'וטמאישארמאיםהביתמהרמקודשהחילהביתלהר'נכנסיואינןבירושלםש

טבולשאיןהימנומקודשתהנשיםעזרתלחילנכנסיןואיןהביתלהר'נכנסיד

טבולשאיןהימנומקודשתהנשיםעזרתלחילנכנסיןואיןהביתלהרנכנסיןמ

טבולשאיןהימנומקודשתנשיםעזרתלחילנכנסיןואיןהביתלהרנכנסין2פ

טבולשאיןהימנומקודשתהנשיםעזרתלחילנכנסיןואיןהביתלהרנכנסיןא
טבולשאיןהימינו'מקודש'הנשיעזרתלחיל'נכנסיואינןהביתלהרנכנסיןש

שמחוסרהימנהמקודשתישראלעזרתחטאתעליוחייביםואיןלשםנכנסיוםד

שמחוסרהימנהמקודשתישראלעזרתחטאתעליוחייביןואיןלשםנכנסיוםמ

שמחוסריהימנהמקודשתישראלעזרתחטאתעליוחייביןואיןלשםנכנסיום2פ

שמחוסריהימנהמקודשתישראלעזרתחטאתעליו'חייביואיןלשםנכנסיןיוםא
'שמחוסריהימנה'מקודשישראלעזרתחטאתעליהם'חייביואיןלשםנכנסיוםש

'נכנסישמשמעורביישראלישראללעזרתנכנסיןואיןהנשיםלעזרתנכנסיןכפוריםד

נכנסיןשמשמעורביישראלישראללעזרתנכנסיןואיןנשיםלעזרתנכנסין<..>כפורמ

נכנסיןשמשמעורביישראלישראללעזרתנכנסיןואיןהנשיםלעזרתנכנסיןכפורים2פ

נכנסיןשמש'מעורבי(ישראל)ישראללעזרתנכנסיןואיןהנשיםלעזרת'נכנסי'כפוריא
'נכנסישמש'רבי[ו]מע'יש'ישר'לעזר'נכנסיואיןנשים'לעזר'נכנסיכפרהש
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'ה'ל'קאורךעלאמה'א'יברוחב'כהנילעזרתד

וחמשושלשיםמאהאורךעלאמהא"יברחבהכהניםלעזרתמ

וחמשושלשיםמאהאמהארךעלאמהעשרהאחתברוחבהכהניםלעזרת2פ

ה"קלאורךעלא"יברוחבהכהניםלעזרתא
ה"קלאורךעלא"יברוחב'כהנילעזרתש

אבלהדוכןעלעומדיםהיווהלויםהדוכןעלעומדיןהיולאאבלד

אבלהדוכןעלעומדיןהיווהלויםהדוכןעלעומדיןהיולאאבלמ

אבלהדוכןעלעומדיםהיוהלויםהדוכןעלעומדיןהיולאאבל2פ

אבלהדוכןעל'עומדיהיוהלוייםהדוכןעלעומדיןלאאבלא
אבלהדוכןעל'עומדיהיוהלויםהדוכןעלעומדיןלאאבלש

ייןושתוייראשופרועיכהניםמומיןובעליולפניםמכןנכנסיןהיולאד

ייןושתוייראשפרועיכהניםמומיןובעליולפניםמכאןנכנסיןהיולאמ

ייןושתוייראשופרועיכהניםמומיםובעליולפניםמכאןנכנסיןהיולא2פ

ייןושתוייראשופרועיכהניםמומיןובעליולפניםמכאןנכנסיןהיולאא
ייןושתוייראשופרועי'כהנימומיןובעליולפניםמכאן'נכנסיהיולאש

ולמזבחהאולםביןלאנכנסיןהיולאאבלמיכןנכנסיןהיוד

ולמזבחהאולםלביןלאנכנסיןהיולאאבלנכנסיןהיומ

ולמזבחהאולםביןלאנכנסיןהיולאאבלולפניםמכאןנכנסיןהיו2פ

והמזבחהאולםביןלאנכנסיןהיולאאבלולפניםמכאןנכנסיןהיוא
ולמזבחהאולםלבין'נכנסיהיולאאבלולפניםמכאן'נכנסיהיוש

כהניםושאראמות'דהמזבחלסביבותולאלהיכלולאלאולםולאד

הכהניםושאראמותארבעהמזבחלסביבותולאלהיכלולאלאולםולאמ

היוהכהניםושאראמותארבעהמזבחלסביבותולאלהיכלולאלאולםולא2פ

היוכהניםושאר]אמות'דהמזבחלסביבותולאלהיכלולאלאולםולאא
'אמו'דהמזבח'לסביבוולאלהיכלולאלאולםולאש

נכנסיןהיולאאבלאמות'דהמזבחולסביבותולהיכללאולם'נכנסיד

נכנסיןהיולאאבלאמותארבעהמזבחולסביבותולהיכללאולםנכנסיןמ

נכנסיןהיולאאבלאאמותארבעהמזבחולסביבותולהיכללאולםנכנסין2פ

'נכנסיהיולאאבל[אמות'דהמזבחולסביבותולמזבחולהיכללאולם'נכנסיא
נכנסיןהיולאאבלש

'פעמי'דהקדשיםקדשלביתנכנסהיהגדולוכהןהקדשיםקדשלביתד

פעמיםארבעההקדשיםקדשילביתנכנסהיהגדולוכהןהקדשיםקדשילביתמ

פעמיםארבעההקדשיםקדשלביתנכנסהיהגדולוכהןהקדשיםקדשלבית2פ

'פעמי'ד'הקדשיקדשילביתנכנסהיהגדולוכהן'הקדשילביתא
'פעמי'ד'הקדשיקדשילביתנכנסהיהג"וכ'הקדשיקדשילביתש

להיכלשוהולמזבחהאולםבין'דברי'בהיוסי'ארהכפוריםביוםד

להיכלשוהולמזבחהאולםביןדבריםבחמשהיוסי'ר'אמהכפוריםביוםמ

להיכלשוהולמזבחהאולםביןדבריםבחמשהיוסיר"אמהכפוריםביום2פ

להיכלשוהולמזבחהאולםבין'דברי'בהיוסיר"א[ה"בי]א
להיכלשוהולמזבחהאולםביןדברים'בהיוסיר"אה"ביש

וכדרךלשםנכנסיןורגליםידיםרחץושלאייןושתוייראשפרועי'שאיד

וכדרךלשםנכנסיןורגליםידיםרחץושלאייןושתויראשפרועישאיןמ

וכדרךלשםנכנסיןורגליםידיםרחץושלאייןושתוייראשפרועישאין2פ

וכדרךלשם'נכנסיורגליםידיםרחוץושלאייןושתוייראשפרועישאיןא
וכדרךלשם'נכנסי'ורגליידיםרחוץושלאייןושתוייראשפרועישאיןש

האולםמביןפורשיןהיוכךהקטרהבשעתההיכלמןפורשיםשהםד

האולםמביןפורשיםהיוכךההקטרהבשעתההיכלמןפורשיםשהםמ

האולםמביןפורשיןהיוכךהקטרהבשעתההיכלמןפורשיןשהם2פ

ולמזבחהאולםמבין'פורשיהיוכךהקטרהבשעתההיכלמן'פורשישהםא
ולמזבחהאולםמבין'פורשיהיוכךהקטרהבשעתההיכלמן'פורשישהםש
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האולםשביןאלאולמזבחהאולםביןמעלהמההויהקטרהבשעתד

האולםשלביןאלאולהיכלולמזבחהאולםביןמעלהמההויההקטרהבשעתמ

האולםשביןאלאולמזבחהאולםביןמעלהמההויהקטרהבשעת2פ

האולםשביןאלאולמזבחהאולםביןמעלהמההויהקטרהבשעתא
האולםשביןאלאולמזבחהאולםביןמעלההויהקטרתבשעתש

וכשםבלבדלעבודהאלא'נכנסיאיןולהיכללעבודהושלאלעבודהנכנסיןולמזבחד

וכשםבלבדלעבודהאלאנכנסיןאיןולהיכללעבודהושלאלעבודהנכנסיןולמזבחמ

וכשםבלבדלעבודהאלאנכנסיןאיןולהיכללעבודהושלאלעבודהנכנסיןולמזבח2פ

וכשםבלבדלעבודהאלאנכנסיןאיןולהיכללעבודהושלאלעבודה'נכנסיולמזבחא
וכשםבלבדלעבודהאלא'נכנסיאיןולהיכללעבודהושלאלעבודה'נכנסיולמזבחש

היוכךישראלמחנהלויהמחנהשכינהמחנהמחנות'גבמדברשהיוד

היוכךישראלמחנהלויהמחנהשכינהמחנהמחנותשלשבמדברשהיומ

היוכךישראלמחנהלויהמחנהשכינהמחנהמחנותשלשבמדברשהיו2פ

היוכךישראלמחנהלוייהמחנהשכינהמחנהמחנות'גבמדברשהיוא
היוכך'ישרומחנהלויהמחנהשכינהמחנה'מחנו'גבמדברשהיוש

הביתהרמפתחישראלמחנההביתהרפתחועדירושליםמפתחבירושליםד

הביתהרמפתחישראלמחנההביתהרפתחועדירושלםמפתחבירושלםמ

הביתהרמפתחישראלמחנההביתהרועדירושליםמפתחבירושלם2פ

הביתהרמפתחישראלמחנההביתהרועדירושלםמפתחבירושלםא
הביתהרמפתחישראלמחנההביתהרועדירושלםמפתחבירושלםש

הןוהןשכינהמחנהולפניםניקנורמשערילויהמחנהניקנורשעריועדד

הןוהןשכינהמחנהולפניםניקנורמשערילויהמחנהניקנורשערועדמ

הןוהןשכינהמחנהולפניםנקנורמשערילויהמחנהניקנורשעריועד2פ

הןוהןשכינהמחנהולפניםניקנורמשערילוייהמחנהניקנורשעריועדא
הןוהןשכינהמחנהולפניםניקנורמשערלויהמחנהניקנורשערועדש

משוםעליהםחייביןואיןקדושהמשוםבהןאיןמסעותובשעתשבמדברקלעיםד

משוםעליהןחייביןואיןקדושהמשוםבהםאיןמסעותובשעתשבמדברקלעיםמ

משוםעליהןחייביןואיןקדושהמשוםבהםאיןמסעותובשעתשבמדברקלעים2פ

משוםעליהםחייביןואיןקדושהמשוםבהםאיןמסעותובשעתשבמדברקלעיםא
משוםעליהם'חייביואיןקדושהמשוםבהםאין'מסעוובשעתשבמדבר'קלעיש

מןוישלחו'אושהואלפי'נאמלמהמחניהםאתיטמאוולאטומאהד

מןוישלחו'אומשהואלפי'נאמלמהמחניהםאתיטמאוולאטומאהמ

מןושלחואומרשהואלפינאמרלמהמחניהםאתיטמאוולאטומאה2פ

מןוישלחו'אומשהואלפינאמרלמהמחניהםאתיטמאוולא'טומאא
מןוישלחו'אומשהואלפינאמרלמהמחניהםאתיטמאוולאטומאהש

להםיקצואלבנושאיןולאבארוןלאיגעולאאנישומעהמחנהד

להםיקצואבלבנושאיןולאבארוןלאיגעולאאנישומעהמחנהמ

להםיקצואבלבנושאיןולאבארוןלאיגעולאאנישומעהמחנה2פ

להםיקצואבלבנושאיםולאבארוןיגעולאאנישומעהמחנהא
להםיקצואבלבנושאיםולאבארוןיגעולאאנישומעהמחנהש

שוכןאניאשרמחניהםאתיטמאוולא'ל'תעצמןבפנימקוםד

שוכןאניאשרמחניהםאתיטמאוולאל"תעצמןבפנימקוםמ

שוכןאניאשרמחניהםאתיטמאוולאלומרתלמודעצמןבפנימקום2פ

שוכןאניאשרמחניהםאתיטמאוולאל"תעצמןבפנימקוםא
שוכןאניאשרמחניהםאתיטמאוולאל"תעצמןבפנימקוםש

ביניהםשכינהטמאיןשהן'שאעפישראלהםחביביןבתוכםד

ביניהםשכינהטמאיםשהן'פ'ע'שאישראלהןחביביןבתוכםמ

ביניהםשכינהטמאיןשהןפיעלשאףישראלהןחביביןבתוכם2פ

ביניהםשכינהטמאיםשהםפ"אעישראלהםחביביןבתוכןא
וביניהםעמהםשכינהטמאיםשהםפ"שאעישראלהםחביביןבתוכםש
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ולא'ואומחניהםאתיטמאוולא'ואומטומאותםבתוךאתםהשכן'שנד

ולא'ואוממחניהםאתיטמאוולא'ואומטומאותםבתוךאתםהשוכן'שנמ

ולאואומרמחניהםאתיטמאוולאואומרטומאותםבתוךאתםהשוכן'שנ2פ

ולא'ואוממחניהםאתיטמאוולאואומרטמאותםבתוךאתםהשוכן'שנאא
ולאואומרמחניהםאתיטמאוולא'ואומטומאותםבתוךאתםהשוכן'שנאש

ישראלבניכןויעשו'וגוהארץאתתטמאד

ישראלבניכןויעשו'וגומבהיושביםאתםאשרהארץאתתטמאמ

ישראלבניכןויעשו'וגובהיושביםאתםאשרהארץתטמא2פ

ישראלבניכןויעשו'וגובהיושביןאתםאשרהארץתטמאא
ישראלבניכןויעשובהיושביםאתםאשרהארץאתתטמאש

למחנהמחוץאלאותםוישלחוד

למחנהמחוץאלאותםוישלחומ

עשוכןמשהאלי"ידברכאשרלמחנהמחוץאלאותםוישלחו2פ

'וגווישלחוא
'וגווישלחוש

עשוכןמשהלהם'שאמשכשםישראלשלשבחןלהודיעד

עשוכןמשהלהם'שאמשכשםשלישראלשבחןלהודיעמ

עשוכןמשהלהםשאמרשכשםישראלשלשבחןלהודיעישראלבני2פ

עשוכןמשהלהםשאומרשכשםישראלשלשבחןלהודיעא
עשוכןמשהלהם'שאמשכשםישראלשלשבחןלהודיעש

אלעזר'רישראלבניעשוכןמשהאל'יידברכאשרד

אלעזר'רישראלבניעשוכןמשהאלי"ידברכאשרמ

אלעזר'רישראלבניעשוכןמשהאלי"ידברכאשר2פ

אלעזר'רישראלבניעשוכןמשהאל'הדברכאשרעשוא
'אלעזישראלבניעשוכןמשהאל'הדברכאשרש

המשתלחיםאףומניןהוצרכולא'המשלחיאלאבמשמעאין'אושמעון'ברד

המשתלחיןאףומניןהצריכולאהמשלחיםאלאבמשמעאין'אומשמעון'ברמ

הצריכולאהמשלחיםאלאבמשמעאיןאומרשמעוןבר2פ

הצריכולאהמשלחיםאלאבמשמעאין'אומש"ברא
הצריכולאהמשלחיםאלאבמשמעאין'אומש"ברש

ישראלבניעשוכןמשהאל'יידברכאשר'ל'תהצריכולאד

ישראל(כן)עשוכןמשהאלי"ידברכאשרל"תהצריכולאמ

2פ

א
ש

'א'דאהרןואתמשהאתשיעשיאוםהצריכולאמעצמןד

א"דואהרןמשהשיעשיאוםהצריכולאעשומעצמןמ

אחרדברואהרןמשהאותםשיעשו2פ

א"דואהרןמשהאותםשיעשוא
א"דואהרןמשהאותםשיעשוש

ישראלבניאתצובגלותקרייהפתריןרבניןישראלבניאתצוד

ישראלבניאתצובגליותקרייהפתריןרבניןישראלבניאתצומ

ישראלבניאתצובגליותקרייהפתריןרבניןישראלבניאתצו2פ

ישראלבניאתצובגליותקראפתרירבניןישראלבניאתצוא
'ישרבניאתצובגליותקראפתריןרבנין'ישרבניאתצוש

'ד'ה'הגלותזהשילוחנתחייבוהמצותעלישראלשעברועלד

'ד'ה'הגלותזהשילוחזהנתחייבוהמצוותעלישראלשעברועלמ

היאהדאגלותזהשילוחנתחייבוהמצותעלישראלשעברועל2פ

ד"ההגלותזהשלוחנתחייבוהמצוותעל'ישרשעברועלא
ד"ההגלותזהשלוחנתחייבוהמצותעלישראלשעברועלש
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'דתי'כמגלותלשוןאלאוישלחואיןהמחנהמןוישלחוד

'דתימכמאגלותלשוןאלאוישלחואיןהמחנהמןוישלחומ

דתימרכמהגלותלשוןאלאוישלחואיןהמחנהמןוישלחודכתיב2פ

א"כדגלותלשוןאלאוישלחולשוןאיןהמחנהמןוישלחוא
א"כדגלותאלאוישלחולשוןואיןהמחנהמןוישלחוש

חונההשכינהששםישראלארץזוהמחנהמןויצאופנימעלשלחד

חונההשכינהששםישראלארץזוהמחנהמןויצאופנימעלשלחמ

חונההשכינהששםישראלארץזוהמחנהמןויצאופנימעלשלח2פ

שורההשכינהששםישראלארץזוהמחנהמןויצאופנימעלשלחא
שורההשכינהששם'ישרארץזוהמחנהמןויצאופנימעלשלחש

ישראליעברושאםלהםרמזלנפשטמאוכלזבוכלצרועכלד

ישראליעברושאםלהםרמזלנפשטמאוכלזבוכלצרועכלמ

ישראליעברושאםלהםרמזלנפשטמאוכלזבוכלצרועכל2פ

ישראליעברושאםלהםרמזלנפשטמאוכלזבוכלצרועכלא
'ישריעברושאםלהםרמזזבוכלצרועכלש

יתחייבודמים'ושפיכועריותוגילוי'ז'עהללועבירות'געלד

יתחייבודמיםושפיכותעריותוגילויז"עהללועבירותשלשעלמ

יתחייבודמיםושפיכותעריותוגלויזרהעבודההללועבירותשלשעלישראל2פ

יתחייבוד"ושע"וגז"עהללועבירות'געלא
יתחייבוז"ועד"שע"ג'עבירושלשעלש

'עזאףבביאמטמאמצורעמה'עזזוצרועגלותד

ז"עאףבביאהמטמאמצורעמהז"עזוזוצרועגלותמ

עבודהאףבביאהמטמאמצורעמהזרהעבודהזוצרועגלות2פ

ז"עאףבביאהמטמאמצורעמהז"עזוצרועגלותא
ז"עאףבביאהמטמאמצורעמהז"עזוצרועגלותש

עלטמאיןואלושאלועריותגילויזוזבבביאה'מטמד

עלטמאיםואלושאלועריותגילויזוזבבביאהמטמאהמ

עלטמאיןואלושאלועריותגלויזוזבבביאהמטמאהזרה2פ

י"עטמאיםואלושאלוע"ג(ז"ע)זוזבבביאהמטמאהא
י"ע'טמאיואלושאלוע"גזוזבבביאהמטמאש

ומטמאיןעצמןמטמאיןשהןדמיםשופכיאלולנפשטמאזרעשכבתידיד

ומטמאיןעצמןמטמאיןשהןדמיםשופכיאלולנפשטמאזרעשכבתידימ

ומטמאיןעצמןמטמאיןשהןדמיםשופכיאלולנפשטמאזרעשכבתידי2פ

'ומטמאיעצמןמטמאיםשהםדמיםשופכיאלולנפשטמאזרעשכבתא
'ומטמאיעצמם'מטמאישהםד"שאלולנפשטמאזרעשכבתש

'עזעובדיעללעולםבאגלותן?כ?ותנינןדמיםבשפיכותהארץאתד

עובדיעללעולםבאגלותכןותנינןדמיםבשפיכותהארץמ

עבודהעובדיעללעולםבאגלותכןותנינןדמיםבשפיכותהארץ2פ

ז"עעללעולםבאגלותכןותנינןד"בשהארץא
ז"עעללעולםבאגלותותנינןד"בשהארץש

'עזעלהארץשמיטתועלדמיםשפיכותועלעריותגילויועלד

ז"עעלהארץשמטתועלדמיםשפיכותועלעריותגילויועלזרהמ

עבודהעלהארץשמטתועלדמיםשפיכותועלעריותגלויועלזרה2פ

ז"עעלהארץשמיטתועלד"שועלע"גועלא
ז"עעלהארץשמיטתועלד"שועלע"גועלש

ואתכם'וכת'וגובמותיכםאתוהשמדתי'אוהואכיצדד

ואתכם'וכת'וגומבמותיכםאתוהשמדתי'אומהואהריצדכאימ

ואתכםוכתיב'וגובמותיכםאתוהשמדתיאומרהואהריכיצדזרה2פ

ואתכם'וכתי'וגובמותיכםאתוהשמדתי'אומהואהריכיצדא
ואתכם'וכתיבמותיכםאתוהשמדתי'אומהואהריכיצדש
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'ז'בערוציםואתםהואיללישראלהמקוםלהם'אמ'וגובגויםאזרהד

ז"בערוציםואתםהואיללישראלהמקוםלהם'אמ'וגומבגויםאזרהמ

בעבודהרוציםואתםהואיללישראלהמקוםלהם'אמ'וגובגויםאזרה2פ

ז"בעחמיםואתםהואיללישראלהמקוםלהם'אמ'וגובגויםאזרהא
ז"בערוציםואתםהואיללישראלה"הקבל"אבגויםאזרה(את)ש

אתוהשמדתילכך'ז'עשישלמקוםאתכםאגלהאניאףד

אתוהשמדתילכךז"עשישלמקוםאתכםאגלהאניאףמ

אתוהשמדתילכךזרהעבודהשישלמקוםאתכםאגלהאניאףזרה2פ

אתוהשמדתילכךז"עשישלמקוםאתכםאגלהאניאףא
אתוהשמדתילכךז"עשישלמקוםאתכםאגלהאניאףש

כליוסי'ברישמעאל'ר'אכיצדעריותגילויועלבמותיכםד

כליוסי'ברישמעאל'ר'אמצדכאיעריותגילויועלבמותיכםמ

כליוסי'ברישמעאלר"אמכיצדעריותגלויועלבמותיכם2פ

כלישמעאלר"אכיצדע"גועלבמותיכםא
כלישמעאלר"אכיצדע"גבמותיכםש

ערותבךיראהולא'שנאמהםמסתלקתשכינהבעריותפרוציןשישראלזמןד

ערותבךיראהולא'שנמהםמסתלקתשכינהבעריותפרוציןשישראלזמןמ

ערותבךיראהלא'שנמהםמסתלקתשכינהבעריותפרוציםשישראלזמן2פ

ערותבךיראהולא'שנאמהםמסתלקתשכינהבעריותפרוציםשישזמןא
ערותבךיראהולא'שנאמהםמסתלקתשכינהבעריותפרוציןשישראלזמןש

אתתחניפוולא'שנכיצדדמיםשפיכותועלמאחריךושבדברד

אתתחניפוולא'שנצדכאידמיםשפיכותועלמאחריךושבדברמ

אתתחניפוולא'שנכיצדדמיםשפיכותועלמאחריךושבדבר2פ

אתתחניפוולא'שנאכיצדדמים'שפיכוועלמאחריךושבדברא
אתתחניפוולא'שנאכיצדד"שועלמאחריךושבדברש

'וגוהארץד

'וגומהארץאתיחניףהואהדםכיבהאתםאשרהארץמ

ולא'וגוהארץאתיחניףהואהדםכיבהאתםאשרהארץ2פ

ולא'וגוהארץאתיחניףהואהדםכיבהאתםאשרהארץא
ולא'וגוהארץאתיחניףהואהדםכיבהאתםאשרהארץש

ומסתלקתהארץאתמטמאדמיםששפיכות'הכתומגידד

ומסתלקתהארץאתמטמאהדמיםששפיכות'הכתומגידמ

ומסלקתהארץאתמטמאדמיםששפיכותהכתובמגיד'וגוהארץאתתטמא2פ

ומסלקהארץאתמטמאד"שש'הכתומגיד'וגוהארץתטמאא
ומסלקהארץאתמטמאד"שש'הכתומגידהארץאתתטמאש

'והדברימארצםישראלוגלוהמקדשביתחרבדמים'שפיכוומפניהשכינהד

והדבריםמארצםישראלוגלוהמקדשביתחרבדמיםשפיכותומפניהשכינהאתמ

והדבריםמארצםישראלוגלוהמקדשביתחרבדמיםשפיכותומפניהשכינה2פ

'והדברימארצםישראלוגלוה"בחרבד"שמפניהשכינהאתא
והדבריםמארצםישראלוגלוה"בחרבד"שמפנישכינהש

יוחנן'דארהמקדשביתוחרבגלולכךראשוןבמקדשהיוהללוד

יוחנן'ר'דאמהמקדשביתוחרבגלולכךראשוןבמקדשהיוהללומ

יוחנן'דאמרהמקדשביתוחרבגלולכךראשוןבמקדשהיוהללו2פ

יוחנןר"דאהמקדשביתוחרבגלולכךראשוןבמקדשהיוהללוא
יוחנןר"דאוחרבגלוולכךראשוןבמקדשאלוש

דבריםשלשהבהשהיומפניחרבמהמפניראשוןמקדשתורתאבןד

דברים'גבהשהיומפניחרבמהמפניראשוןמקדשתורתאבןמ

דבריםשלשהבהשהיומפניחרבמהמפניראשוןמקדשתורתאבן2פ

דברים'גבושהיומפניחרבמהמפניראשוןמקדשפורתאבןא
'דברי'גבושהיושמפניחרבמהמפניראשוןמקדשפורתאבןש
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מהשתרעהמצעקצרכי'דכת'ז'עדמיםושפיכותעריותוגילוי'ז'עד

מהשתרעהמצעקצרכי'דכתיז"עדמיםושפיכותעריותוגילויז"עמ

מהשתרעהמצעקצרכידכתיבזרהעבודהדמיםושפיכותעריותוגלויעבודה2פ

מהשתרעהמצעקצרכי'דכתיז"עד"ושע"וגז"עא
מהשתרעהמצעקצרכי'דכתיז"עד"ושע"וגז"עש

קצריונתן'ר'אנחמניברשמואל'ר'א'וגוד

קצריונתן'ר'אמנחמניברשמואל'ר'אמכהתכנסצרהוהמסכהמ

קצריוחנןר"אמנחמניברשמואלר"אמ'וגו2פ

קצריונתןר"אן"ארשבא
קצריונתןר"אן"ארשבש

שמואל'ארכהתכנסצרהוהמסכהכאחדרעיםשניעליומלהשתררמצעד

שמואל'ר'אמכהתכנסצרהוהמסכהכאחדרעיםשניעליומלהשתררהמצעמ

שמואלר"אמכהתכנסצרהוהמסכהכאחדרעיםשניעליומהשתררהמצע2פ

ן"ארשבבהתכנסצרהוהמסכהכאחדרעים'בעליומהשתרעמצעא
ן"ארשבבהתכנסצרהוהמסכה'כא'רעישניעליומהשתרעמצעש

'דכתמאן'אמבכיקראבהאייונתן'רמטיכינחמניברד

'דכתומאן'אמבכיקראלהאייונתן'רמטיכינחמניברמ

דכתיבמאן'אמבכיקראבהאייונתן'רמטיכינחמניבר2פ

'דכתימאן'אמבכיקראלהאייוחנן'רמטיכיא
'דכתימאן'אמבכיקראלהאייוחנן'רמטיכיש

עריותגילויצרהמסכהלותעשההיםמיכנדכונסביהד

'דכתיעריותגלויצרהמסכהלותעשההיםמיכנדכונסביהמ

דכתיבעריותגלויצרהמסכהלותעשההיםמיכנדכונסביה2פ

'דכתיע"גצרהמסכהלותעשההיםמיכנדכונסביהא
'דכתיע"גצרהמסכהלותעשההיםמיכנדכונסביהש

שפיכות'וגוציוןבנותגבהוכייען'ייויאמרד

שפיכות'וגומציוןבנותגבהוכייעןי"י'ויאממ

שפיכות'וגוגרוןנטויותותלכנהציוןבנותגבהוכייעןי"יויאמר2פ

ד"ש'וגוציוןבנותגבהוכייען'הויאמרא
ד"ש'וגוגרוןנטויותותלכנהציוןבנותגבהוכייען'הויאמרש

הביא'ולפי'וגומאדהרבהמנשהשפךנקידםוגם'דכתדמיםד

הביאולפיכךמאדהרבהמנשהשפךנקידםוגם'דכתודמיםמ

הביאולפיכך'וגומאודהרבהמנשהשפךנקידםוגם'דכתידמים2פ

הביא'ולפימאדהרבהמנשהשפךנקידםוגם'דכתיא
הביא'ולפימאדהרבהמנשהשפךנקידםוגם'דכתיש

ציוןבגללכםלכן'שנאשבידםעבירות'גכנגד'פורעניו'ג'הבהעליהםד

ציוןבגללכםלכן'שנשבידםעבירותשלשכנגדפורעניותשלש'ה'ב'הקעליהםמ

ציוןבגללכםלכן'שנאשבידםעבירותשלשכנגדפורעניותשלשה"הקבעליהם2פ

ציוןבגללכםלכןשבידםעבירות'גכנגדפורעניות'גה"הקבעליהםא
ציוןבגללכםלכן'שנאשבידםעבירות'גכנגד'פורעניו'גה"הקבעליהםש

אמורהזהוהשילוח'וגותחרששדהד

אמורהזהוהשילוחיערלבמותהביתוהרתהיהעייםוירושלםתחרששדהמ

אמורהזהוהשילוחיערלבמותהביתוהרתהיהלעייםוירושליםתחרששדה2פ

אמורהזהוהשלוחהיערלבמות[הבית]והרתהיהלעייםוירושלםתחרששדהא
'אומהזהוהשלוחיערלבמותהביתוהרתהיהעייםוירושלםתחרששדהש

גלותכנגדאמורזההריתשלחונקבהעדמזכרבבלבגלותד

גלותכנגדאמורזההריתשלחונקבהועדמזכרבבלבגלותמ

גלות(מדי)כנגדאמורזההריתשלחונקבהועדמזכרבבלבגלות2פ

גלותכנגדאמורהריתשלחונקבהעדמזכרבבלבגלותא
גלותכנגדאמורהריתשלחונקבהועדמזכרבבלבגלותש



36

במדבר רבה פרשה ז

י, ז

לכךלמדיכשגלוישראלמארץיצאושלאולפילמדימבבלשהלכומדיד

לכךלמדיכשגלוישראלמארץיצאושלאולפילמדימבבלשהלכומדימ

לכךלמדיכשגלוישראלמארץיצאושלאולפילמדימבבלשהלכומדי2פ

לכךלמדיכשגלוישראלמארץיצאושלאולפילמדימבבלשהלכומדיא
לכךלמדיכשגלומצריםמארץיצאושלאולפילמדימבבלשהלכומדיש

נקבהעדמזכרמדיבגלות'כתולמהמחנהכאן'נאלאד

נקבהועדמזכרמדיבגלות'כתוולמהמחנהכאן'נאמלאמ

נקבהועדמזכרמדיבגלותכתיבולמהמחנהכאןנאמרלא2פ

נקבהעדמזכרמדיבגלות'כתוולמהמחנהכאןנאמרלאא
תשלחונקבהעדמזכרמדיבגלות'כתיולמהמחנהכאן'נאמלאש

ועדמזכרגזירותעליםהלגזורמדימלכותשעתידהלהםרמזד

ועדמזכרמותגזירתעליהםלגזורמדימלכותשעתידהלהםרמזרמזמ

ועדמזכרמותגזירתעליהםלגזורמדימלכותשעתידהלהםרמז2פ

עדמזכרמותגזרותעליהםלגזורמדימלכותשעתידהלהםרמזא
ועדמזכרמותגזירותעליהםלגזורמדימלכותשעתידהלהםרמזש

'וגולהשמידהמלךמדינותכלאלהרציםבידספריםונשלח'שנאנקבהד

'וגומהמלךמדינותכלאלהרציםבידספריםונשלוח'שננקבהמ

להרוגלהשמידהמלךמדינותכלאלהרציםבידספריםונשלוחשנאמרנקבה2פ

להרוגלהשמיד'וגוספריםונשלוח'שנאנקבהא
להרוגלהשמידהמלךמדינותכלאל'ספריונשלוח'שנאמנקבהש

אדוםגלותכנגדאמורזההריתשלחוםלמחנהמחוץאלד

אדוםגלותכנגדאמורזההריתשלחוםלמחנהמחוץאלמ

אדוםגלותכנגדאמורזההריתשלחוםלמחנהמחוץאל'וגוולאבד2פ

אדוםגלותכנגדאמורזההריתשלחוםלמחנהמחוץאל'וגוולאבדא
אדוםגלותכנגדאמורזההריתשלחוםלמחנהמחוץאל'וגוש

אצלאדוםגלותסמךולמהמארצםישראלאתוהגלוהמקדשביתשהחריבוד

אצלאדוםגלותסמךולמהמארצםישראלוהגלוהמקדשביתשהחריבומ

אצלאדוםגלותסמךולמהמארצםוהגלוםהמקדשביתשהחריבו2פ

אצלאדוםגלותסמךולמהמארצםוהגלוםה"בשהחריבוא
אדוםגלותסמךולמהמארצםוהגלוםה"בשהחריבוש

והגלהמקדשחרבשבבלשכשםלפיבבלגלותד

והגלהמקדשחרבכבר[ש](גלותשבבל)שכשםלפיבבלגלותמ

והגלוהמקדשביתחרבשבבלשכשםלפיבבלגלות2פ

והגלוה"בחרבושבבלשכשםלפיבבלגלותא
והגלוה"בשחרבובבלשעשושכשםלפיבבללגלותש

'הכתוהשדודהבבלבת'אומהואוכןאדומייםעשוכךישראלד

'הכתוהשדודהבבלבת'אומהואוכןאדומיםעשוכךישראלמ

הכתובהשדודהבבלבתאומרהואוכןאדומייםעשוכךישראל2פ

'הכתוהשדודהבבלבתא"וכהאדומייםעשוכךישראלאתא
קראהשדודהבבלבתא"וכהאדומייםעשוכך'ישרש

ביניהםמבדילמדישגלות'ואעפבבלבתלאדוםקראד

ביניהםמבדילמדישגלות'פ'ע'ואבבלבתלאדוםקראמ

מבדילמידשגלותפיעלואף[בבל](אדום)בתלאדוםקרא2פ

[ביניהם]מבדילמדישגלותפ"ואעבבלבתלאדוםקראא
מבבלמדישגלופ"ואעבבלבתלאדום'הכתוש

לאמדישגלותאלאכן'הכתעשהלאבמקראד

לאמדישגלותאלאכןהכתובעשהלא<.>עש<.>לבמקראמ

לאמדישגלותאלאהכתובעשהלאבמקרא2פ

לאמדישגלותאלא[כן]'הכתועשהלאבמקראא
לאמדיגלותכאלואלא'הכתועשהלאבמקראש
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יטמאוולאיצאומבבללמדישכשגלובבלגלותמכחאלאבאד

יטמאוולאיצאומבבללמדישכשגלובבלגלותמכחאלאבאמ

יטמאוולאיצאומבבללמדיכשגלובבלגלותמכחאלאבא2פ

יטמאו(ימ)ולאיצאומבבללמדישכשגלובבלגלותמכחאלאבאא
יטמאוולאיצאומבבללמדישכשגלובבלגלותמכחאלאבאש

בזה'נאמלאולכךיוןשעבודכנגד'אמוזההרימחניהםאתד

בזהנאמרלאולכךיוןשעבודכנגדאמורזההרימחניהםאתמ

בזהנאמרלאולכךיוןשעבודכנגדאמורזההרימחניהםאת2פ

בזהנאמרלאולכךיוןשעבודכנגדאמורזההרימחניהםאתא
בזה'נאמלאולכךיוןשעבודכנגדאמורזההרימחניהםאתש

יוניםההיכלאתשטמאוטומאהבזה'נאולכךמארצםהגלוםשלאשילוחד

יווניםההיכלאתשטמאוטומאהבזה'נאמולכךמארצםהגלוםשלאשילוחמ

ההיכלאתיוניםשטמאוטומאהבזהנאמרולכךמארצםהגלוםשלאשילוח2פ

להיכליוניםשטמאוטומאהבזה'אמולכךמארצםהגלוםשלאשלוחא
להיכליוניםשטמאוטומאהבזה'נאמולכךמארצםהגלוםשלאשלוחש

שיגלומקוםשבכללהםרמזבתוכםשוכןאניאשרשלהם'ז'בעד

שיגלומקוםשבכללהםרמזבתוכםשוכןאניאשרשלהםז"בעמ

שיגלומקוםשבכללהםרמזבתוכםשוכןאניאשרשלהם[זרה]בעבודה2פ

שיגלומקוםשבכללהםרמזבתוכןשוכןאניאשרשלהםז"בעא
שגלומקוםשבכללהםרמזבתוכםשוכןאניאשרשלהםז"בעש

שכינהשגלומקוםשכלישראלחביבין'אומנתן'רתניעמהם'שכיד

עמהםשכינהמ

שכינהשגלומקוםשבכלישראלחביביןנתן'רתניעמהםשכינה2פ

שכינהשגלומקוםשבכלישראלחביביןנתן'רתניעמהםשכינהא
שכינהשגלומקוםשבכל'ישרחביביןנתן'רתניעמהםשכינהש

הנגלה'שנעמהםשכינהלמצריםגלועמהםד

הנגלה'שנעמהםשכינהלמצריםגלומ

הנגלה'שנעמהםשכינהלמצריםגלועמהם2פ

הנגלה'שנאעמהםשכינהלמצריםגלועמהםא
הנגלה'וכתימצרימהעמךארדאנכי'שנאעמהםשכינהלמצריםגלועמהםש

עמהםשכינהלבבלגלו'וגואביךלביתנגליתיד

עמהםשכינהלבבלגלופרעהלביתממצריםבהיותםאביךלביתנגליתימ

עמהםשכינהלבבלגלו'וגובמצריםאביךלביתנגליתי2פ

עמהםשכינהלבבלגלובמצריםאביךלביתנגליתיא
עמהםשכינהלבבלגלובמצריםבהיותםאביךביתאלנגליתיש

'שנעמהםשכינהלעילםגלו'וגובבלהשלחתילמענכםשנאמרד

'שנעמהםשכינהמדיזולעילםגלובבלהשלחתילמענכם'שנמ

'שנעמהםשכינהלעילםגלו'וגובבלהשלחתילמענכם'שנ2פ

'שנאא
'שנאעמהםשכינהלמדיגלובבלהשולחתילמענכם'שנאש

באזהמי'שנעמהםשכינהלאדוםגלובעילםכסאיושמתיד

באזהמי'שנעמהםשכינהלאדוםגלובעילםכסאיושמתימ

באזהמי'שנעמהםשכינהלאדוםגלו'וגובעילםכסאיושמתי2פ

באזהמי'שנאעמהםשכינהלאדוםגלו'וגובעילםכסאיושמתיא
באזהמי'שנאעמהםשכינהלאדוםגלובעילםכסאיושמתיש

אתאלהיך'ייושב'שנעמהםשכינהפזוריןוכשהןמאדוםד

אתאלהיךי"יושב'שנעמהםשכינהחוזריןשהן[כ]ומאדוםמ

אתאלהיךי"יושב'שנעמהםשכינהפזוריםוכשהןבגדיםחמוץמאדום2פ

אתאלהיך'הושב'שנאעמהםשכינהפזוריםוכשהן'וגומאדוםא
אתאלהיך'הושב'שנאעמהםשכינהפזוריםוכשהםמאדוםש
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'וגומכלהמלבנוןאתי'ואומושבאלא'נאלאוהשיב'וגושבותךד

'וגומכלהמלבנוןאתי'ואומושבאלאנאמרלאוהשיב'וגומשבותךמ

'וגוכלהמלבנוןאתיואומרושבאלאנאמרלאוהשיב'וגושבותך2פ

'וגוכלהמלבנוןאתי'ואומושבאלאנאמרלאוהשיב'וגושבותךא
כלהמלבנוןאתי'ואומושבאלא'נאמלאוהשיבשבותךש

גלושחטאוכיוןלמחנהמחוץאלאותםוישלחוישראלבניכןויעשוד

גלושחטאוכיוןלמחנהמחוץאלתם[ו]אוישלחוישראלבניכןויעשומ

גלושחטאוכיוןלמחנהמחוץאלאותםוישלחוישראלבניכןויעשו2פ

'וגוישראלבניכןויעשוא
'וגוישראלבניכןויעשוש

'הקבהדברמהישראלבניעשוכןמשהאל'יידברכאשרד

'ה'ב'הקדברמהישראלבניעשוכןמשהאלי"ידברכאשרמ

ה"הקבדברמהישראלבניעשוכןמשהאלי"ידברכאשר2פ

דברה"הקבמה'וגו'הדברכאשרא
דברה"הקבמהמשהביד'הדברכאשרש

'שנמקבצם'הבהשםשיהיובמלכיותיעשושאםלמשהד

'שנמקבצם'ה'ב'הקשםשיהיובמלכיותתשובהישראליעשושאםמשהאלמ

'שנמקבצםה"הקבשםשיהיובמלכייותתשובהישראליעשושאםלמשה2פ

'שנאמקבצםה"הקבשםשיהיובמלכיותתשובהישראליעשושאםלמשהא
'שנאמקבצםה"הקבשםשיהיובמלכיותתשובהישראליעשושאםלמשהש

עדושבת'וגווהקללההברכההאלההדבריםכלעליךיבאוכיוהיהד

עדושבת'וגומוהקללההברכההאלההדבריםכלעליךיבואוכיוהיהמ

עדושבת'וגווהקללההברכההאלההדבריםכלעליךיבאוכיוהיה2פ

עדושבת'וגוהאלההדבריםכלעליךיבואוכיוהיהא
עדושבת'וגוהאלההדבריםכלעליךיבואוכיוהיהש

נדחךיהיהאם'וגוך"אלי'ייושב'וגוך"אלי'ייד

נדחךיהיהאם'וגומשבותךאתאלהיךי"יושב'וגומאלהיךי"ימ

נדחךיהיהואם'וגושבותךאתאלהיךי"יושב'וגואלהיךי"י2פ

נדחךיהיהאם'וגואלהיך'הושב'וגו'הא
נדחךיהיהאם'וגואלהיך'הש

'וגוך"אלי'ייומל'וגוך"אלי'ייוהביאך'וגוד

לבבךאתאלהיךי"יומל'וגומאלהיךי"יוהביאך'וגומהשמיםבקצהמ

לבבךאתאלהיךי"יומל'וגואלהיךי"יוהביאך'וגוהארץבקצה2פ

'וגוא
'וגוהשמיםבקצהש

והם'הימיבאחריתתשובהשיעשוישראלשעתידישראלבניעשוכןד

והןהימיםבאחריתתשובהשיעשוישראלשעתידיםישראלבניעשוכן'וגוממ

והםהימיםבאחריתתשובהשיעשוישראלשעתידיןישראלבניעשוכן'וגו2פ

והםהימיםבאחריתתשובהשיעשוישראלשעתידיןישראלבניעשוכןא
והםהימיםבאחריתתשובהלעשות'ישרשעתידיןישראלבניעשוכןש

לאנפשוטמאוזבשמצורעוכשםתושעוןונחתבשובה'שנא'נגאליד

לאנפשוטמאוזבשמצורעוכשםתוושעוןונחתבשובה'שננגאליםמ

לאנפשוטמאוזבשמצורעוכשם'וגותושעוןונחתבשובה'שננגאלים2פ

לאנפשוטמאוזבשמצורעוכשם'וגומתושעוןונחתבשובה'שנאנגאליןא
לאנפשוטמאוזבשמצורעוכשםתושעוןונחתבשובה'שנאנגאליןש

מיםעליהםלזרוק'הקבהעתידכך'טהוריבמיםשיבאועדלעולםיטהרוד

מיםעליהםלזרוק'ה'ב'הקעתידכךטהוריםבמיםשיבואועדלעולםיטהרומ

מיםעליהםלזרוקה"הקבעתידכךטהוריםבמיםשיבאועדלעולםיטהרו2פ

מיםעליהםלזרוקה"הקבעתידכךטהוריםבמיםשיבאועדלעולםיטהרוא
מיםעליהםלזרוקה"ההבעתידכךטהורים[במים]שיבאועדלעולםיטהרוש

'וגווטהרתםטהוריםמיםעליכםוזרקתי'שנאולטהרםטהוריםד

טהוריםמיםעליכםוזרקתי'שנולטהרםטהוריםמ

'וגווטהרתםטהוריםמיםעליכםוזרקתי'שנולטהרםטהורים2פ

'וגוטהוריםמיםעליכםוזרקתי'שנאטהוריןא
וטהרתםטהוריםמיםעליכםוזרקתי'שנאטהוריםש


