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תשטהכיאישאישט'פרשד

תשטהכיאישאישאליהםואמרתישראלבניאלדברלאמרמשהאלי"יוידבר'טפרשתאמ

תשטהכיאישאישאליהםואמרתישראלבניאלדברלאמרמשהאלי"יוידברטפרשתא2פ

נ

תשטהכיאישאליהםואמרתישראלבניאלדברלאמרמשהאל'הוידבר'טפרשתאא

תשטהכיאישאליהםואמרתישראלבניאלדברלאמרמשהאל'הוידבר'ט'פרשתש

ילדךצור'וגותשיילדךצור'ד'ה'ה'וגואשתוד

תשיילדךצור'וגומתשיך(ת)ילדצור'ד'ה'המעלבוומעלהאשתומ

ילדךצורמחוללךאלותשכחתשיילדךצורדכתיבהיאהדא'וגואשתואת2פ

נ

תשיילדךצורד"ההמעלבוומעלהאשתוא

תשיילדךצורד"ההמעלבוומעלהאשתוש

שכללפיבייודעתברייהאין'אומהנואף'וגונשףשמרהנואףועין'ד'ה'הד

שכללפיבייודעתבריהאין'אומהנואףלאמרנשףשמרהנואףועין'ד'ה'המ

שכללפיבייודעתבריהכלאיןאומרהנואף'וגונשףשמרהנואףועיןדכתיבהיאהדא2פ

נ

שכללפיבייודעתבריהכלאיןאומרהנואףלאמרנשףשמרהנואףועיןד"ההא

שכללפיבייודעתבריהכלאין'אומהנואףלאמרנשףשמרהנואףועיןד"ההש

יוםבערבבנשףיצעדביתהודרךפנהאצלבשוקעובר'אוהואוכןבחשךאלאאינןמעשיוד

יוםבערבבנשף'וגומפנהאצלבשוקעובר'אומהואוכןבחשךאלאאינןמעשיומ

יוםבערבבנשףיצעדביתהודרךפנהאצלבשוקעובראומרהואוכןבחשךאלאאינםמעשיו2פ

נ

יוםבערבבנשףיצעדביתהודרךפנהאצלבשוקעוברא"וכהבחשךאלאאינםמעשיוא

יוםבערבבנשףיצעדביתהודרךפנהאצלבשוקעוברא"וכהבחשךאלאאינםמעשיוש

'אומהואוכןבוידעלא'שהקבהבחשךמעשיושעושהלפיסבורהואואפלהלילהבאישוןד

'אומהואוכןבוידעלא'ה'ב'שהקבחשךמעשיועושהשהואלפיסבורהוא'וגוממ

אומרהואוכןבוידעלאה"שהקבבחשךמעשיושעושהלפיסבורהואואפלהלילהבאישון2פ

נ

א"וכהבוידעלאה"שהבבחשךמעשהעושהשהואלפיר[ו]סבהואואפלהלילהבאישוןא

א"וכהבוידעלאה"שהקבבחשךמעשהעושהשהואלפיסבורהואואפלהלילהבאישוןש

עוברכלדרךשכןיודענומירואנומיויאמרומעשיהםבמחשךוהיהעצהלסתיר'מייהמעמיקיםהויד

עובריכלדרךשכןיודענוומירואנומיויאמרומעשיהםבמחשךוהיהעצהלסתירי"מיהמעמיקיםהוימ

עובריכלדרךשכןיודיענומירואנומיאמרומעשיהםבמחשךוהיהעצהלסתירי"מיהמעמידיםהוי2פ

נ

עוברידרךשכןיודעינוומירואינומיויאמרומעשיהםבמחשךוהיהעצהלסתיר'מה'המעמיקיהויא

עוברידרךשכןיודעינוומירואינומיויאמרומעשיהםבמחשךוהיהעצהלסתיר'מה'המעמיקיהויש
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'וגושמיםגובהאלוההלא'אוהואוכןבמעשיהםיראהלא'שהקבהחושביםהםעבירהד

'וגומשמיםגובהאלוההלא'אומהואוכןבמעשיהםיראהלא'ה'ב'שהקחושביםהםעבירהמ

ראשוראהשמיםגבה(שמים)אלוההלאאומרהואוכןבמעשיהםיראהלאה"שהקבחושביםהםעבירה2פ

נ

ראשוראהשמיםגובהאלוההלאא"וכהבמעשיהםיראהלאה"שהקבחושביםהםעבירהא

ראשוראהשמיםגובהאלוההלאא"וכהבמעשיהםיראהלאה"שהקב'חושביהםעבירהש

'וגויראהולאלוסתרעבים'וגואלידעמהואמרתד

'וגומלוסתרעבים'וגומאלידעמהואמרתמ

שמיםוחוגלוסתרעביםישפטערפלהבעדאלידעמהואמרתרמוכיכוכבים2פ

נ

שמיםוחוגיראהולאלוסתרעביםישפוטערפלהבעדאלידעמהואמרתרמוכיכוכביםא

שמיםוחוגיראהולאלוסתרעביםישפוטערפלהבעדאלידעמהואמרתרמוכיכוכביםש

לאלאמרנשףשמרהנואףועין'אוהואוכן'וגותשמורעולםהאורחד

לאלאמרנשףשמרהנואףועין'אומהואוכן'וגומתשמורעולםהארחמ

לאלאמרנשףשמרהנואףועיןאומרהואוכןאוןמתידרכואשרתשמורעולםהאורחיתהלך2פ

נ

נשףשמרהנואףועיןא"וכהאוןמתידרכואשרתשמורעולםהאורחיתהלךא

נשףשמרהנואףועיןא"וכהאוןמתידרכואשרתשמורעולםהאורחיתהלךש

שלעיןלאעיןתשורנילאאלאאדםיראנילא'אומאינועיןתשורניד

שלמטהעיןלאעיןתשורנילאאלא'אומאינואדםיראנילאעיןתשורנימ

שלעיןלאעיןתשורנילאאלאאדםיראנילאאומראינועיןתשורנו2פ

נ

שלעיןלאעיןתשורנילאאלאאדםיראנילא'אומאינוא

שלעיןלאעיןתשורנילאאלאאדםיראנילא'אומאינוש

נואףשלפניםישיםסתריושבשהוא'הקבהישיםפניםוסתרמהומעלהשלעיןולאמטהד

שלנואףפניםישיםסתריושבשהוא'ה'ב'הקישיםפניםוסתרמהושלמעלהעיןולאמ

נואףשלפניםישיםסתריושבשהואה"הקבישיםפניםוסתרמהומעלהשלעיןולאמטה2פ

נ

הנואףאלפניםישיםסתריושבשהואה"הקבישיםפניםוסתרמהומטהשלעיןולאמעלהא

הנואףאלפניםישיםסתריושבשהואה"הקבישיםפניםוסתרמהומטהשלעיןולאמעלהש

שידעוכדיבעולםמפרסמן'והקבהבלבדתאותןשיעשואלאתתעברשלארוציןוהנואפתשהנואףלפיהעוברבאותוד

שידעוכדיבעולםמפרסמן'ה'ב'והקבלבדתאותןשיעשואלאתתעברשלארוציןוהנואפתשהנואףלפיהעוברבאותומ

שידעוכדיבעולםמפרסמןה"והקבבלבדתאותןשיעשואלאתתעברשלארוציםוהנואפתשהנואףלפיהעוברבאותו2פ

נ

שידעוכדיבעולםמפרסמןה"והקבבלבדתאותםשיעשהאלאתתעברשלארוציםוהנואפתשהנואףלפיהעוברבאותוא

שידעוכדיבעולםמפרסמןה"והקבבלבדתאותםשיעשהאלאתתעברשלארוציםוהנואפתשהנואףלפיהעוברבאותוש
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וסתרהויהנואףבדמותהעוברצורתשצרהנואףפניהםזהשלפניםויאמרוהבריותד

וסתרהויהנואףבדמותהעוברצורתשצרשלנואףפניהםשלזהפניםויאמרוהבריותמ

וסתרהויהנואףפניהםזהשלפניםויאמרו'הבריו2פ

נ

וסתרהויהנואףבדמותהעוברצורתשצרהנואףזהשלפניםהואזהשלפניםויאמרוהבריותא

וסתרהויהנואףבדמותהעוברצורתשצרהנואףזהשלפניםהואזהשלפניםויאמרו'הבריוש

שהןלפיזמהנקרא'ולפיכישיםפניםד

שהןלפיזמהנקראולפיכךישיםפניםמ

שהםלפיזמהנקראולפיכךישיםפניםוסתרהויהנואףבדמותהעובר(הנואף)צורתשצרישיםפנים2פ

נ

שהםלפיזמהנקרא'לפיישיםפניםא

שהםלפיזמהנקרא'לפיישיםפניםש

שיאבזמן'תאמולאמהוזהכןאםאומרותוהבריותעבירהעברנולא'ואומשניהםכופריםד

שהיאבזמןתאמרולאהואמהזהכןאםאומרותוהבריותעבירהעברנולאואומריםשניהןכופריםמ

שהיאבזמןתאמרולאהואמהזהכןאםאומרותוהבריותעבירהעברנולאאומריםשניהםכופרים2פ

נ

שהיאבזמןתאמרולאמהוזהכ"א'אומרו'והבריו[עבירה]עברנולא'ואומרישניהםכופריםא

שהיאבזמןתאמרולאמהוזהכ"א'אומרו'והבריועברנולא'ואומרישניהםכופריםש

עליהובאמבעלהמעוברתהיאפיאלאהנואףלצורתהולדצורתדומהשעהאותההנואףמןמתעברתד

עליהובאמבעלהמעוברתהיא'אפיאלאהנואףלצורתהולדצורתדומהשעהאותההנואףמןמתעברתמ

עליהובאמבעלהמעוברתהיאאפלואלאהנואףלצורתהולדצורתדומהשעהאותההנואףמןמתעברת2פ

נ

עליהובאמבעלהמעוברתהיא'אפיאלאהנואףלצורתהולדצורתדומהשעהאותההנואףמןמתעברתא

עליהובאמבעלהמעוברתהיא'אפיאלאהנואףלצורתהולדצורתדומהשעהאותההנואףמן'מתעברש

הנואףיצחק'ר'אתשיילדךצור'אומהואוכןהנואףלצורתהולדצורתמהפך'הקבההנואףד

הנואףיצחק'ר'אמתשיילדךצור'אומהואוכןהנואףלצורתהולדצורתמהפך'ה'ב'הקהנואףמ

הנואףיצחקר"אתשיילדךצוראומרהואוכןהנואףלצורתהולדצורתמהפךה"הקבהנואף2פ

נ

הנואףיצחקר"אתשיילדךצורא"וכההנואףלצורתהולדצורתמהפךה"הבהנואףא

הנואףיצחקר"אתשיילדךצורא"וכההנואףלצורתהולדצורתמהפךה"הקבהנואףש

בתוךצורתוצרהאישמןמתעברשהאוהעוברכיצדהשכינהכחמרשלכביכולהזהד

בתוךצורתוצר'ה'ב'הקהאישמןמתעברשהואהעוברצדכאיהשכינהכחמרשלכביכולהזהמ

בתוךצורתוצרהאישמןמתעברשהואהעוברצדזהבאיהשכינהכחמושלכביכולהזה2פ

נ

בתוךצורתוצרהאישמןמתעברתשהואהעוברצדזהכאיהשכינהכחמרשלכביכולהזהא

בתוךצורתוצרהאישמןמתעברתשהיאהעוברצדזהכאיהשכינהכחמרשלכביכולהזהש
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צורתשלאצורמישל'אוומותוהאעומד'והקבהעליהבאהנואףיום'מלאחריום'מד

שלצורתאצירשלמי'ואומותוהאעומד'ה'ב'והקעליהבאהנואףיוםארבעיםלאחריוםארבעיםמ

צורתשלאצורמישלואומרותוהאעומדה"והקבעליהבאהנואףיוםארבעיםלאחריוםארבעים2פ

נ

צורתאצורמישל'ואומותוהעומדה"והקבעליהבאהנואףיום'מלאחריום'מא

צורתאצירמישל'ואומותוהעומדה"והקבעליהבאהנואףיום'מלאחריום'מש

'ר'אהציירידיתשזעירהתשישליודתשיילדךצורכביכולהנואףד

'אמהציירידיתשזעיראשלתשיד"יותשיילדתךצורכביכולהנואףמ

ר"אמהציירידיתשזעיראתשישלד"יותשיילדךצורכביכולהנואף2פ

נ

ר"אהציירידיתשותשישלזעיראיודתשיילדךצורכביכולהנואףצורתאוהאישא

ר"אהציירידיתשותשישלזעיראד"יותשיילדךצורכביכולהנואףצורתאוהאישש

מתלואמרוהפרצוףלגמורבאמלךשלאיקוניןצרשהיהלציירדומההדברלמהאבהוד

מתלואמרוהפרצוףלגמורבאשלמלךאיקוניןצרשהיהלציירדומההדברלמהאבהו'רמ

מתלואמרוהפרצוףלגמורבאמלךשלאיקוניןצרשהיהלציירדומההדברלמהאבהו2פ

נ

מתל"אהפרצוףלגמורבאמלךשלאיקוניןצרשהיהלציירד"להאבהוא

מתל"אהפרצוףלגמורבאמלךשלאיקוניןצרשהיהלציירד"להאבהוש

אםהסימניןמאלואעשהמה'אומהתחילידיונתרשלוכךהציירששמעכיוןאחרמלךועמדהמלךד

אם'הסממנימאלואעשהמה'אומהתחילידיונתרשלוכןהמלךששמעכיוןאחרמלךועמדהמלךמ

אםהסימניןמאלואעשהמהאומרהתחילידיונתרשלוכןהציירששמעכיוןאחרמלךועמדהמלך2פ

נ

אםהסימניןמאלואעשהמה'אומהתחילידיונתרשלוכךהציירכששמעאחרמלךועמדהמלךא

אםהסימניןמאלואעשהמהאומרהתחילידיונתרשלוכךהציירכששמעאחרמלךועמדהמלךש

'הקבהמשמשהאישכךתמההתחילהשניכצורתאוהראשןמלךכצורתאותאצורד

'ה'ב'הקאשתועםמשמשהאישכךתמההתחילהשניבצורתאוהראשוןמלךאותןאציירמ

ה"הקבאשתועםמשמשהאישכךתמההתחילהשניבצורתאוהראשוןמלךבצורתאותואצור2פ

נ

ה"הקבאשתועםמשמשהאישכךתמההתחילהשניהמלךבצורתאוהראשוןהמלךבצורתאותואצורא

ה"הקבאשתועםמשמשהאישכךתמההתחילהשניהמלךבצורתאוהראשוןהמלךבצורתאותואצורש

וכחשאלה'ד'ה'ההסממניןנתערבוהריעליהובאהנואףחזראביובדמותהעוברצורתצרד

וכחשאלה'ד'ה'ההסממניןנתערבוהריעליהובאהנואףחזראביובדמותהעוברצורתצרמ

וכחשאלהדכתיבהיאהדאהסממניןנתערבוהריעליהובאהנואףחזראביובדמותהעוברצורתצר2פ

נ

וכחשאלהד"הההסימניןנתערבוהריעליהובאהנואףחזראביובדמותהעוברצורתצרא

וכחשאלהד"הההסימניןנתערבוהריעליהובאהנואףחזראביובדמותהעוברצורתצרש
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בתחלהשצרהצורהאתוהפךחזרכביכול'הקבהעשהמהנגעובדמיםדמיםפרצוונאוףוגנותרצוחד

בתחלהשצרהצורהאתוהפךחזרכביכול'ה'ב'הקעשהמהנגעובדמיםדמיםפרצוונאוףוגנוברצוחמ

בתחלהשצרהצורהאתוהפךחזרכביכולה"הקבעשהמהנגעובדמיםדמיםפרצוונאוףוגנוברצוח2פ

נ

בתחלהשצרהצורהאתוהפךחזרכביכולה"הבעשהמהנגעובדמיםודמיםפרצוונאוףוגנובורצוחא

בתחלהשצרהצורהאתוהפךחזרכביכולה"הקבעשהמהנגעובדמיםודמיםפרצוונאוףוגנובורצוחש

אלותשכחתשיילדךצורהויישיםפניםוסתר'שנמהלקייםהנואף'לדמוהאישבדמותד

'וגומתשיילדךצורהויישיםפניםוסתר'שנמהלקייםהנואףלדמותהאישבדמותמ

אלותשכחתשיילדךצורהויישיםפניםוסתר'שנאמהלקייםהנואףלדמותהאישבדמות2פ

נ

תשיילדךצורהויישיםפניםוסתר'שנאמהלקייםהנואףבדמותלדמותההאישבדמותא

תשיילדךצורהויישיםפניםוסתר'שנאמהלקייםהנואףבדמותלדמותההאישבדמותש

מדינהאותהעלקטאדיקוסטקטוןלארכימשלמחוללךד

מדינהאותהשבנהקטאריקוסלארקינוקיטוןמשלמ

מדינהאותהעלדיקוסקטאלארכיטקסוןמשלמחוללך2פ

נ

קטריקסנעשהכ"ואח'ומטמוניו'ומערומחיליןבתוכהובנהמדינהשבנהלארקיטקטוןמשלא

קטריקסנעשהכ"ואח'ומטמוניו'ומערומחיליןבתוכהובנהמדינהשבנהלארקיטקטוןמשלש

אניטקטוןהארכילהאם'אמהמטמוניםלתוךוזהבםכספםמטמניםהמדינהבניהתחילוד

אניהארכיטקטוןלהםאמרהמטמוניםאותןלתוךוזהבםכספםמטמיניםהמדינהבניהתחילומ

אניהארכיטקסוןלהםאמרהמטמוניםלתוךוזהבםכספםמטמיניםהמדינהבניהתחילו2פ

נ

אניהארקיטקטוןלהם'אמ'המטמוניולתוךוזהבםכספם'מטמיניהמדינהבניהתחילו'מדינאותהעלא

אניהארקיטקטוןלהם'אמ'המטמוניולתוךוזהבםכספםמטמיניםהמדינהבניהתחילומדינהאותהעלש

מסתיריםאתםממנילמנאפים'הבהאמרכךמטמיניםאתםממניהמטמוניםאתעשיתיואניהמדינהאתבניתיד

מסתיריםאתםממנילמנאפים'ה'ב'הק'אמכךמטמיניםאתםממניהמטמוניםאתעשיתיואניהמדינהאתבניתימ

מסתיריםאתםממנילמנאפיםה"הקבאמרכךמטמיניםאתםממניהמטמוניםאתעשיתיואניהמדינהאתבניתי2פ

נ

מסתיריםאתם[ממני]למנאפיםה"הקב'אמכך'מטמיניאתםממני'המטמוניועשיתיואניהמדינהבניתיא

מסתיריםאתםממני'למנאפיה"הב'אמכך'מטמיניאתםממני'המטמוניועשיתיואניהמדינהבניתיש

חוקר'ייאני'ד'ה'ההלבבותאתשבראתיהואאניוהלאעצמכםאתד

חוקרי"יאני'ד'ה'החוקרםואניהלבבותאתשבראתיהואאניוהלאעצמכםאתמ

חוקרי"יאנידכתיבהיאהדאחוקרםואני[הלבבות](הבריות)אתשבראתיהואאניוהלאעצמכםאת2פ

נ

חוקר'האניד"ההחוקרםואניהלבבותאתשבראתיהואאניהלאעצמיכםא

חוקר'האניד"ההחוקרםואניהלבבותאתשבראתיהואאניהלאעצמיכםש



6

במדבר רבה פרשה ט

ב, ט- א , ט

אתכםועשיתיאתכםבראתיאנימחולליךאלותשכח'נאלכך'וגוכליותובוחןלבד

אתכםועשיתיאתכםבראתיאנימחוללךאלותשכח'נאמלכך'וגומכליותובוחןלבמ

אתכםועשיתיאתכםבראתיאנימחוללךאלותשכחנאמרלכך'וגוכדרכיולאישלתתכליותובוחןלב2פ

נ

אתכםועשיתיאתכםבראתיאנימחוללךאלותשכחנאמרלכךכדרכיולאישלתתכליותובוחןלבא

אתכםועשיתיאתכםבראתיאנימחוללךאלותשכח'נאמלכךכדרכיולאישלתתכליותובוחןלבש

מעשיכםיודעואינירואהאיניביומשקריןאותושוכחיןואתם'והכליו'הלבבואלומחיליםמחיליםד

מעשיכםיודעואינירואהשאיניביומשקריםאותישוכחיןואתםוהכליותהלבבותאלומחיליםמחיליםמ

מעשיכםיודעואינירואהשאיניביומשקריןאותישוכחיןואתםוהכליותהלבבותאלומחיליןמחילין2פ

נ

מעשיכםיודעואינישומעואינירואהשאיניביומשקריןאותישוכחיןואתםוהלבבותהכליותאלומחיליןמחיליןא

מעשיכםיודעואינישומעואינירואהשאיניביומשקריןאותי'שוכחיואתםוהלבבותהכליותאלומחיליןמחיליןש

לא'וגואשתותשטהכיאישאיש'ד'ה'השוטהבפרשתזהדברמשהרמזוכןד

לא'וגומאשתותשטהכיאישאיש'ד'ה'הסוטה'בפרשזהדברמשהרמזוכןמ

לא'וגואשתותשטהכיאישדכתיבהיאהדאשוטהבפרשתזהדברמשהרמזוכן2פ

נ

לאאשתותשטהכיאישאישד"ההסוטה'בפזהדברמשהרמזוכןא

לאאשתותשטהכיאישאישד"ההסוטה'בפזהדברמשהרמזוכןש

אישאיש'ל'תמהאשתותשטהכיאישאלא'לומצריךהיהד

אישאישל"תמה'וגומאשתו(2)תשטהאיש(1)כיאלא'לומצריךהיהמ

תשטהכיאישאישלומרתלמודמהאשתואתתשטהכיאישאלאלומרצריךהיה2פ

נ

אישאישל"מתאשתותשטהכיאישאלאל"צהיהא

אישאישל"מתאשתותשטהכיאישאלאל"צהיהש

כופרתשהיאזקוקההיאלשנים'אעפכלאחרמשמשתשהיא'שאעפד

כופרתשהיאלשניםזקוקההיא'כ'פ'אעלאחדמשמשתשהיא'פ'ע'שאמ

כופרתשהיאזקוקההיאלשניםכןפיעלאףלאחרמשמשתשהיאפיעלשאףאשתואת2פ

נ

כופרתשהיאזקוקההיא'לבלאחדמשמשתשהיאפ"שאעא

כופרתשהיאזקוקההיא'לבלאחדמשמשתשהיאפ"שאעש

'בהקבהכופרתשהיאוהאחדלשומרואצלהגופהשהפקידבאישהכופרתהיאמזנהכשהיאהאחדבשניםד

'ה'ב'בהקכופרתשהיאוהאחדלשמרואצלהגופהשהפקידבאישהכופרתהיאמזנהכשהיאהאחדבשניםמ

ה"בהקבכופרתשהיאהאחרלשמרו[אצלו]גופהשהפקידבאישהכופרתהיאעמהמזנהכשהואהאחדבשנים(לשנים)2פ

נ

ה"בהבכופרתשהיא'והאלשומרואצלהגופהשהפקיד[ה]באישכופרתהיאעמהמזנהכשהואהאחד'לבא

ה"בהקבכופרתשהיא'והאלשומרואצלוגופהשהפקידבאישכופרתהיאעמהמונהכשהואהאחד'לבש
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במדבר רבה פרשה ט

ב, ט

מלחמהאיש'יי'שנאאישנקרא'שהבהומניןוהנאפתהנאףיומתמות'ואמתנאףלאאותהשצוהד

מלחמהאישי"י'שנאישנקרא'ה'ב'שהקומניןוהנואפתהנואףיומתמות'ואמתנאףלאאותהשצוהמ

מלחמהאישי"י'שנאאישנקראה"שהקבומניןוהנואפתהנואףיומתמותואמרתנאףלאאותהשצוה2פ

נ

מלחמהאיש'ה'שנאאישנקראה"שהבומניןוהנואפתהנואףיומתמות'ואמתנאףלאאותםשצוהא

מלחמהאיש'ה'שנאאישנקראה"שהקבומניןוהנואפתהנואףיומתמות'ואמתנאףלאאותםשצוהש

תחטאכינפשדתימא'כמבפקדוןכופרתשהיאלפימעלבוומעלהבשוטה'כתולכך'וגוד

תחטאכינפש'דתימ'ה'מ'כבפקדוןכופרתשהיאלפימעלבוומעלהבשוטה'כתיולכךשמוי"ימ

תחטאכינפשדתימרכמהבפקדוןכופרתשהיאלפימעלבוומעלהבשוטהכתיבולכךשמוי"י2פ

נ

תחטאכינפשא"כד[<..>בפקד<....>כ]שהיאמעלבוומעלהבסוטה'כתוולכךא

תחטאכינפשא"כדמעלבוומעלהבסוטה'כתיולכךש

שאלובפקדוןהכופרכלהקל'ממומה'ו'קדבריםוהרי'וגובעמיתווכחש'ביימעלומעלהד

כאלובפקדוןהכופרכלהקלממוןמהוחומרקלדבריםוהרי'וגומבפקדוןוכחשי"בימעלומעלהמ

כאלובפקדוןכלהכופרהקלממוןמהוחמרקלדבריםוהרי'וגובעמיתווכחשי"בימעלומעלה2פ

נ

כאלובפקדוןהכופרהקלממוןומהו"קדבריםוהריבעמיתווכחש'בהמעלומעלהא

כאלובפקדוןהכופרהקלממוןומהו"ק'דבריוהריבעמתווכחש'בהמעלומעלהש

שכל'וכמכמהאחתעלהגוףבפקדוןהכופרוכחש'ביימעלומעלה'שנ'בהבהכופרד

שכלוכמהכמהאחתעלהגוףבפקדוןהכופרבפקדוןבעמיתווכחשי"בימעלומעלה'שנ'ה'ב'בהקכופרמ

שכלוכמהכמהאחתעלהגוףבפקדוןהכופרבעמיתווכחשי"בימעלומעלה'שנה"בהקבכופר2פ

נ

שכלו"עאכהגוףבפקדוןהכופר'וגובעמיתווכחש'בהמעלומעלה'שנאה"בהקבכופרא

שכלו"עאכהגוףבפקדוןהכופר'וגובעמיתווכחש'בהמעלומעלה'שנאה"בהבכופרש

שנקרא'בהקבהאישיםבשניכופרתשהיאעלאישאיש'נאמלכך'בהקבהכופרכאלובוהכופרד

שנקרא'ה'ב'בהקאישיםבשניכופרתשהיאעלאישאיש'נאמלכך'ה'ב'בהקכופרכאלובוהכופרמ

שנקראה"בהקבאישיםבשניכופרתשהיאעלאישאישנאמרלכךה"בהקבכופרכאלובוהכופר2פ

נ

ה"בהבאישים'בבכופרתשהיאעלללמדךאישאיש'נאמלכךה"בהקבכפרכאלובוהכופרא

ה"בהבאישים'בבכופרתשהיאעלללמדךאישאיש'נאמלכךה"בהבכופרכאלובוהכופרש

איש'א'דשכחהאלהיהבריתואתנעוריהאלוףהעוזבת'אומהואוכןאיששהואובבעלהאישד

אישא"דשכחהאלהיהבריתואתנעוריהאלוךהעוזבת'אומהואוכןאיששנקראובבעלהאישמ

אישאחרדברשכחהאלהיהבריתואתנעוריהאלוףהעוזבתאומרהואוכןאיששהואובבעלהאיש2פ

נ

אישא"דשכחהאלהיהבריתואתנעוריהאלוףהעוזבתא"וכהובבעלהא

אישא"דשכחהאלהיהבריתואתנעוריהאלוףהעוזבתא"וכהובבעלהש
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במדבר רבה פרשה ט

ג, ט- ב , ט

וותרןהוייינךנשפךביתךלתוךותרןשתהאהתורהאותךלימדהאישד

וותרןהוייינךנשפךביתךלתוךוותרןשתהאהתורהאותךלימדהאישמ

ויתרןהוייינךנשפךביתךלתוךיתרןשתהאהתורהאותךלימדהאשתואתתשטהכיאיש2פ

נ

וותרןהוייינךנשפךביתךבתוךוותרןשתהאארץדרך'הכתוללמדךאישא

וותרןהוייינךנשפךביתךבתוךוותרןשתהאארץדרך'הכתוללמדךאישש

ימלאכסותךנקרעהאמלאואוצרותיהםשמנךוכןלהנחילד

ימלאכסותךנקרעהאמלאואוצרותיהםישאוהבילהנחיל'שנ'ה'ב'להקקווהאלאתגרתקראואלמ

ימלאכסותךנקרעהאמלאואוצרותיהםשמנךוכןלהנחיל2פ

נ

ימלאכסותךנקרעהאמלאואוצרותיהםשמנךוכךישאוהבילהנחילא

ימלאכסותךנקרעהאמלאואוצרותיהםשמנךוכךישאוהבילהנחילש

גברהויאתשגברלמיכגברקוםאשתךדברשמעתאםאבלמשאלותיךכל'ייד

גברהויאתשגברלמיכגברקוםאשתךעלרעדברשמעתאםאבלמשאלותיךכלי"ימ

גברהויאתשגברלמיכגברקוםאשתךעלדברשמעתאםאבלמשאלותיךכלי"י2פ

נ

אתשגברלמהכגברקוםאשתךעלדברשמעתאםאבלמשאלותיךכל'הא

אתשגברלמהכגברקוםאשתךעלדברשמעתאםאבלמשאלותיךכל'הש

שנזדקקאחתבאשהמעשהאינשאלבנישויהויאישאיש'א'דאישאיש'נאלכךד

ליזדקקשתבעהאחתבאשהמעשהאינשאלבנישוההויאישאישא"דאישאישנאמרלכךמ

שנזדקקאחתבאשהמעשהאינשאלבנישויהויאישאישאחרדבראישאישנאמרלכך2פ

נ

שנזדקקבאשהמעשהאינשאלבנישוההויאישא"דאישנאמרלכךא

שנזדקקבאשהמעשהאינשאלבנישוההויאישא"דאיש'נאמלכךש

הלכההאשהעשהמהתלךמקוםזהאילה'ואמ'אאדםלהד

הלכההאשהעשתהמהפלונילמקוםלואמרהתלךמקוםזהלאילה'ואמאחדאדםלהמ

הלכההאשהעשתהמהתלךמקוםזהאילהואמראחדאדםלה2פ

נ

הלכההאשהעשתהמהתלךמקוםזהלאיל"וא'אלהא

הלכההאשהעשתהמהתלךמקוםזהלאיל"וא'אלהש

לואמרהלמותובקשבותהאכךאחרלהונזקקמקוםלאותואשתווהלכהלאשתוואמרהד

לואמרהלמותובקשבותהאכןאחרלהונזקקמקוםלאותואשתווהלכהלאשתוואמרהמ

(מ)לואמרהלמותובקשבותהאכךאחרלהונזקקמקוםלאותואשתווהלכהלאשתוואמרה2פ

נ

לואמרהלמותובקשבותההכ"ואחלהונזקקאשתווהלכהלאשתוואמרהא

לו'אמרלמותובקשבותהאכ"ואחלהונזקקמקוםלאותואשתווהלכהלאשתוואמרהש
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במדבר רבה פרשה ט

ה, ט- ד , ט- ג , ט

'א'דאדםלבנישוההוירוחגסשאתגרםמיאלאשתיתובכוסךאכלתמפתךאשתוד

א"דאדםלבנישוההוירוחגסשאתגרםמיאלאשתיתובכוסךאכלתמפתךאשתומ

דבראדםלבנישויהוירוחגסשאתלךגרםמיאלאשתיתובכוסךאכלתמפתךאשתו2פ

נ

א"דאינשאלבנישוההוירוחגסשאתלךגרםמיאלאשתיתובכוסךאכלתמפתךאשתוא

א"דאינשאלבנישוההוירוחגסשאתלךגרםמיאלאשתיתובכוסךאכלתמפתךאשתוש

הרבהכןחוזריןולאשהולכיםהםיחידיםחוזריןורובןליםפורשיןהרבהאישאישד

הרבהכןחוזריןולאשהולכיןהםיחידיםחוזריםורובםליםפורשיןהרבהאישאישמ

הרבהכןחוזריםואינםשהולכיםהםיחידיםחוזריםורובןליםפורשיןהרבה'וגוכיאישאישאחר2פ

נ

הרבהכךחוזריןואינןשהולכיןהםיחידיםחוזריןורובןלים'פורשיהרבהאישא

הרבהכך'חוזריואינןשהולכיםהםיחידיםחוזריןורובםלים'פורשיהרבהאישש

אישאיש'א'דבהילכדוחוטאנכשליםויחידים'מצליחירובןנשיםנוטליםד

אישאישא"דבהילכדוחוטאנכשליםויחידיםמצליחיןרובםנשיםנוטליןמ

את'תשטכיאישאישאחרדברבהילכדוחוטאשנכשליןהםיחידיםמצליחיםרובםנשיםנוטלין2פ

נ

'וגואישאישא"דבהילכדוהחוטאנכשלים[ש]הםיחידיםמצליחיןרובםנשיםנוטליןא

'וגואישאישא"דבהילכדוהחוטאשנכשליםהםיחידיםמצליחיןרובםנשיםנוטליןש

תנחום'ר'א'וגוצרועכלהמחנהמןוישלחולמעלה'כתמהד

תנחום'ר'אמלנפשטמאוכלזבוכלצרועכלהמחנהמןוישלחולמעלן'כתומהמ

תנחוםר"אמ'וגוזבוכלצרועכלהמחנהמןוישלחולמעלןכתיבמהאשתו2פ

נ

תנחוםר"אהמחנהמןוישלחולמעלה'כתימהא

תנחוםר"אהמחנהמןוישלחולמעלה'כתימהש

אצלוהוליכהחולהשהיתהלחמורהמשלסוטהפרשתואחריהלמעלןמצורעפרשתנכתבהלמהחנילאי'ברד

אצלוהוליכוהחולהלחמורהסוטהפרשתואחריהלמעלןמצורעפרשתנכתבהלמהחנילאי'ברמ

אצלוהוליכוהחולהשהיתהלחמורהסוטהפרשתואחריהלמעלה(ואח)מצורעפרשתנכתבהלמהחנילאיבר2פ

נ

אצלוהוליכוה[חולה]שהיתהלחמורהסוטה'פואחריו'למעמצורע'פנכתבהלמהחנילאי'ברא

אצלוהוליכוהחולהשהיתהלחמורהסוטה'פואחריולמעלהמצורע'פנכתבהלמהחנילאי'ברש

זהמרושםבןמצורע'פרשהולידהכךאמושנכויתלמהמרושםבןוילדהאותהוכיוההאפייטרוסד

זהמרושםבןמצורעפרשתהולידהכךאמושנכויתלמהמרושםבןוילדהאותהוכיוההאפיטרוסמ

זהמרושםבןהולידהמצורעפרשתכךאמושנכויתלמהמרושםבןוילדהאותהוכיוההאפייטרס2פ

זהמרושםבןמצורע'פרשנ

זהמרושםבןהולידהמצורע'פכךאמושנכויתלמהמרושםבןוילדהאותהוכוההאפיטרסא

זהמרושםבןהולידהמצורע'פרשכךאמושנכויתלמהמרושםבןוילדהאותהוכוההאפיטרסש
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ו, ט- ה , ט

בטנךואתנופלתירכךאת'ייבתת'אוהואוכןירךולנפילבטןלצבותבו'שכתהנואףד

בטנךואתנופלתירכךאתי"יבתת'אומהואוכןירךולנפילבטןלצבותבו'שכתוהנואףמ

בטנךואתנופלתירכךאתי"יבתתאומרהואוכןירךולנפילבטןלצבותשכתיבהנואף2פ

בטנךואתנופלתירכךאת?ייבתתא"וכהירךולנפילבטןלצבותבו'שכתהנואףנ

נופלתירכךאת'הבתתא"וכהירךולנפילבטןלצבותבו'שכתוהנואףא

נופלתירכךאת'הבתתא"וכהירךולנפילבטןלצבותבו'שכתוהנואףש

'ד'ה'האשתותשטהכי'וגואישאישהויצבהד

'ד'ה'האשתותשטהכיאישאישא"דאשתותשטהכיאישאישהויצבהמ

הדאאשתואתתשטהכיאישאישהויצבה2פ

אשתותשטהכי'וגואישאישהויצבהנ

ד"ההאשתותשטהכיאישאיש'אומהויא

ד"ההאשתותשטהכיאישאיש'אומהויש

לאמעוות'ד'ה'ה'וגואשהנואף'וגולבחסראשהנואףד

לאמעוות'ד'ה'הלבחסראשהנואףלבחסראשהנואףמ

לא()מעוותדכתיבהיאהדאאשהנואף'וגולבחסראשהנואףדכתיבהיא2פ

לאמעוותד"הה'וגולבחסראשהנואףנ

לאמעוותד"ההלבחסראשהנואףא

לאמעוותד"ההלבחסראשהנואףש

'ש'קשביטלזה'לתקויוכללאמעוותתני'וגולתקוןיוכלד

ש"קשביטלזהצדזהכאילתקוןיוכללאמעותתנילהמנותיוכללאוחסרוןלתקוןיוכלמ

קריתשביטלצדזהכאילתקוןיוכללאמעוותתני'וגולתקוןיוכל2פ

ש"קשביטלצדזהכאילתקוןיוכללאמעוותתני'וגולתקוןיוכלנ

ש"קשביטלזהכיצדלתקוןיוכללאמעוותתנילתקוןיוכלא

ש"קשביטלזהכיצדלתקוןיוכללאמעוותתנילתקוןיוכלש

וחסרוןערביתשלתפלהאושחריתשלתפלהאוערבשל'ש'קאושחריתשלד

וחסרוןשלערביתתפלהאושלשחריתתפלהאושלערביתש"קאושלשחריתמ

וחסרוןערביתשלתפלהאושחריתשלתפלהאוערביתשלשמעקריתאושחריתשלשמע2פ

וחסרוןערביתשלתפלהאושחריתשלתפלהאוערביתשלש"קאושחריתשלנ

וחסרוןערביתשלתפלהאושחריתשלתפלהאוערביתשלש"קאושחריתשלא

וחסרוןערביתשלתפלהאושחריתשלתפלהאוערביתשלש"קאו'שחרישלש

לתקוןיכוללאמעוות'א'דעמהםנמנהולאמצוהלדברחביריושנמנוזהלהמנותיוכללאד

לתקוןיוכללאמעותא"דעמהןנמנהולאמצוהלדברחבריושנמנוזהלהמנותיוכללאמ

לתקוןיוכללאמעוותאחרדברעמהםנמנהולאמצוהלדברחבריושנמנוזהלהמנותיוכללא2פ

לתקוןיוכללאמעוותא"דעמהםנמנוולאמצוהלדברחביריושנמנוזהלהמנותיוכללאנ

לתקוןיוכללאמעוותא"דעמהםנמנהולאמצוהלדברחבריושנמנוזהלהמנותיוכללאא

לתקוןיוכללאמעוותא"דעמהםנמנהולאמצוהלדברחבריושנמנוזהלהמנותיוכללאש
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שלהאחרוןט'ויהרגלכלאתחוגגחגשלהראשוןט'יחגשלאמיתניד

שלחגהאחרוןטובויוםהרגלכלאתחוגגשלחגהראשוןט"יחגשלאמיתנימ

שלהאחרוןטובויוםהרגלכלאתחוגגחגשלהראשוןטוביוםחגשלאמיתני2פ

שלהאחרוןט"ויהרגלכלאתחוגגחגשלהראשוןט"יחגשלאמיתנינ

האחרוןט"ויהרגלכלאתחוגגחגשלראשוןט"יחגשלאמיתניא

האחרוןט"ויהרגלכלאתחוגגחגשלראשוןט"יחגשלאמיתניש

שמעון'רלתקוןיוכללאמעוות'נאמזהעלבאחריותוחייבאינוחגד

שמעון'רלתקוןיוכללאמעותנאמרזהעלבאחריותוחייבאינוחגולאהרגלעברמ

שמעון'רלתקוןיוכללאמעותנאמרזהעלבאחריותוחייבואינוחג2פ

ש"רלתקוןיוכללאמעוות'נאמזהעלבאחריותוחייבאינוחגנ

ם"רשבלתקוןיוכללאמעוות'נאמזהועלבאחריותוחייבאינוחגולאהרגלעברא

ם"רשבלתקוןיוכללאמעוות'נאמזהועלבאחריתוחייבאינוחגולאהרגלעברש

בןוהולידפנויההערוהעלהבאזהלתקוןיכולשאינומעוותזה'אומנסיאבןד

בןוהולידפנויההערוהעלהבאזהלתקוןיוכלשלאמעוותזהואי'אוממנסיאבןמ

בןוהולידפנויההערוהעלהבאזהלתקוןיכולשאינומעותזהואיאומרמנסיאבן2פ

בןוהולידפנויההערוהעלהבאזהלתקוןיכולשאינומעוותזהואי'או'מנסיבןנ

בןממנהוהולידפנויההערוהעלהבאזהלתקוןיכולשאינומעוותזהואי'אומא

בןממנהוהולידהפנויההערוהעלהבאזהלתקוןיכולשאינומעוותזהואי'אומש

ישבתורההכתוביםעבירותכלהולידדלא'אעגאישאשתעלבאאוד

ישבתורההכתובותעבירותכלהולידדלא'ג'ע'אאישאשתעלבאאומ

ישבתורההכתובותשבתורהעבירותכלהולידדלאגבעלאףאישאשתעלבאאו2פ

ישבתורההכתובותעבירותכלהולידדלאג"אעאישאשתעלבאאונ

ישבתורה'הכתובוהעבירותכלהולידדלאג"אעאישאשתעלבאבתאוא

ישבתורה'הכתובו'עבירוכלהולידדלאג"אעאישאשתעלבאבתאוש

השולחוכןויתקןגזלתויחזיראיפשראדםגוזלויתקןגניבתויחזיראיפשראדםגונבתקנהלהןד

השולחוכןויתקןגזילתויחזיראיפשראדםגוזלויתקןגניבתויחזיראיפשראדםגונבתקנהלהןמ

השולחוכןויתקןגזלתויחזיראיפשראדםגוזלויתקןגנבתויחזיראפשראדםגונבתקנהלהם2פ

השולחוכןויתקןגזילתויחזיראדםגוזלויתקןגניבתויחזיר'איפשאדםגונבתקנהלהןנ

השולחוכןויתקן[גזילה](גניבה)יחזור'איפשאדםגוזלויתקןגניבהיחזיר'איפשאדםגונבתקנהלהםא

השולחוכןויתקןגזילהיחזור'איפשאדםגוזלויתקןגניבהיחזיר'איפשאדםגונבתקנהלהםש

העולםמןנטרדבעלהעלואסרהאישאשתעלהבאאבלשכירשכרהעושקוכןבפקדותידד

העולםמןנטרדבעלהעלואסרהאישאשתעלהבאאבלשכירשכרהעושקוכןבפקדוןידמ

העולםמןנטרדלבעלהואסרהאישאשתעלהבאאבלשכירשכרהעושהוכןבפקדוןיד2פ

'העומןנטרדבעלהעלואסרהאישאשתעלהבאאבלשכירשכרהעושקוכןבפקדוןידנ

העולםמןונטרדלבעלה'ואסראישאשתעלהבאאבלשכירשכרהעושקוכןבפקדוןידא

העולםמןנטרדלבעלהואסרהאישאשתעלהבאאבלשכירשכרהעושקוכןבפקדוןידש
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ו, ט

לווה'ואומלתקוןיוכללאמעוותהויכבתחלהלומותרתאשתושתהאלתקוןיכולשאינולווהלךד

לוה'ואומלתקוןיוכללאמעותהויכבתחלהלומותרתאשתושתהאלתקוןיכולשאינולווהלךמ

לוה'ואלתקוןיוכללאמעותהויכבתחלהלומותרתאשתושתהאלתקוןיכולשאינולווהלך2פ

לוה'ואולתקוןיוכללאמעוותהויכבתחלהלומותרתאשתושתהאלתקוןיכולשאינולווהלךנ

לוה'ואולתקוןיוכללאמעוותהויכבתחלהלומותרתאשתושתהאלתקןיכולשאינולווהלךא

לוה'ואומלתקוןיוכללאמעוותהויכבתחלהלומותרתאשתושתהאלתקןיכולשאינולווהלךש

שניומשברהדניסטיסשאיןפורעואינולווהאדםיש'וגוישלםולארשעד

שיניומשברהדניסטיסשאיןפורעואינולוהאדםיש'וגומישלםולארשעמ

שניומשברהדניסטיסשאיןפורעואינולוה(ביתגוזל)שהואאדםיש'וגוישלםולארשע2פ

שיניומשברהדניסטיסשאיןפורעואינולוהאדםיש',וגוישלםולארשענ

שינואתמשברהדניסטיסשאיןפורעואינולוהשהואאדםישישלםולארשעא

שינואתמשברהדניסטיסשאיןפורעואינולוהשהואאדםישישלםולארשעש

אושדהאוביתגוזלשהואאדםיש'וגוישלםולארשעלווהמהואותווגובהד

אושדהאוביתגוזלשהואאדםישישלםולארשעלוהמהואותווגובהמ

אושדהאוביתגוזלשהואאדםויש'וגוישלםולארשעלוהמהואותווגובה2פ

אושדהאוביתגוזלשהואאדםישישלםולארשעלוהמהואותווגובהנ

אושדהאוביתגוזלשהואאדםישלוהשהואמהמאתווגובהא

אושדהאוביתגוזלשהואאדםישלוהשהואמהמאתווגובהש

כךמשלםאםמשלםמהואישאשתעלבאאםאבלממנומוציאין'ד'בממוד

כךמשלםאםמשלםמהואישאשתעלבאאםאבלממנומוציאיןד"בממוןמ

כךמשלםאםמשלםמהואישאשתעלבאאםאבלממנומוציאיןדיןביתממון2פ

כךמשלםאםמשלםמהואישאשתעלבאאםאבלממנומוציאיןד"בממוןנ

כךלומשלםאםמשלםמהואישאשתעלבאאםאבלממנומוציאיןד"בממוןא

כךמשלםמהואישאשתעלבאאםאבלממנומוציאיןד"בממוןש

'וגורשעלוההויממזריםמלאהעולםנמצאעמהלזנותאשתולויתןהואשגםד

וצדיקישלםולארשעלוההויממזריםמלאהעולםנמצאעמהלזנותאשתולויתןהואשגםמ

ישלםולארשעלווההויממזריםמתמלאהעולםנמצאעמהלזנותאשתולויתןהואשגם2פ

ישלםולארשעלוההויממזריםכולוהעולםנמצאעמהלזנותאשתולויתןהואשגםנ

ישלםולארשעלוההוי'ממזרימתמלאהעולםנמצאעמהלזנותאשתויתןהואשגםא

ישלםולארשעלוההויממזריםמתמלאהעולםנמצאעמהלזנותאשתויתןהואשגםש

צדיקשהואמיאבלבעלהעלאשהשאוסרלשלםיכולשאינומלוהעושההרשעד

צדיקשהואמיאבלבעלהעלאשהשאוסרלשלםיכולשאינו()מלוהעושההרשעונותןחונןמ

צדיקשהואמיאבלבעלהעלאשהשאוסרלשלםיכולשאינומלוהעושההרשע2פ

צדיקשהואמיאבלבעלהעלאשהשאוסרלשלםיכולשאינומלוהעושההרשענ

צדיקשהואמיאבלבעלהעלאשהשאוסרלשלםיכולשאינומלוהעושההרשעא

צדיקשהואמיאבלבעלהעלאשהשאוסרלשלםיכולשאינומלוהעושההרשעש
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לתקוןיוכללאמעוות'נאלכךונותןחונןשיהיהמהאלאחבירודברמןלוהאינוד

לתקוןיוכללאמעות'נאמלכךונותןחונןשיהיהמהאלאחברודברמןלוהאינומ

לתקוןיוכללאמעותנאמרלכךונותןחוץשיהיהמהאלאחבירומןדברלווהאינו2פ

לתקוןיכוללאמעוות'נאמלכךונותןחונןשיהיהמהאלאחבירודבר(מן)לוהאינונ

לתקוןיוכללאמעוות'נאלכךונותןחונןשיהיהמהאלאמחבירודברלוהאינוא

לתקוןיוכללאמעוות'נאמלכךונותןחונןשיהיהמהאלאמחבירודברלוהאינוש

במניןימנהולאלבחסרנקראשהואלהמנותיוכללאוחסרוןלתקנויוכלשלאמעוותמעשהשעושהד

במניןימנהולאלבחסרנקראשהואלהמנותיוכללאוחסרוןלתקנויוכלשאינומעוותמעשהשעושהמ

במניןימנהולאלבחסרנקראשהואלהמנותיוכללאוחסרוןלתקנויוכלשלאמעותמעשהשעושה2פ

במניןימנהולאלבחסרשנקראלהמנותיוכללאוחסרוןלתקנויכולשאינומעוותמעשהשעשהנ

במניןימנהולאלבחסר'נקרשהואלהמנותיוכללאוחסרוןלתקנויכולשאינומעוותמעשהשעשהא

במניןימנהולאלבחסרנקראשהואלהמנותיוכללאוחסרוןלתקנויכולשאינומעוותמעשהשעשהש

מכאןלבחסרמהויעשנההואנפשומשחיתלבחסראשהנואף'אוהואוכן'הצדיקיד

מכאןלבחסרמהויעשנההואנפשומשחיתלבחסראשהנואף'אומהואוכןהצדיקיםמ

מכאןלבחסרמהויעשנההואנפשומשחית(ל)לבחסראשהנואףאומרהואוכןהצדיקים2פ

מכאןלבחסרמהויעשנההואנפשומשחיתלבחסראשהנואףא"וכה'הצדיקינ

לבחסרמהו(אדםשאין)לבחסראשהנואףא"וכההצדיקיםא

לבחסרמהולבחסראשהנואףא"וכה'הצדיקיש

וחסרהנהיסורפתימי'אוהואוכןמדעתושיצאעדאישאשתאצלהולךאדםשאיןד

וחסרהנהיסורפתימי'אומהואוכןמדעתושיצאעדאישאשתאצלהולךאדםשאיןמ

הנה'יסופתימיאומרהואוכןמדעתושיצאעדאשהאצלהולךאדםשאין2פ

וחסרהנהיסורפתימיא"וכהמדעתושיצאעדאיש[אשת]אצלהולךאדםשאיןנ

חסרהנהיסורפתימיא"וכהמדעתושיצאעדאשהאצלהולךאדםשאיןא

חסרהנהיסורפתימיא"וכהמדעתושיצאעדאשהאצלהולךאדםשאיןש

'וגושם'רפאיכיידעולא'וגוימתקוגנוביםמיםלוואמרהלבד

'וגומשםרפאיםכיידעולא'וגומימתקוגנוביםמיםלוואמרהלבמ

קרואיהשאולבעמקישםרפאיםכיידעולאינעםסתריםולחםימתקוגנוביםמיםלוואמרה2פ

'וגוימתקוגנוביםמים'וגולבנ

שםרפאיםכיידעולא'וגוימתקוגנוביםמיםלואמרהלבא

שם'רפאיכיידעולא'וגוימתקוגנוביםמיםלואמרהלבש

כסלותאשת'כתשכןמדעתהשתצאעדמזנהשאינהפתיות'נקראהזונהכךפתינקראשהואוכשםד

כסילותאשת'כתישכןמדעתהשתצאעדמזנהשאינהפתיותנקראתהזונהכןפתינקראשהואוכשםמ

[כסילות]אשתכתיבשכןמדעתהשתצאעדמזנהשאינהפתייתנקראתהזונהכךפתינקראשהואוכשם2פ

כסלותאשת'כתשכןמדעתהשתצאעדמזנהשאינהפתיותנקראתהזונהכךפתינקראשהואוכשםנ

'כסילואשת'כתישכן'מדעתשתצאעדמזנהשאינהפתיות'נקרהזונהכךפתינקראשהואוכשםא

כסילותאשת'כתישכןמדעתהשתצאעדמזנהשאינהפתיותנקראהזונהכךפתינקראשהואוכשםש
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ז, ט- ו , ט

דעתהחסרוןעלבתורהמשהרמזוכן'וגודרךלעברילקראמהידעהובלפתיותהומיהד

דעתהחסרוןעלבתורהמשהרמזוכן'וגומדרךלעוברילקראמהידעהובלפתיותהומיהמ

דעתהחסרוןעלבתורהמשהרמזוכןאורחותםהמישריםדרךלעברילקראמהידעהובלפתיותהמיה2פ

דעתהחסרוןעלבתורהמשהרמזוכןדרךלעוברילקראמהידעהובלפתיותהומיהנ

דעתהחסרוןעל'בתורמשהרמזוכןדרךלעוברילקרואמהידעהובלפתיותהומיהא

דעתהחסרוןעלבתורהמשהרמזוכןדרךלעוברילקרואמהידעהובלפתיותהומיהש

בהשיכנסעדמזנהשאינה'לומבשין'כתתשטהאשתותשטהכיאישאיש'שנד

בהשיכנסעדמזנהשאינה'לומבשין'כתותשטהאשתותשטהכיאישאיש'שנמ

אתבהשיכנסעדמזנהשאינהלומרן"בשיכתובאשתואתתשטהכיאישאיש'שנ2פ

אתבהשיכנסעדמזנהשאינה'לומן"בשיתשטה'אשתותשטהכיאישאיש'שננ

רוחבהשנכנסעדמזנהשאיני'לומן"בשי'כתיאשתותשטהכיאישאיש'שנאא

רוחבהשנכנסעדמזנהשאינהלומרן"בשי'כתיאשתותשטהכיאישאיש'שנאש

ונתתי'ד'ה'ה'וגואישאיש'א'דאשתותשטהכיהויהשטותד

ונתתי'ד'ה'המעלבוומעלהאשתותשטהכיהויהשטותמ

ונתתידכתיבהיאהדאמעלבוומעלהאשתואתתשטהכיהויהשטות2פ

ונתתיד"ההמעלבוומעלהאשתותשטהכיהויהשטותנ

ונתתיד"ההמעלבוומעלהאשתותשטהכיהוישטותא

ונתתיד"ההמעלבוומעלהאשתותשטהכיהוישטותש

לךונתתי'וגומגוריךארץאתאחריךולזרעךלךד

לךונתתי'וגוממגוריךארץאתאחריךולזרעךלךמ

לךונתתילאלהיםלהםוהייתיעולםלאחזתכנעןארץכלאתמגוריךארץאתאחריךולזרעךלך2פ

'וגומגוריךארץאתאחריךולזרעךלךנ

מגוריךארץאתאחריךולזרעךלךא

מגוריךארץאתאחריךולזרעךלךש

'ד'ה'ה'וגואלהיך'ייכי'וגומתהלךאלהיך'ייכי'ד'ה'הד

'ד'ה'האלהיךי"יכימחניךבקרבמתהלךאלהיךי"יכי'ד'ה'המ

דכתיבהיאהדא'וגואלהיךי"יכי'וגומחניךבקרבמתהלךאלהיךי"יכידכתיבהיאהדא2פ

ד"ההך"אליי"יכימחניךבקרבמתהלךך"אליי"יכיד"ההנ

ד"ההאלהיך'הכי'וגובקרבמתהלךאלהיך'הכיד"ההא

ד"ההאלהיך'הכי'וגובקרבמתהלךאלהיך'הכיד"ההש

פן'וגודרכךמעליההרחק'וגולישמעובניםועתהד

פן'וגומדרכךמעליההרחק'וגומלישמעובניםועתהמ

פןביתהפתחאלתקרבואלדרכךמעליההרחקפימאמריתסורוואללישמעובניםועתה2פ

פן'וגודרכךמעליההרחק'וגולישמעובניםועתהנ

פן'וגודרכךמעליההרחקפימאמריתסורוואללישמעובניםועתהא

פן'וגודרכךמעליההרחקפימאמריתסורוואללישמעובניםועתהש
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ז, ט

לישמעובניםועתהמהו'וגוכחךזריםישבעופן'וגולאחריםתתןד

לישמעובניםועתהמהו'וגומכחךזריםישבעופן'וגומהודךלאחריםתתןמ

לישמעובניםועתהמהונכריבביתועצביךכחךזריםישבעופןלאכזריושנתיךהודךלאחריםתתן2פ

לישמעובניםועתה'וגוכחךזריםישבעופן'וגוהודךלאחריםתתןנ

לישמעובניםועתהמהו'וגוכחךזריםישבעופן'וגוהודךלאחריםתתןא

לישמעובניםועתהמהו'וגוכחךזריםישבעופן'וגוהודך'לאחריתתןש

בנים'שנבניםנקראוישראלשכלובנימןיהודהובשבטהשבטים'בימדברד

בנים'שנבניםנקראוישראלשכלובנימןיהודהובשבטהשבטיםבעשרתמדברמ

בנים'שנאבניםנקראוישראלשכלובנימןיהודהובשבטהשבטיםבעשרתמדבר2פ

בנים'שנבניםנקראו'יששכלובנימיןיהודהובשבט'שבטיבעשרתמדברנ

בנים'שנאלמקוםבניםנקראו'ישרשכלובנימןיהודהובשבט'השבטי'בימדברפימאמריתסורוואלא

בנים'שנאמלמקוםבניםנקראוישראלשכלובנימיןיהודהובשבט'השבטי'בימדברפימאמריתסורוואלש

אתהזהירםפימאמריתסורוואלהשמועהאתשיקיימוהזהירםלישמעו'וגואלהיכם'לייאתםד

אתשיקיימוהזהירםפימאמריתסורוואלהשמיעהאתשיקיימוהזהירםלישמעואלהיכםי"ליאתםמ

אתהזהירםפימאמריתסורוואלהשמיעהאתשיקיימוהזהירםלישמעו'וגואלהיכםי"ליאתם2פ

אתהזהירםפימאמריתסורוואלהשבועהאתשיקיימוהזהירםלישמעו'וגוי"ליאתםנ

אתשיקיימוהחזירםפימאמריתסורוואלהשמיעהאתשיקיימוהזהירםלישמעואלהיכם'להאתםא

אתשיקיימוהחזירםפימאמריתסורוואלהשמועהאתשיקיימוהחזירםלישמעואלהיכם'להאתםש

גלושניהםעבירתשעללפיונשמענעשה'יידבראשרכלבסיניעליהםשקבלוכשםהעשייהד

גלושניהםעבירותשעללפיונשמענעשהי"ידבראשרכלבסיניעליהםשקבלוכשםהעשייהמ

גלושניהםעבירתשעללפיונשמענעשהי"ידבראשרכלבסיניעליהםשקבלוכשםהעשייה2פ

גלושניהםעבירתשעללפיונשמענעשהי"ידבראשרכלבסיניעליהםשקבלוכשםהעשייהנ

גלושניהםעברתשעללפיונשמענעשה'הדבראשרכלסיניבהרעליהםשקבלוכשםהעשייהא

גלושניהםעברתשעללפיונשמענעשה'הדבראשרכלסיניבהרעליהםשקבלוכשםהעשייהש

'ייבקולשמעולאאשרעל'וגוישראלאתאשורמלךויגל'שנד

אלהיהםי"יבקולשמעולאאשרעל'וגומוינחםאשורהישראלאתאשורמלךויגל'שנמ

אלהיהםי"יבקולשמעולאאשרעל'וגובחלחוינחםאשורהישראלאתאשורמלךויגל'שנ2פ

י"יבקולשמעולאאשרעל'וגואשורה'ישאתאשורמלךויגל'שננ

אלהיהם'הבקולשמעולאאשרעלבלחלחוילחםאשורהישראלאתאשורמלךויגל'שנאא

אלהיהם'הבקולשמעולאאשרעלבלחלחוילחםאשורהישראלאתאשורמלךויגל'שנאש

ואלממנוהזנותשיתרחקוהזהירםדרכךמעליההרחקעשוולאשמעוולאד

ואלממנושיתרחקוהזנותעלהזהירםדרכך()מעליההרחקעשוולאשמעוולא'וגוממ

ואלממנוהזנותשיתרחקוהזהירםדרכךמעליההרחקעשוולאשמעוולא2פ

ואלממנוהזנותשיתרחקוהזהירםדרכךמעליההרחקעשוולאשמעוולאנ

ואלהזנותמןשיתרחקוהזהירםדרכךמעליההרחקעשוולאשמעוולאא

ואלהזנותמןשיתרחקוהזהירםדרכךמעליההרחקעשוולאשמעוולאש
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ז, ט

תקרובלאבשרושארכלאלאישאישבהן'שנאהעריותעלהזהירםביתהפתחאלתקרבד

תקרבולאבשרושארכלאלאישאישבהן'שנהעריותעלהזהירםביתהפתחאלתקרבמ

תקרבולאבשרושארכלאלאישאישבהםשנאמרהעריותעלהזהירםביתהפתחאלתקרב2פ

תקרבולאבשרושארכלאתאישאישבהם'שנהעריותעלהזהירםביתהפתחאלתקרבנ

תקרבולאבשרושארכלאתאישאיש'שנאהעריותעלהזהירםביתהפתחאלתקרבא

תקרבולאבשרושארכלאתאישאיש'שנאהעריותעלהזהירםביתהפתחאלתקרבש

ולא'דתימ'כממלכותאלאהודךואיןלגויםותנשאמלכותםשיאבדוהודךלאחריםתתןפןערוהלגלותד

ולאמ"דתיא'כממלכותאלאהודךואיןלגויםותנתןמלכותםשיאבדוהודךלאחריםתתןפןערוהלגלותמ

ולאדתימרכמהמלכותאלהודךואיןלגויםותנגףמלכותםשיאבדוהודךלאחריםתתןפןערוהלגלות2פ

ולאא"כמדמלכותאלאהודואיןלגויםותנתןמלכותםשיאבדוהודךלאחריםתתןפןערוהלגלותנ

ולאא"כדמלכותאלאהודךואיןלגויםוינתןמלכותםשיאבדוהודיךלאחריםתתןפןערוהלגלותא

ולאא"כדמלכותאלאהודךואיןלגויםוינתןמלכותםשיאבדוהודך'לאחריתתןפןערוהלגלותש

'דתי'כמליאבדושנותיהםימיהםשקרבואכזרילמלאךשנותיהםנתנולאכזריושנותיךמלכותהודעליונתנוד

מ"דתימ"כליאבדושנותיהםימיהםשקרבואכזרילמלאךשנותיהםנתנולאכזריושנותיךמלכותהודעליונתנומ

אמרדאתכמהליאבדושנותיהםעיניהםשקרבואכזרילמלאךשנותיהםנתנולאכזריושנותיךמלכותהודעליונתנו2פ

א"כמדליאבדושנותיהםימיהםשקרבואכזרילמלאךשנותיהםניתנולאכזריושכנותיךמלכותהודעליונתנונ

א"כדליאבדושנותיהםימיהםשקרבואכזרילמלאךשנותיךינתנולאכזריושנותיךמלכותהודעליונתנוא

א"כדליאבדושנותיהםימיהםשקרבואכזרילמלאךשנותיךינתנולאכזריושנותיך'מלכוהודעליונתנוש

כחךזריםישבעופן'וגושנותיךעדותבאיימיךותקרביד

כחךזריםישבעופן'וגומשנותיךעדותבואיימיךותקריבימ

כחךזריםישבעופןהארצותלכלוקלסהלגויםחרפהנתתיךכןעלשנותיךעדותבואיימיךותקריבי2פ

כחךזריםישבעופן'וגולגויםחרפהנתתיךעלשנותיךעדותבואיימיךותקרבינ

כחךזריםישבעופןהארצותלכלוקלסהלגויםחרפהנתתיךכןעלשנותיךעדותבואיימיךותקריביא

כחךזריםישבעופןהארצותלכלוקלסהלגויםחרפהנתתיךכןעלשנותיךעדותבואיימיךותקריביש

תעבדכי'דתימ'כמארצםכחאלאכחךואיןויגיעםכחםואכלובמקומםזריםוישבומארצםשגלוד

תעבודכי'דתיממ"כארצםכחאלאכחםואיןויגיעםכחםואכלובמקומםזריםוישבומארצםשגלומ

תעבודכידתימרכמהארצםכחאלאכחךואיןויגיעםכחםואכלובמקומםזריםוישבומארצםשגלו2פ

תעבודכיא"כמדארצםכחאלאכחךואיןויגיעםכחםואכלובמקומםזריםוישבומארצםשגלונ

תעבודכיא"כדארצםכחאלאכחךואיןויגיעםכחםואכלובמקומםזריםוישבומארצםשגלוא

תעבודכיא"כדארצםכחאלאכחךואיןויגיעםכחםואכלובמקומםזריםוישבומארצםשגלוש

הושיבהשבטיםלעשראשורמלךכשהגלהמוצאאתוכן'וגוהאדמהאתד

הושיבהשבטיםלעשרתאשורמלךכשהגלהמוצאאתוכןלךכחהתתתוסףלאהאדמהאתמ

הושיבהשבטיםלעשרתאשורמלךכשהגלהמוצאאתוכן'וגולךכוחהתתתוסףלאהאדמהאת2פ

הושיב'השבטילעשרתאשורמלךכשהגלהמוצאאתוכןלךכחהתתתוסיףלאהאדמהאתנ

הושיב'השבטי'ליאשורמלךכשהגלהמוצאאתוכןלךכחהתתתוסףלאהאדמהאתא

הושיב'השבטי'ליאשורמלךכשהגלהמוצאאתוכןלךכחהתתתוסףלאהאדמהאתש
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'וגוומחמתמעוהמבבלאשרמלךויבא'שנאבארצםזריםד

ישראלבניתחתשומרוןבעריויושבוספרויהומחמתומעוהומכותהמבבלאשורמלךויבא'שנבארצםזריםמ

ישראלבניתחתשמרוןבעריויושבוספרויםומחמתומעוהמבבלאשורמלךויבא'שנבארצםזרים2פ

'וגושומרוןבעריויושבוספרויםומחמתמבבלאשורמלךויבא'שנבארצםזריםנ

'וגומבבלאשורמלךויבא'שנאבארצםזריםא

'וגומבבלאשורמלךויבא'שנאבארצםזריםש

אלאעצביךאיןנכריבביתועצביךכחךזריםישבעופןהויד

אלאעצביךאיןנכריבביתועצביךכוחךזריםישבעופןהויבעריהוישבושומרוןאתויירשומ

אלאעצביךאיןנכריבביתועצביךכחךזריםישבעופןהויבעריהוישבושמרוןאתוירשו2פ

אלאעצביךאיןנכריבביתועצביך'וגוכחךזריםישבעופןהוינ

אלאעצביךואיןנכריבביתועצביךכחךזריםישבעופןהויבעריהוישבושומרוןאתויירשוא

אלאעצביךואיןנכריבביתועצביךכחךזריםישבעופןהויבעריהוישבושומרוןאתויירשוש

כלבעצבוןשיאכלו'לומהארץיגיעתזועצביך'א'דבניםתלדיבעצב'דתי'כמבניםד

כלבעצבוןשיאכלו'לומהארץיגיעתזוועצביךא"דבניםתלדיבעצבמ"דתימ"כבניםמ

כלבעצבוןשיאכלולומרהארץיגיעתזועצביךאחרדברבניםתלדיבעצבדתימרכמהבנים2פ

כלבעצבוןשיאכלו'לומהארץיגיעתזוועצביךא"דבניםתלדיבעצב'שנבניםנ

כלבעצבוןשיאכל'לומהארץיגיעתהיאזוועצביךא"דבניםתלדיבעצבא"כדבניםא

כלבעצבוןשיאכלו'לומהארץיגיעתהיאזוועצביךא"דבניםתלדיבעצבא"כדבניםש

אתאשורמלךויגל'אוהואוכן'וגותאכלנהבעצבון'דתי'כמנכריהבארץשיאכלומהד

אתאשורמלךויגל'אומהואוכןתאכלינהבעצבון'מ"דתימ"כנכריהבארץשיאכלומהמ

אתאשורמלךויגלאומרהואוכן'וגותאכלנהבעצבוןדתימרכמהנכריהבארץשיאכלומה2פ

אתאשורמלךויגלא"וכה'וגותאכלנהבעצבוןא"כמדנכריהבארץשיאכלומהנ

אתאשורמלךויגלא"וכהתאכלנהבעצבוןא"כדנכריהבארץשיאכלומהא

אתאשורמלךויגלא"וכהתאכלנהבעצבון(בעבון)א"כדנכריהבארץשיאכלומהש

שהיועל'השבטים'לילהםאירעזאתכל'וגואשורהישראלד

שהיועלהשבטיםלעשרתלהםאירעזאתכל'וגומאשורהישראלמ

שהיועלהשבטיםלעשרתלהםאירעזאתכלמדיועריגוזןנהרובחבורבחלחוינחםאשורהישראל2פ

שהיועל'השבטילעשרתלהםאירעזאתכל'וגו'ישנ

שהיועל'השבטי'לילהםאירעזאתכלמדיוערין[ז]גונהרובחבורבלחלחוינחםאשורה'ישרא

שהיועל'השבטי'לילהםאירעזאתכלמדיועריגוזןנהרובחבורבלחלחוינחםאשורהישראלש

ערשותםעלוסרוחיםשןמטותעלהשכביםבהם'שנאדיןגזרנתחתםשעליואישאשתבזנותשטופיםד

ערשותםעלוסרוחיםשןמטותעלהשוכביםבהם'שנדיןגזרנתחתםשעליואישאשתבזנותשטופיםמ

ערסותםעלוסרוחיםשןמטותעלהשכביםבהםשנאמרדיןגזרנתחתםשעליואישאשתבזנותשטופים2פ

עלהשוכביםבהם'שנדיןגזרנתחתםשעליואישאשתבזנותשטופיןנ

ערשותםעלוסרוחיםשןמטותעלהשוכבים'שנאדינםגזרנחתםשעליואישאשתבזנות'שטופיא

ערשותםעל'וסרוחישןמטותעל'השוכבי'שנאדינםגזרנחתםשעליואישאשתבזנות'שטופיש
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זהנשותיהםמחלפיםשהיושלהםשאינהזרעבשכבתמטותיהםמסריחיםשהיו'וגוד

זהנשותיהםמחליפיןשהיושלהםשאינהזרעבשכבתמטותיהםמסריחיםשהיומ

זהנשותיהםמחליפיםשהיושלהםשאינהזרעבשכבתמטותיהםמסריחיםשהיוערסותםעלוסרוחיםמהו'וגו2פ

זהנשותיהםמחליפיןשהיושלהםשאינהזרעבשכבתמטותיהןמסריחיןשהיוערסותםנ

עםזהנשותיהםמחליפיןשהיושלהםשאינוזרעבשכבתמטותיהםמסריחיןשהיוערשותםעל'וסרוחימהוא

עםזהנשותיהם'מחליפישהיושלהםשאינוזרעבשכבתמטותיהם'מסריחישהיוערשותםעל'וסרוחימהוש

שמחתתסורשעהאותהסרוחיםמרזחוסרגוליםבראשיגלועתהלכןאחריו'כתמהלזהד

שמחת'משתתסורשעהאותהסרוחיםמרזחוסרגוליםבראשיגלועתהלכןאחריו'כתומהלזהמ

שמחתתסורשעהאותהסרוחיםמרזחוסרגוליםבראשיגלועתהלכןאחריוכתובמהלזה2פ

שמחתתסורשעהאותה'וגוגוליםבראשיגלועתהלכןאחריו'כתימהלזהנ

שמחתתסורשעהאותהסרוחיםמרזחוסרגוליםבראשיגלועתהלכןאחריו'כתימהזהא

שמחתתסורשעהאותהסרוחיםמרזחוסרגוליםבראשיגלועתהלכןאחריו'כתימהזהש

מגידלעולםהדריתקחועולליהמעלתענוגיהמביתתגרשוןעמינשיעליהםמתנבאמיכהוכןהסרוחיםד

מגידלעולםהדריתקחועולליהמעלתענוגיהמביתתגרשוןעמינשיעליהםמתנבאמיכהוכןסרוחים[ה]מ

מגידלעולםהדריתקחועולליהמעלתענוגיהמביתתגרשוןעמינשיעליהםמתנבאמיכהוכןהסרוחים2פ

מגידלעולםהדריתקחועולליהמעלתענוגיהמביתתגרשוןעמינשיעליהםמתנבאמיכהוכן'הסרוחינ

מגידלעולםהדריתקחועולליהמעלתענוגיהמביתתגרשוןעמינשי'ואמעליהםנתנבאמיכהוכן'הסרוחיא

מגידלעולםהדריתקחועולליהמעלתענוגיהמביתתגרשוןעמינשי'ואמעליהםנתנבאמיכהוכן'הסרוחיש

מביתתגרשוןעמינשיהויאותןמגרשיןוהןבעליהןעלאותן'ואוסראנשיםנשימעליםשהיו'הכתד

מביתתגרשוןעמינשיהויאותןמגרשיןוהןבעליהםעלאותןואוסריןאנשיםנשיבועליםשהיו'הכתומ

תגרשוןעמינשיהויאותןמגרשיןוהןבעליהןעלאותןואוסריםאנשיםנשיבועליםשהיוהכתוב2פ

מביתתגרשוןעמינשיהויאותןמגרשין<...><....>בעעלאותן'ואוסרי'אנשינשי'בועלישהיו'הכתונ

תגרשוןעמינשיהויאותם'מגרשיוהםבעליהןעלאותם'ואוסריהאנשיםנשיבועליםשהיו'הכתוא

תגרשוןעמינשיהויאותם'מגרשיוהםבעליהןעלאותםואוסריןהאנשיםנשיבועליםשהיו'הכתוש

לאלעולםהדריתקחועולליהמעלמהובומתענגתשהיתהבעלהביתזהתענוגיהד

לאלעולםהדריתקחועולליהמעלמהובומתענגתשהיתהבעלהביתזהתענוגיהמ

לאלעולםהדריתקחועולליהמעלמהובומתענגתשהיתהבעלהביתזה2פ

לאלעולםהדריתקחו<......>מעלמהובומתענגתשהיתהבעלהביתזהתענוגיהנ

לאלעולםהדריתקחועולליהמעלמהובומתענגתשהיאבעלהביתזהתענוגיהמביתזהא

לאלעולםהדריתקחועולליהמעל[מהו]בומתענגתשהיאבעלהביתזהתענוגיהמביתזהש

'דתי'כמבהםמתהדרואניעוזיסדתויונקיםעולליםמפי'שנהעולליםאלאהדרבעולםלוהיהד

מ"דתימ"כבהםמתהרואניעזיסדתויונקיםעולליםמפי'שנהעולליםאלאהדרבעולםליהיהמ

דתימרכמהבהםמתהדרואניעזיסדתויונקיםעולליםמפי'שנהעולליםאלאהדרבעולםליהיה2פ

א"כמד<...>מתהדרואניעוזיסדת'ויונקי'עוללימפי'שנ'העולליאלאהדרבעולםליהיהנ

א"כדבהםמתהדרואניויונקיםעולליםמפי'שנאהעולליםאלאהדרבעולםליהיהא

א"כדבהםמתהדרואניויונקיםעולליםמפי'שנאהעולליםאלאהדרבעולםליהיהש
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בממזריםחפץאנישאיןשליהדראותובטלתםממזריםאותםעשיתםואתםמלךהדרתעםברובד

בממזריםחפץאנישאיןשליהדראותוביטלתםממזריםאותםעשיתםואתםמלךהדרתעםברבמ

בממזריםחפץאנישאיןשליהדראותובטלתםממזריםאותםעשיתםואתםובאפסמלךהדרתעםברב2פ

<...>בממזחפץאנישאיןשליהדראותובטלתם'ממזריאותםעשיתםואתםמלךהדרתעםברבנ

בממזריםחפץאנישאיןשליהדראותובטלתםממזריםאותםעשיתםואתםמלךהדרתעםברובא

בממזריםחפץאנישאיןשליהדראותובטלתםממזריםאותםעשיתםואתםמלךהדרתעםברובש

המנוחהלאכיולכוקומואחריו'כתימה'וגו'ייבקהלממזריבאלא'כתישכןד

'וגומי"יבקהלממזריבאלא'כתושכןמ

המנוחהזאתלאכיקומואחריוכתובמה'וגוי"יבקהלממזריבאלאכתיבשכן2פ

המנוחהזאתלאכיולכוקומואחריו'כתומהי"יבקהלממזריבאלא'כתשכןנ

המנוחהזאתלאכיולכוקומואחריו'כתיומה'הבקהלממזריבאלא'שנאא

המנוחהזאתלאכיולכוקומואחריו'כתיומה'הבקהלממזריבאלא'שנאמש

שפשטתםכיוןעמכםאפימאריךהייתיעבירותשארעל'הבהלהם'אמנמרץוחבלתחבלטמאהבעבורד

שפשטתםכיוןכם[עמ](ב)אפימאריךהייתיעבירותשארעל'ה'ב'הקלהם'אממ

שפשטתםכיוןעמהםאפימאריךהייתיעבירותשארעלה"הקבלהם'אמנמרץוחבלתחבולטמאהבעבור2פ

שפשטתםכיוןעמכוןאפימאריךהייתיעבירותשארעלה"הבלהם'אמ<.>נמרוחבלתחבלטמאהנ

נמרץוחבלתחבלטמאהבעבורא

נמרץוחבלתחבלטמאהבעבורש

יעקבעמו'ייחלקכיאמרתיאנינמרץוחבלמהו'וגוולכוקומובניאוףד

יעקבעמוי"יחלקכיאמרתיאנינמרץוחבלמהו'וגומזאתלאכיולכוקומובניאוףמ

יעקבעמוי"יחלקכיאמרתיאנינמרץוחבלמהו'וגוולכוקומובניאוף2פ

יעקבעמוי"יחלקכיאמרתיאנינמרץוחבלמהו'וגוולכוקומובניאוףנ

'וגועמו'החלקכיאמרתיאניא

'וגועמו'החלקכיאמרתיאניש

משולשלשהואלחבלדומהזרעושהיהלפיחלקיהיהוהואלנחלהיעקבנטלתיאנינחלתוחבלד

משולשלשהואלחבלדומהזרעושהיהלפיחלקיהיהוהואלנחלהחבליעקבנטלתיאנינחלתוחבלמ

משולשלשהואלחבלדומהזרעושהיהלפיחלקיהיהוהואלנחלהיעקבנטלתיאנינחלתוחבל2פ

משולשלשהואלחבלדומהזרעושהיהלפיחלקיהיהוהואלנחלהיעקבנטלתיאנינחלתוחבלנ

משולששהואלחבלדומהשזרעובעבורחלקיהיהוהואלנחלהיעקבנטלתיאניא

משולששהואלחבלדומהשזרעובעבורחלקיהיהוהואלנחלהיעקבנטלתיאניש

מןעצמןשומריםשכולםביניהםמפסיקאחרזרעהיהולאאבותיהםבנימיוחסיםכולםשהיובזהזהד

מןעצמןשומריןשכולןביניהםמפסיקאחרזרעהיהולאאבותיהםבנימיוחסיםכולםשהיובזהזהמ

מןעצמםשומריםשכולםביניהםמפסיקאחרזרעהיהולאאבותיהםבנימיוחסיםכולםשהיובזהזה2פ

מןעצמןשומריןשכולםביניהםמפסיקאחרזרעהיהולאאבותיהםבני'מיוחסיכולםשהיובזהזהנ

מןעצמם'שומרישכולםביניהםמפסיקאחרזרעהיהולאאבותיהםבני'מיוחסיכלםשהיובזהזהא

מןעצמם'שומרישכולםביניהםמפסיקאחרזרעהיהולאאבותיהםבני'מיוחסיכלםשהיובזהזהש



20

במדבר רבה פרשה ט
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אתהולידופינחספינחסאתהולידאלעזרכתובכיצדממזרותשםהיהולאהניאוףד

אתהולידופנחספנחסאתהולידאלעזר'כתוצדזהכאיהאממזרותשםהיהולאהניאוףמ

אתהולידופנחספנחסאתהולידאלעזרכתיבצדזהכאיממזרותשםהיהולאהניאוף2פ

אתהולידופנחספנחסאתהולידאלעזר'כתיצדזהכאיממזרותשםהיהולאהניאוףנ

אתהולידופנחספנחסאתהוליד'אלעז'כתיכיצד'ממזרושםהיהולאהניאוףא

אתהולידופנחספנחסאתהוליד'אלעז'כתיצדזהכאיממזרותשםהיהולאהניאוףש

מונההואהיאךהנחלהאתוטמאתחבירךאשתעלנכנסתואתכךבאהוהשלשלתכולםוכןאבישועד

מונההואהיאךהנחלהאתוטימאתחברךאשתעלנכנסתואתכךבאהוהשלשלתכולםוכןאבישועמ

מונההואהיאךהנחלהאתוטימאתחבירךאשתעלנכנסתואתכךבאהוהשלשלתכולםוכןאבישוע2פ

מונהאתההיאךהנחלהאתוטמאתחבירךאשתעלנכנסתואתכךבאהוהשלשלתכולםוכןאבישוענ

מונההואהיאךהנחלהאת'וטמאחבירךאשתעלנכנסתואתכךבאהוהשלשלתכולםוכןאבישועא

מונההואהיאךהנחלהאתוטמאתחבירךאשתעלנכנסתואתכךבאהוהשלשלתכלםוכןאבישועש

נואףנמרץמהונמרץוחבלהויהחבלאתפסקתממזרשהואבנואינווהואבניפלניד

נואףנמרץמהונמרץוחבלהויהחבלאתפוסקתממזרשהואבנואינווהואבניפלונימ

נואףץ"נמרמהונמרץוחבלהויהחבלאתפסקתממזרשהואבנואינווהואבניפלוני2פ

נואףנמרץמהונמרץוחבלהויהחבלאתפסקתממזרשהואבנואינווהואבני'פלונ

נואףנמרץמהונמרץוחבלהויהחבלאתפסקתממזרשהואבנואינווהואבנובכורפלוניא

נואףנמרץמהונמרץוחבלהויהחבלאתפסקתממזרשהואבנואינווהואבנובכורפלוניש

הניאוףבעוןאלאדיןגזרנתחתםשלאהשבטים'בילמדתהאצורררשעממזרד

ניאוףבעוןאלאדיןגזרנתחתםשלא()השבטיםבעשרתלמדתהאצורררשעממזרמ

הניאוףבעוןאלאשלהםדיןגזרנתתחתםשלאהשבטיםבעשרתלמדתהאצורררשעממזר2פ

הניאוףבעוןאלאדינםגזרנחתםשלא'השבטיבעשרתאמרתהאצוררר"ממזרשעממזרנ

הניאוףבעוןאלאדינםגזרנחתםשלא'שבטי'בילמדתהאצורררוצחממזרא

הניאוףבעוןאלאדינםגזרנחתםשלא'שבטי'בילמדתהאצורררוצחממזרש

בימיהאלהיםלפניצווחירמיהשכןהניאוףעלאלאדינםגזרנתחתםשלאובנימןיהודהלשבטומניןד

בימי'ה'ב'הקלפניצווחירמיהשכןהניאוףעלאלאדינםגזרנתחתםשלאובנימןיהודהלשבטומניןמ

בימיהאלהיםבפניצווחירמיהשכןהניאוףעלאלאדינםגזרנתתחתםשלאובנימןיהודהלשבטומנין2פ

בימים"האלילפניצווחירמיהשכןהניאוףעלאלאדינםגזרנתחתםשלאובנימיןיהודהלשבטומניןנ

בימיה"הקבבפניצווחירמיהשכןהניאוףעלאלאדינםגזרנחתםשלאובנימיןיהודהלשבטומניןא

בימיה"הקבבפניצווחירמיהשכןהניאוףעלאלאדינםגזרנחתםשלאובנימיןיהודהלשבטומניןש

אוחילהמעימעי'ד'ה'הבימיאלאאותההחרבתולאמהםיותררעותישראלעשומנשהד

אוחילהמעימעי'ד'ה'הבימיאלאאותההחרבתולאמהםיותררעותישראלעשומנשהמ

אוחילהמעימעידכתיבהיאהדאבימיאלאאותההחרבתולאמהםיותררעותישראלעשומנשה2פ

אוחילהמעימעיד"ההבימיאלאאותםהחרבתולאמהםיותררעות'ישעשומנשהנ

אוחילהמעימעיד"ההבימיאלאאותההחרבתולאמהםיותררעות'ישרעשומנשהא

אוחילהמעימעיד"ההבימיאלאאותההחרבתולאמהםיותררעותישראלעשומנשהש
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ז, ט

'הקבהלו'אמ'וגולביקירתד

'ה'ב'הקלו'אמ'וגואחרישלאלביליהומהלביקירותמ

קודשאלו'אממלחמהתרועתנפשישמעתשופרקולכיאחרישלאלביליהומהלביקירות2פ

ה"הבל"א'וגוליהומהלביקירותנ

ה"הקבל"אליהומהלביקירותא

ה"הקבל"אליהומהלביקירותש

עכשואבותםבניהבניםהיואותישהכעיסו'אעפמנשהבימיד

עכשיואבותםבניהבניםאלאאותישהכעיסו'פ'ע'אמנשהבימימ

עכשואבותםבניהבניםאלאאותישהכעיספיעלאףמנשהבימיהואבריך2פ

עכשיואבותםבניאלאהבניםהיולאאותישהכעיסופ"אעמנשהבימינ

עכשיוהיואבותםבניהבניםאלהאותישהכעיסופ"אעמנשהבימיא

עכשוהיואבותםבניהבניםאלהאותישהכעיסופ"אעמנשהבימיש

משכיםמזויניםסוסיםהפרשהבסוף'כתימה'וגועמיאוילכי'ד'ה'ההםזמהבניד

מושכיםמיזניםסוסיםהפרשהבסוף'כתומה'וגומעמיעוילכי'ד'ה'ההםזמהבנימ

משכים'מזויניסוסיםהפרשהבסוףכתובמה'וגועמיאוילכידכתיבהיאהדאהםזמהבני2פ

מושכיםמזויניםסוסים'הפרשבסוף'כתימהעמיאוילכי'דכתיהםזימהבנינ

משכיםמיוזניםסוסים'הפרשבסוף'כתימה'וגועמיאוילכיד"הההםזמהבניא

משכיםמיוזניםסוסים'הפרשבסוף'כתימה'וגועמיאוילכיד"הההםזמהבניש

'בהקבהוכפרוכולןהמצותעלשעברו'אעפיצהולרעהואלאישהיוד

'ה'ב'בהקוכפרוכלןהמצוותעלשעברו'פ'ע'א'וגומהיומ

ברוך'בהקוכפרוכולןהמצותעלשעברופיעלאףיצהלורעהואלאישהיו2פ

ה"בהבוכפרוכולןהמצותעלשעברופ"אעיצהלורעהואלאישהיונ

כלןהמצותעלועברוה"בהקבשכפרופ"אע'וגוהיוא

כלןהמצותעלועברוה"בהבשכפרופי"אע'וגוהיוש

הניאוףועלאפומאריךהוא'בייכחשו'דתיכמהד

הניאוףעלאפומאריךהיההואכיי"ביכחשו'דתימה"כממ

הניאוףועלאפימאריךהואכיהואלאויאמרוי"ביכחשודתימרכמההוא2פ

הניאוףועלאפומאריךהיהכיי"ביכחשוא"כמדנ

הניאוףעלאפומאריךהוא[הכלעל]'וגוהואלאויאמרו'בהכחשוא"כדא

הניאוףועלאפומאריךהוא'וגוהואלאויאמרו'בהכחשוא"כדש

'הקבה'אמ'וגו'יינאםבםאפקדלאאלההעלאחריו'כתשכןדיןגזרעליהםנחתםד

'ה'ב'הק'אמ'וגומי"ינאםאפקדלאאלההעלאחריו'כתושכןדיןגזרעליהםנחתםמ

ה"הקב'אמי"ינאםאפקודלאאלההעלאחריוכתובשכןדיןגזרעליהםנחתם2פ

ה"אהב'וגוי"ינאםבםאפקודלאאלההעלאחריו'כתישכןדיןגזרעליהםנחתםנ

ה"הקב'אמ'וגו'הנאםבםאפקודלאאלההעל'כתישכןדיןגזרעליהםנחתםא

ה"הקב'אמ'וגו'הנאםבםאפקודלאאלההעל'כתישכןדיןגזר'עליהנחתםש
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בשרותיהעלואחריו'ד'ה'הלמלכיותמוסרןהריניכועסאניהזמהועלכובשאניהכלעלד

בשרותיהעלואחריו'ד'ה'הלמלכיותמוסרןהריניכועסאניהזמהועלכובשאניהכלעלמ

בשרותיהעלובתריהדכתיבהיאהדאלמלכיותמוסרןהריניכועסאניהזמהועלכובשאניהכלעל2פ

בשרותיהעלואחריוד"הה<....>למלכימוסרןהריניכועסאניהזימהועלכובשאניהכלעלנ

בשדותיהעלובתריהד"ההלמלכיותמוסרםהריניכועסאניהזמהועלכובשאניהכלעלא

בשדותיהעלובתריהד"ההלמלכיותמוסרםהריניכועסאניהזמהועלכובשאניהכלעלש

הזהרולמלחמהיוצאיםשאתםבשעהלישראלמשהלהםאמרוכןכחךישבעופן'וגוד

הזהרולמלחמהיוצאיםשאתםבשעהלישראללהםמשה'אמוכן'וגומכחךזריםישבעופן'וגומושחתומ

הזהרולמלחמהיוצאיןשאתםבשעהלישראלמשהלהםאמרוכן'וגוכחךזריםישבעופן'וגוושחתו2פ

הזהרולמלחמה'יוצאישאתםבשעה'לישמשהלהם'אמכחךזריםישבעופן'וגוושחתונ

הזהרולמלחמהיוצאיןשאתםבשעהלישראלמשהלהםא"וכ'וגוכחךזריםישבעופןהויושחתוא

הזהרולמלחמהיוצאיןשאתםבשעה'לישרמשהלהםא"וכ'וגוכחךזריםישבעופןהויושחתוש

מאחריכםיושבהואלכםהנלחם'הקבהביניכםזמהעוןיששאםניאוףעוןבכםיהיהשלאד

מאחריכםישובהואלכםהנלחם'ה'ב'הקביניכםזמהעוןיששאםניאוףעוןבכםיהיהשלאמ

מאחריכם(-מ)יושבהואלכםנלחםה"הקבביניכםזמהעוןיששאםניאוףעוןבכםיהיהשלא2פ

מאחריכםשבהואלכםהנלחםה"הבביניכםזימהעוןיששאםניאוףעוןבכםיהיהשלאנ

מאחריכםישובהואלכםהנלחםה"הקבביניכםזמהעוןיששאםניאוףעוןבכםיהיושלאא

מאחריכםישובהואלכםהנלחםה"הקבביניהםזמהעוןיששאםניאוףעוןבכםיהיושלאש

בךיראהלא'וגומתהלךאלהיך'ייכי'ד'ה'השנאיכםבידנמסריםואתד

בךיראהלא'וגוממחניךבקרבמתהלךאלהיךי"יכי'ד'ה'השונאיכםבידנמסריםואתםמ

בךיראהלא'וגומחניךבקרבמתהלךאלהיךי"יכידכתיבהיאהדאשונאיכםבידנמסריםואתם2פ

בךיהיהלא'וגומחניךבקרבמתהלךך"אליי"יכיד"ההאויביכםבידנמסריןואתםנ

בךיראהולאמחניךבקרבמתהלךאלהיך'הכיד"ההשונאיכםבידנמסריםואתםא

בךיראהולאמחניךבקרבמתהלךאלהיך'הכיד"ההשונאיכםביד'נמסריואתםש

מייחד'הקבהשאיןיודעיןהוולישראלמשהלהם'אמאלהיך'ייכימהומאחריךושבדברערותד

מיחל'ה'ב'הקשאיןיודעיןהוולישראלמשהלהם'אמאלהיךי"יכימהומאחריךושבדברערותמ

מיחלה"הקבשאיןיודעיןהוולישראלמשהלהםאמראלהיךי"יכימהומאחריךושבדברערות2פ

מייחדה"הבשאיןיודעיןהיו'לישמשהלהם'אמך"אליי"יכימהומאחריךושבדברערותנ

מיחלה"הקבשאיןיודעיןהוולישראלמשהלהם'אמאלהיך'הכימהומאחריךושבדברערותא

מיחלה"הבשאין'יודעיהוו'לישרמשהלהם'אמאלהיך'הכימהומאחריךושבדברערותש

ביניכםשכינתומשרההואשעהואותהקדושמחניךוהיהבזמןאלאאלהיךנקראשהואבישראלשמוד

ביניכםשכינתומשרההואשעהואותהקדושמחניךוהיהבזמןאלאאלהיךנקראשהואעליכםשמומ

ביניכםשכינתומשרההואשעהואותהקדושמחנךוהיהבזמןאלאאלהיךנקראשהואבישראלשמו2פ

ביניכםשכינתומשרההואשעהואותהקדושמחניךוהיהבזמןאלאך"אלינקראשהוא'ישעלשמונ

בכםשכינתומשרההואשעהואותהקדושמחניךשיהיהבזמןאלאאלהיךנקראשהואבישראלשמוא

בכםשכינתומשרההואשעהואותהקדושמחניךשיהיהבזמןאלאאלהיךנקראשהוא'בישרשמוש
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'וגולהצילךמחניךבקרבמתהלך'ד'ה'השונאיכםומוסראויביכםמידאתכםמצילוהואד

לפניךאויביךולתתלהצילךמחניךבקרבמתהלך'ד'ה'השונאיכםומוסראויביכםמידאתכםמצילוהואמ

לפניךאויביךולתתלהצילךמחנךבקרבמתהלךדכתיבהיאהדאשונאיכםומידאויביכםמידאתכםמצילוהוא2פ

'וגולהצילךמחניךבקרבמתהלךד"ההשונאיכםומוסראויביכםמידאתכםמצילוהואנ

לפניךאויביךולתתלהצילךמחניךבקרבמתהלךד"ההאויביכםמידאתכםמצילוהואא

לפניךאויביךולתתלהצילךמחניךבקרבמתהלךד"ההאויביכםמידאתכםמצילוהואש

והתקדשתם'כתשכןהזמהומןהניאוףמןעצמןששומריםבעתקדושיםנקראושישראלומניןד

והתקדשתם'כתשכןהזמהומןהניאוףמןעצמןששומריןבעתקדושיםנקראושישראלומנייןקדושמחניךוהיהמ

והתקדשתםכתיבשכןהזמהומןהניאוףמןעצמןששומריןבעתקדושיםנקראושישראלומניןקדושמחנךוהיה2פ

והתקדשתם'כתישכןהזימהומןהניאוףמןעצמןששומריןבעת'קדושינקראו'שישומניןנ

והתקדשתם'שנאהניאוףמןעצמם'ששומריבשעהקדושיםנקראושישראלומניןקדושמחניךוהיהא

והתקדשתם'שנאהניאוףמןעצמם'ששומריבשעה'קדושינקראו'שישרומניןקדושמחניךוהיהש

אחריו'כתמהלאלוהלהםהואקדושיםשהםבזמןמכאןאלהיכם'ייאניקדושכיקדשיםוהייתםד

אחריו'כתימהלאלהיםלהםהואקדושיםשהןבזמןמכאןאלהיכםי"יאניכיקדושיםוהייתםמ

אחריוכתובמהלאלוהלהםהואקדושיםשהםבזמןמכאןאלהיכםי"יאניכיקדושיםוהייתם2פ

אחריו'כתימהלאלוהלהםהואקדושיםשהםבזמןמכאןם"אליכי"יאניכיקדושיםוהייתםנ

אחריו'כתימהלאלוהלהםהוא'קדושישהםשבזמןמכאןאלהיכם'האניקדושכי'קדושיוהייתםא

אחריו'כתימהלאלוהלהםהוא'קדושישהםשבזמןמכאןאלהיכם'האניקדושכי'קדושיוהייתםש

בזמןישראלאתמקדש'הקבהאימתימקדשכם'ייאניכיאותםועשיתםחקתיאתושמרתםד

בזמןישראלאתמקדש'ה'ב'הקאימתימקדשכםי"יאניאותםועשיתםחקתיאתושמרתםמ

בזמןישראלאתמקדשה"הקבאימתימקדשכםי"יאניאותםועשיתםמשפטיואתחקותיאתושמרתם2פ

בזמן'ישאתמקדשה"הבאימתימקדשכםי"יאניאותםועשיתםחקותיאתושמרתםנ

בזמןישראלאתמקדשה"הקבאימתימקדישכם'האניאותםועשיתםחוקותיאתושמרתםא

בזמן'ישראתמקדשה"הקבאימתימקדישכם'האניאותםועשיתםחוקותיאתושמרתםש

איש'שנבראשוןאישאשתניאוף'וכת'העריואלוהחקיםהםומהחקיושומריםשהםד

ואיש'שנבראשןאישאשתניאוףוכתבהעריותאלוחוקיםהםומהחקיושומריםשהםמ

אישאיש'שנבראשוןאישבאשתניאוףוכתבהעריותאלוהחקיםהםומהחקיושומריןשהן2פ

איש'שנבראשוןאישאשתניאוף'וכתיהעריותאלוהחוקיםהםומהחוקיושומריםשהםנ

ואיש'שנאבראשוןאישבאשתניאוף'וכתיהעריותהםאלוהחוקיםהםומהחוקיו'שומרישהםא

ואיש'שנאבראשוןאישבאשתניאוף'וכתיהעריתהםאלו'החוקיהםומהחוקיו'שומרישהםש

שכןלניאוףהקידושביןואםאבקללתלהפסיקראהומהינאףאשרד

'כתושכןלניאוףהקידושביןואםאבקללתלהפסיקראהומה'וגומאישאשתאתינאףאשרמ

כתיבשכןלניאוףהקדושביןואםאבקללתלהפסיקראהומה'וגואישאשתאתינאףאשר2פ

'כתשכןלניאוףהקידושביןואםאבקללתלהפסיקראהומה'וגואישאשתאתינאףאשרנ

'כתישכןלניאוףהקדושהביןואםאבקללתלהפסיקראהומהאישאשתאתינאףאשרא

'כתישכןלניאוףהקדושהביןואםאבקללתלהפסיקראהומהאישאשתאתינאףאשרש
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'הקבה'אמשכךלפיאביואתיקללאשראישאישבתחלהד

'ה'ב'הק'אמשכךלפי'וגומאמוואתאביואתיקללאשראישאישבתחלהמ

ה"הקב'אמשכךלפי'וגויומתמותאמוואתאביואתיקללאשראישאישבתחלה2פ

ה"אהבשכךלפי'וגויומתמותאמוואתאביואתיקללאשראישאישבתחלהנ

ה"הקב'אמשכךלפייומתמותאמוואתאביואתיקללאשראישאישכיבתחלהא

ה"הקב'אמשכךלפייומתמותאמוואתאביואתיקללאשראישאישכיבתחלהש

בנואףוסבורומכבדואביושהואאמובבעלסבורשהואלפיהניאוףאביושיקלללבןגרםמיד

בנואףוסבורומכבדואביושהואאמובבעלסבורשהואלפיהניאוףאביואתשיקלללבןגרםמימ

בנואףוסבורומכבדואביושהואאמובבעלסבורשהואלפיהניאוףאביואתשיקלללבןגרםמי2פ

בנואףוסבורומכבדואביושהואאמובבעלסבורשהואלפיהניאוףאביושיקלללבןגרםמינ

בנואףוסבורומכבדואביושהואאמובבעלסבורשהואלפיהניאוףהאבשיקלללבןגרםמיא

בנואףוסבורומכבדואביושהואאמובבעלסבורשהואלפיהניאוףהאבשיקלללבןגרםמיש

ומכרואישוגונבואמואביוומכה'אומאתהבוכיוצאומקללואביושאינוד

אביוומקלל'וגומומכרואישוגונב'וגומואמואביוומכה'אומאתהבוכיוצאומקללואביושאינומ

אביוומקלל'וגוומכרואישוגונב'וגוואמואביוומכהאומראתהבוכיוצאומקללואביושאינו2פ

'וגוומכרואישוגונב'וגוואמואביו[כה](קלל)ומ'אואתהבוכיוצאומקללואביושאינונ

אביוומקללומכרואישוגונבואמואביוומכה'אומאתהבוכיוצאומקללואביושאינוא

אביוומקללומכרואישוגונבואמואביוומכה'אומאתהבוכיוצאומקללואביושאינוש

ביניהםלהפסיקראויהיהלאוהלאלמקללמכהביןנפשגונבלהפסיקראהמהוכיד

ביניהםלהפסיקראויהיהלאוהלאלמקללמכהביןאישגונבלהפסיקראהמהוכי'וגומואמומ

ביניהםלהפסיקראויהיהלאוהלאלמקללמכהביןנפשגונבלהפסיקראהמהוכי'וגוואמו2פ

ביניהםלהפסיקראויהיהלאוהלאלמקללמכהביןנפשגונבלהפסיקראהמהוכינ

להפסיקראויהיהלאוהלאלמקללמכהביןנפשגונבלהפסיקראהמהואמוא

להפסיקראויהיהלאוהלאלמקללמכהביןנפשגונבלהפסיקראהמהואמוש

זהשעלללמדךכןעושהלמהואמואביובעונשנאמריםשניהםומקללשמכהלפיד

זהשעלללמדךכןעשהלמהואמואביובעונשנאמריםשניהםומקללשמכהלפימ

זהשעלללמדךכןעשהלמהואמואביובעונשנאמריםשניהםומקללשניהםשמכהלפי2פ

זהשעלללמדךכןעשהלמהואמואביובעונשבנאמריןשניהםומקללשמכהלפינ

זהשעלללמדךכןעשהולמהואמו(אב)אביובעונש'נאמרישניהםומקללשמכהלפיא

זהשעלללמדךכןעשהולמהואמואביובעונש'נאמרישניהםומקללשמכהלפיש

שהואלאחרמישראלנפשגונב'נתחייד

שהואלאחרשמוכרובעתהנגנבלקטןגורםשהואמפנימיתהלאחרמישראלנפשגונבנתחייבמ

שהואלאחרשמוכרובעתב[נ]הנגלקטןגורםשהואמפנימיתהלאחרומכרומישראלנפשגונבנתחייב2פ

שהואלאחרשמכרובעתהגנבלקטןגורםשהואמפנימיתהלאחרומכרו'מישנפשגונבנתחייבנ

שהואלאחרשמוכרובעתהנגנבלקטןגורםשהואמפנימיתהחייבלאחרומכרומישראלנפשגונבנתחייבא

שהואלאחרשמוכרובעתהנגנבלקטןגורםשהואמפנימיתהחייבלאחרומכרומישראלנפשגונבנתחייבש
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לזנותהקידושביןהפסיקלכךכןאףמכירםואינועמםגדלשאינולפיומקללםואמואביומכהד

לזנותהקידושביןהפסיקלכךכןאףמכירםואינועמםגדלשאינולפיומקללםואמואביומכהמ

לזנותהקידושביןהפסיקלכךכןאףמכירםואינועמםגדלשאינולפיומקללםואמואביומכה2פ

לזנותהקידושביןהפסיקלכךאףמכירםואינועמםגדלשאינולפיומקללוואמואביומכהנ

לזנותהקדושהביןהפסיקלכךכאןאףמכירםואינועמהםגדלשאינולפיומקללםואמואביומכהא

לזנותהקדושהביןהפסיקלכךכאןאףמכירםואינועמהםגדלשאינולפיומקללםואמואביומכהש

בןשמולידפעמיםבתורההאמורותעריותמכלאחתעלשבאמישכללפיאביומקללד

בןשמולידפעמיםבתורההאמורותעריותמכלאחתעלשבאמישכללפיאביומקללמ

בןממנהשמולידפעמיםבתורההאמורותהעריותמכלאחתעלשבאמישכללפיאביומקלל2פ

בןשמוליד'פעמיבתורההאמורותעריותמכל'אעלשבאמישכללפיאביומקללנ

בןממנהשמולידפעמים'האמורוהעריותמכלאחתעלשבאשכללפיואמואביומקללא

בןממנהשמוליד'פעמי'האמורו'העריומכלאחתעלשבאשכללפיואמואביומקללש

מכיראימתיהואמכיראמווהלאאםקללתהזכירולמהאביולקלללממזרוגורםד

מכיראימתיתבראלאהואמכיראמווהלאאםקללתהזכירולמהאביולקלללממזרוגורםמ

אתמכיראימתיתברהלאמכירהואאמווהלאאםקללתהזכירולמהאביולקלללממזרוגורם2פ

מכיראימתיתברהלאהואמכיראמווהלאאםקללתהזכירולמהאביולקלללממזרוגורםנ

אתמכיראימתיתכירהלאמכירהואאמווהלאאםקללתהזכירולמהלאביולקלללממזרוגורםא

אתמכיראימתיתכירהלאמכירהואאמווהלאאםקללתהזכירולמהלאביולקלללממזרוגורםש

פנויותעריותבשאראבלבבעלהאותותולהשהנואפתלפיאישאשתמניאוףהואשהממזרבזמןאמוד

(2)העריות(1)פנויותבשאראבלבבעלהאותותולהשהנואפתלפיאישאשתמניאוףהואשהממזרבזמןאמומ

פנויותעריותבשאראבלבבעלהאותותולהשהנואפתלפיאישאשתמניאוףהואשהממזרבזמן(אימתי)אמו2פ

פנויותעריותבשאראבלבבעלהאותותולהשהנואפתלפיאישאשתמניאוףהואשהממזרבזמןאמונ

פנויות'עריובשאראבלבבעלהאותותולהשהנואפתלפיאישאשתמניאוףהואשהממזרבזמןאמוא

פנויות'עריובשאראבלבבעלהאותותולהשהנואפתלפיאישאשתמניאוףהואשהממזרבזמןאמוש

לאמכיריםאינןממזריםואותםאותםמגדליםואחריםהבושהמפניבשווקיםבניהןאתמשליכותהןד

לאמכיריםאינןממזריםואותםאותםמגדליםואחריםהבושהמפניבשווקיםבניהןאתמשליכיןהןמ

לאמכיריםאינםממזריםואותםאותםמגדליןואחריםהבושהמפניבשווקיןבניהןאתמשליכותהן2פ

אתלאמכיריםאינןממזריםואותםתם[ו]אמגדליןואחריםהבושהמפנילשוקבניהןאתמשליכותהןנ

לא'מכיריאינם'ממזריואותםאותםמגדליםואחריםהבושהמפניוברחובותבשוקיםבניהםאתמשליכיןהןא

לאמכיריםאינםממזריםואותםאותםמגדליםואחריםהבושהמפניוברחובותבשוקיםבניהםאתמשליכיןהןש

בזמןאימתיאמוולאאביולאמכירשאינופעמיםאישמאשתממזרואפיאמותיהםולאאביהםד

בזמןאימתיאמוולאאביולאמכירשאינופעמיםאישמאשתממזרואפילואמותיהםולאאביהםמ

בזמןאימתיאמוולאאביולאמכירשאינופעמיםאישמאשתממזרואפלואמותיהםולאאביהם2פ

בזמןאימתיאמוולאאביולאמכירשאינופעמיםאישמאשתממזר'ואפיאמותיהןאתולאאביהןנ

בזמןאימתיאמוולאאביולאמכיראינו'פעמיאישמאשתממזר'ואפיאמותםולאאביהםא

בזמןאימתיאמוולאאביולאמכיראינופעמיםאישמאשתממזר'ואפיאמותםולאאביהםש
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העריותועלאישאשתעלשבאמי'הכתוענשולכךאותומשלכתוהיאהיםלמדינת'ובעלשנאפהד

העריותועלאישאשתעלשבאמי'הכתוענשולכךאותומשלכתוהיאהיםלמדינתובעלהשנאפהמ

העריותועלאישאשתעלשבאמי'הכתוענשולכךאותומשלכתוהיאהיםלמדינתובעלהשנאפה2פ

העריותועלאישאשתעלשבאמי'הכתוענשולכךאותומשלכתוהיאהיםלמדינתובעלהשנאפהנ

'העריוועלאישאשתעלשבאמי'הכתוענשולכךאותומשלכתוהיאהיםבמדינתובעלהשנאפהא

העריותועלאישאשתעלשבאמיהכתובענשולכךאותםמשלכתוהיאהיםבמדינתובעלהשנאפהש

איןתנינןתמןקדושמחניךוהיה'א'דקדושמחניךוהיהנאמרלכךוכרת'ד'במיתתד

איןתנינןתמןקדושמחניךוהיהא"דקדושמחניךוהיה'נאמלכךכרתד"במיתותמ

איןתנינןתמןקדושמחנךוהיהאחרדברקדושמחנךוהיהנאמרלכךכרתדיןביתמיתות2פ

איןתנינןתמןקדושמחניךוהיהא"דקדושמחניךוהיה'נאמלכךכרתד"במיתותנ

לאתנינןתמןקדושמחניךוהיהא"דקדושמחניךוהיה'נאלכךוכרתד"במיתתא

לאתנינןתמןקדושמחניךוהיהא"דקדושמחניךוהיה'נאמלכךוכרתד"במיתתש

שוטריאבותיושהוחזקוכלולמעלןמסנהדריןולאולמעלןהדוכןמןלאולמעלןהמזבחמןלאבודקיןד

שטריאבותיושהוחזקוכלולמעלןהסנהדריןמןולאולמעלןהדוכןמןולאולמעלןהמזבחמןלאבודקיןמ

שטריאבותיושהוחזקוכלולמעלןמסנהדריןולאולמעלןהדוכןמןולאולמעלןהמזבחמןלאבודקין2פ

שטריאבותיושהוחזקוכלולמעלןהסנהדריןולאולמעלןהדוכןמןולאולמעלןהמזבחמןלאבודקיןנ

שוטריאבותיושהוחזקוכלולמעלן'הסנהדרימןולאולמטןהדוכןמןולאולמעלןהמזבחמןלאבודקיןא

שוטריאבותיושהוחזקוכלולמעלן'הסנהדרימןולאולמטןהדוכןמןולאולמעלןהמזבחמןלאבודקיןש

עדחתוםשהיהמיאף'אויוסי'ראחריהןלבדוקצריךאינולכהונהומשיאיםצדקהוגבאיהרביםד

עדחתוםשהיהמיאף'אומיוסי'ראחריהןלבדוקצריךאינולכהונהומשיאיןצדקהוגבאיהרביםמ

עדחתוםשהיהמיאף'אויוסי'ראחריהםלבדוקצריךאיןלכהונהומשיאיןצדקהוגבאיהרבים2פ

עדחתוםשהיהמיאף'אויוסי'ראחריהםלבדוקצריךאינולכהונהומשיאיןצדקהוגבאיהרביםנ

חתוםשהואמיאף'אומיוסי'ראחריהןלבדוקצריךאיןלכהונהומשיאין'צדקוגבאיהרביםא

חתוםשהואמיאף'אומיוסי'ראחריהןלבדוקצריךאיןלכהונהומשיאיןצדקהוגבאיהרביםש

'כתמלךשלבאיסטרטיהמוכתבשהיהמיאף'אואנטיגנוסבןחנניה'רצפורישלישנהבארכיד

'כתושלמלךבאסטרטיאמוכתבשהיהמיאף'אומאנטיגנוסבןחנניה'רשלצפוריישנהבארכימ

כתיבמלךשלבאיסטרטיהמוכתבשהיהמיאףאומראנטיגנוסבןחנינה'רצפורישלישנהבארכי2פ

'כתימלךשלבאיסטרטיהמוכתבשהיהמיאף'אואנטיגנוסבןחנניה'רציפורישלישנהבארכינ

'כתימלךשלבאיסטרטיאמוכתבשהיהמיאף'אומאנטיגנוסבןחנינא'רציפורישלישנהבארביא

'כתימלךשלבאיסטרטיאמוכתבשהיהמיאף'אומאנטיגנוסבןחנינא'רציפורישלישנהבארביש

דיינייןוסופריצדקהוגבאיהרביםשוטרילרבותמלךאלאליאין'וגומלךעליךתשיםשוםד

דייניםוסופריצדקהוגבאיהרביםשטרילרבותמלךאלאליאין'וגוממלךעליךתשיםשוםמ

דייניןוסופריצדקהוגבאיהרביםשוטרילרבותמלךאלאליאין'וגומלךעליךתשיםשום2פ

דייניןוסופריצדקהוגבאיהרביםשטרילרבותמלךאלאליאיןמלךעליךתשיםשוםנ

דייניןוסופריצדקהוגבאירביםשוטרילרבותמניןמלךאלאליאיןמלךעליךתשיםשוםא

דייניןוסופריצדקהוגבאירביםשוטרילרבותמניןמלךאלאליאיןמלךעליךתשיםשוםש
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אלאיהאלאעליךשתשימהוכלמלךעליךתשיםאחיךמקרב'ל'תברצועהומכיןד

אלאיהאלאעליךשתשימהוכלמלךעליךתשיםאחיךמקרבל"תברצועהומכיןמ

אלאיהאלאעליךשתשימהוכלמלךעליךתשיםאחיךמקרבלומרתלמודמניןברצועהומכין2פ

אלאיהאלאמלךעליךשתשימהוכלמלךעליךתשיםאחיךמקרבל"תברצועהומכיןנ

אלאיהאלאעליךשתשימהוכלמלךעליךתשיםאחיךמקרבל"תמניןברצועהומכיןא

אלאיהאלאעליךשתשימהוכלמלךעליךתשיםאחיךמקרבל"תמניןברצועהומכיןש

היוצאיםשאותםמנין'אויונתן'רבשם'נחמברשמואל'רשבאחיךהברוריםומןאחיךמקרבד

שיוצאיםשאותםמנין'אומיונתן'רבשםנחמןברשמואל'רשבאחיךהברוריםומןאחיךמקרבמ

היוצאיםשאותםמנין'אויונתן'רבשםנחמןברשמואל'רשבאחיךהברוריםומןאחיךמקרב2פ

היוצאיןשאותםמנין'אמיונתןר"בשנחמןברשמואל'רשבאחיךהברוריםומןאחיךמקרבנ

למלחמה'היוצאישאותםמנין'אמיונתןר"בשן"רשבשבאחיך'הברוריומןאחיךמקרבא

למלחמה'היוצאישאותםמנין'אמיונתןר"בשן"רשבשבאחיך'הברוריומןאחיךמקרבש

להםעומדתיחסיהןזכות'במלחמבצבאוהתיחסםאשרבבני'כתשכןממזריןבהםיהיושלאלהתייחסצריכיןד

להןעומדתיחסיהןזכותבמלחמהבצבאוהתיחסםאשרבבני'כתושכןממזריםבהןיהיושלאלהתייחסצריכיןמ

להםעומדתיחסיהםבזכותמלחמהבצבאוהתחייסםאשרבבניכתיבשכןממזריםבהםיהיושלאלהתחייסצריכין2פ

להםעומדתיחסיהןזכותבמלחמהבצבאוהתיחסםאשרבבני'כתישכןממזריםבהםיהיושלאלהתיחסצריכיןנ

להם'עומדיחסיהם'בזכומלחמהבצבאוהתיחסםאשרבבני'כתישכןממזריםבהםיהיושלאלהתיחס'צריכיא

להםעומדתיחסיהם'בזכומלחמהבצבאוהתיחסםאשרבבני'כתישכןממזריםבהםיהיושלאלהתיחסצריכיןש

פצועיבאלא'וגוממזריבאלא'כתשכןמניןתורהמדברהקבלהמןכדוןעדבמלחמהד

פצועיבואלא'וגומממזריבואלא'כתישכךמניןתורהמדברהקבלהמןכדוןעדבמלחמהמ

פצועיבאלאממזריבאלאכתיבשכןמניןתורהמדברקבלהמןכדוןעדבמלחמה2פ

פצועיבאלא'וגוממזריבאלא'כתישכןמניןתורהמדבריהקבלהמןכדוןעדבמלחמהנ

פצועיבואלאממזריבאלא'כתישכןת"מדקבלהמןכדיןעדהמלחמהא

פצועיבאלאממזריבאלא'כתישכןת"מדקבלהמןכדיןעדהמלחמהש

תתעבלא'וגועמונייבאלא'וגוד

תתעבלא'וגומומואביעמונייבאלא'וגומדכאמ

לא'וגומצריתתעבלא'וגועמונייבאלא'וגודכאפצועכתיבלכך'וגודכא2פ

תתעבלא'וגועמונייבאלא'וגודכאנ

לאמצריתתעבלאעמונייבואלאדכאא

לאמצריתתעבלאעמונייבאלאדכאש

קדושמחניךוהיה'כתילכך'וגואויביךעלמחנהתצאכיבתריה'כתימהאדומיד

קדושמחניךוהיהכתובלכך'וגומאויביךעלמחנהתצאכיבתריה'כתומה'וגומאדומימ

קדושמחנךוהיהכתיבלכך'וגואויביךעלמחנהתצאכיאחריוכתובמהאדומיתתעב2פ

קדושמחניךוהיה'וגואויביךעלמחנהתצאכיבתריה'כתימה'וגואדומינ

קדושמחניךוהיה'כתילמהאויביךעלמחנהתצאכיאחריו'כתימהאדומיתתעבא

קדושמחניךוהיה'כתילמהאויביךעלמחנהתצאכיאחריו'כתימהאדומיתתעבש
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ואינועליהםשמומיחד'הבהשאיןלפיבקדושהשלאנולדיםולאממזריםבניהםיהיושלא'וגוד

ואינועליהםשמומיחס'ה'ב'הקשאיןלפיבקדושהשלאנולדיםולאממזריםבניהםבניהםיהיושלא'וגוממ

ואינועליהםשמומיחדה"הקבשאיןלפיבקדושהשלאנולדיםולאממזריםבניהםיהיושלא'וגו2פ

ואיןעליהםשמומייחדה"הבשאיןבקדושהשלאנולדיםולאממזריםבניהםיהיושלא'וגונ

ואינועליהםשמומיחדה"הקבשאיןלפיבקדושהאלאיולדיםולא'ממזריבניכםיהושלאא

ואינועליהםשמומיחדה"הקבשאיןלפיבקדושהשלאיולדיםולא'ממזריבניכםיהושלאש

מיוחסשיהיהזרעלאותומגוריךארץאתאחריךולזרעךלךונתתילאברהם'הבהאמרוכןבמלחמהמסייעםד

מיוחסשיהיהזרעלאותומגוריךארץאתאחריךולזרעךלךונתתילאברהם'ה'ב'הק'אמוכןבמלחמהמסייעםמ

מיוחסשיהיהזרעלאותומגוריךארץאתאחריךולזרעךלךונתתילאברהםה"הקבאמרוכןבמלחמהמסייעם2פ

מיוחסשיהיהזרעלאותומגוריךארץאתאחריךולזרעךלךונתתילאברהםה"אהבוכןבמלחמהמסייעןנ

מיוחסשיהיהזרעלאותומגוריךארץאתאחריךולזרעךלךונתתילאברהםה"הקב'אמוכןבמלחמהמסייעםא

מיוחסשיהיהזרעלאותומגוריךארץאתאחריךלךונתתילאברהםה"הקב'אמוכןבמלחמהמסייעםש

שאינןאחריךמיוחסיןשאינןממזריםאבללאלהיםלהםואהיהעולםלאחוזתמגוריךארץאתאתלואחריךד

שאינןאחריךמיוחסיםשאינןלממזריםאבללאלהיםלהםואהיהעולםלאחזתמגוריךארץאתאתןלואחריךמ

שאינםאחריךמיוחסיםשאינםלממזריםאבללאלהיםלהםואהיהעולםלאחוזתמגוריךארץאתאתןלו'אחרי2פ

שאינןאחריך'מיוחסישאינןממזריםאבלם"לאלילהםואהיהעולםלאחוזתמגוריךארץאתאתןלואחריךנ

שאינםאחריך'מיוחסישאינםממזריםאבללאלהיםלהםואהיהעולםלאחוזתמגוריךארץאתאתןא

שאינםאחריך'מיוחסישאינםממזריםאבללאלהיםלהםואהיהעולםלאחוזתמגוריךארץאתאתןש

ולכךבארץחלקלואתןולאעליושמימיחדשאינילאלהיםלואהיהלאשלהםאבותניכריןד

ולכךבארץחלקלואתןולאעליושמימיחדשאינילאלהיםלהםאהיהלאשלהםאבותניכריםמ

ולכךבארץחלקלואתןולאעליושמימיחלשאינילאלהיםלהםאהיהלאשלהםאבותנכרים2פ

ולכךבארץחלקלואתןולאעליושמימייחדשאינים"לאלילואהיהלאשלהםאבותניכריםנ

לכךבארץחלקלואתןולאעליהםשמימייחדשאינילאלהיםלהםאהיהלאשלהםאבותנכריםא

לכךבארץחלקלואתןולאעליהםשמימיחדשאינילאלהיםלהםאהיהלאשלהםאבותנכריםש

'בהבהמשקרתשהיאאחתלמההללומעילותשתימעלבוומעלהאחרעםששוכבתבעתבשוטה'כתד

'ה'ב'בהקמשקרתשהיאאחתלמההללומעילותשתימעלבוומעלהאחרעםששוכבתבעתבסוטה'כתימ

ה"בהקבמשקרתשהיאאחתלמההללומעילותשתימעלבוומעלהאחרעםששוכבתבעתבשוטהכתיב2פ

ה"בהבמשקרתשהיא'אלמההללומעילותשתימעלומעלהאחרעםששוכבתבעתבשוטה'כתינ

משקרתשהיאאחתלמההללומעילותשנימעלבו[ה]ומעלאחרעםששוכבתבעתבסוטה'כתיא

ה"בהקבמשקרתשהיאאחתלמההללומעילותשנימעלבוומעלהאחרעםששוכבתבעתבסוטה'כתיש

בנושהואהממזרעל'אומרשהיאבבעלהמשקרתכיצדבבעלהמשקרתשהיאוהשניתד

בנושהואהממזרעלאומרתשהיאבבעלהמשקרתשהיאוהשניתמ

בנושהואהממזרעלאומרתשהיאבבעלהמשקרתכיצדבבעלהמשקרתשהיאוהשנית2פ

בנושהואהממזרעלאומרתשהיאבבעלהמשקרתצדזהכאיבבעלהמשקרתשהיא'ואנ

והואבעלהבןשהואהממזרעלאומרתשהיאבבעלהמשקרתכיצדבבעלהא

והואבעלהבןשהואהממזרעלאומרתשהיאבבעלהמשקרתכיצדבבעלהמשקרתשהיא'והבש
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חלקיקחולאשהממזרים'אמ'שהבה'בהבהמשקרתכיצדנכסיואתיורשוהואבנוואינוד

חלקיקחולאשהממזרים'אומ'ה'ב'שהק'ה'ב'בהקמשקרתצדכאינכסיואתיורשוהואבנוואינומ

חלקיקחולאשהממזרים'אוה"שהקבה"בהבמשקרתכיצדנכסיואתיורשוהואבנוואינו2פ

חלקיקחולאשהממזרים'אמה"שהבה"בהבמשקרתצדזהכאינכסיואתיורשוהואבנוואינונ

חלקיקחולאשהממזרים'אמשהואה"בהקבמשקרתוכיצדנכסיוויורשבנואינוא

חלקיקחולא'שהממזרי'אמשהואה"בהב'משקרוכיצדנכסיוויורשבנואינוש

חלקלוונותנתבעלהבןשהואהממזרעלאומרתוהיאאביואחרמיוחסשהואבןאלאבארץד

חלקלוונותנתבעלהבןשהואהממזרעלאומרתוהיאאביואחרמיוחסשהואבןאלאבארץמ

חלקלוונותנתבעלהבןשהואהממזרעלאומרתוהיאאביואחרמיוחסשהואבןאלאבארץ2פ

חלקלוונותנתבעלהבןשהואהממזרעלאומרתוהיאאביואחרמיוחסשהואבןאלאבארץנ

חלקלוונותנתבעלהבןשהואהממזרעלאומרתוהיאאביואחרמיוחסשהואבןאלאבארץא

חלקלוונותנתבעלהבןשהואהממזרעלאומרתוהיאאביואחרמיוחסשהואבןאלאבארץש

אתאיןבילשקריכולהאתבבעליך'הבה'אמבוומעלהמהובארץד

אתאיןבילשקריכולהאתבבעליך'ה'ב'הק'אממעלבוומעלהמהובארץמ

אתאיןבילשקריכולהאתבבעליךה"הקבלה'אמבומעלומעלהמהובארץ2פ

אתאיןביאבללשקריכולהאתבבעליךה"אהבבוומעלהמהובארץנ

בילאאבל(לא)לשקריכולהאתבבעליךה"הקב'אממעלבוומעלהומהובארץא

בילאאבללשקריכולהאתבבעליךה"הקב'אממעלבוומעלהומהובארץש

'ואומהארץבכלמשוטטותהמה'ייעיני'כתישכןהכלאתרואהשאנילשקריכולהד

מקוםבכל'ואומהארץבכלמשוטטיםהמהי"יעיני'שנהכלאתרואהשאנילשקריכולהמ

(י"י)ואומרהארץבכלמשוטטותהמהי"יעיניכתיבשכןהכלאתרואהשאנילשקריכולה2פ

'ואוהארץבכלמשוטטותהמהי"יעיני'כתישכןהכלאתרואהשאנילשקריכולהנ

מקוםבכל'וכתיהארץבכלמשוטטותהמה'העיני'כתישכןהכלאתרואהשאניא

מקוםבכל'וכתיהארץבכל'משוטטוהמה'העיני'כתישכןהכלאתרואהשאניש

ואניהממזרמכיראניבעליךנכסישלךהממזרלהנחילסבורהנשאתלאוטוביםרעיםצופות'ייעיניד

ואניהממזרמכיראניבעליךנכסישלךהממזרלהנחילסבורהכשאתלאוטוביםרעיםצופותי"יעינימ

ואניהממזרמכיראניבעליךנכסישלךהממזרלהנחילסבורהכשאתלאוטוביםרעיםצופותי"יעיני2פ

ואניהממזרמכיראניבעליךנכסישלךהממזרלהנחילסבורהכשאתהלאוטוביםרעיםצופותי"יעינינ

ממזר[מכיר]אניבעליךנכסישלךמזר[מ]הלהנחילסבורהכשאתלאוטוביםרעיםצופות'העיניא

ממזרמכיראניבעליךנכסישלךהממזרלהנחילסבורהכשאתלאוטוביםרעיםצופות'העיניש

מביא'הבהשנהלשבעיםלששיםאחתחנינא'ר'דאמכההיאהעולםמןטורדוד

מביא'ה'ב'הקשנהלשבעיםלששיםאחתחנינא'ר'דאמכההיאותייההעולםמןטורדומ

מביאה"הקבשנהולשבעיםשנהלששיםאחתחנינאר"דאמכההיאותייההעולםמןטורדו2פ

מביאה"הבשנה'לע'לס'אחנינאר"דאכההיאותייה'העומןטורדונ

מביאה"הקבשנה'ולע'לס'אחנינאר"דאחנינא'דרכההיאואתיאהעולםמןוטורדוא

מביאה"הקבשנה'ולע'לס'אחנינאר"דאחנינא'דרכההיאואתיאהעולםמןוטורדוש
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החטאיםאתלפרסםשלאכשריםעמהםונוטלהממזריםאתמהםומכלהלעולםגדולדברד

'דאמכההיאותייההחטאיםאתלפרסםשלאכשריםעמהםונוטלהממזריםאתמהםומכלהבעולםגדולדברמ

החטאיםאתלפרסםשלאכשריםעמהםונוטלהממזריםאתמהםומכלהבעולםגדולדבר2פ

החטאיםאתלפרסםשלאכשריםעמהםונוטלהממזריםאתמהםומכלה'בעוגדולדברנ

'החטאילפרסםשלאכשריםעמהםונוטלהממזריםומכלהלעולםגדולדברא

החטאיםלפרסםשלא'כשריעמהםונוטל'הממזריומכלהלעולםגדולדברש

ד

לפרסםשלאי"ילפניהחטאתתשחטהעולהתשחטאשרבמקוםלקישבןשמעון'רבשםלוי'רמ

2פ

נ

א

ש

אלאטובויבאחכםהואוגםדלא'מסתברלארעויבאחכםהואוגםד

אלאטובויבאחכםהואוגםדלאמסתבראלארעויבאחכםהואוגםהחטאיםאתמ

אלאטובויבאחכםהואוגםדלאמסתבראלארעויבאחכםהואוגם2פ

אלאטובויבאחכםהואוגםדלאמסתבראלארעויבאחכםהואוגםנ

טובויבאחכםהואאלאמסתבראלארעויבאחכםהואוגם'שנאא

טובויבאחכםהואאלאמסתבראלארעויבאחכםהואוגם'שנאש

הסירלאדיברוואתהסירלאדברוואתמביאהואבחכמהלעולםמביא'שהבהרעה'שאפיללמדךד

הסירלאדיברוואתהסירלאדברוואתמביאההואבחכמהלעולםמביא'ה'ב'שהקרעה'שאפיללמדמ

הסירלאדיברוואתהסירלאדברוואתמביאההוא'בחכמלעולםמביאה"שהקברעהשאפלוללמדך2פ

הסירלאדיברוואתהסירלאדברוואתמביאההואבחכמהלעולםמביאה"שהברעה'שאפיללמדךנ

הסירלאדבריוואתמביאההואבחכמהלעולםמביאה"שהקברעה'שאפיללמדךא

הסירלאדבריוואתמביאההואבחכמהלעולםמביאה"שהברעה'שאפיללמדךש

חיממזראין'אוהונא'ראוןפועליעזרתועל'מרעיביתעלוקםד

חיהממזראין'אומ?'מ?האין'אומהונא'ראוןפועליעזרתועלמרעיםביתעלוקםמ

חיממזראיןאומרחונא'ראוןפועליעזרתועלמרעיםביתעלוקם2פ

חיממזראין'אוהונא'ראוןפועליעזרתועלמרעיםביתעלוקםנ

חיממזראין'אמהונא'ר'וגומרעיםביתעלוקםא

חיממזראין'אמהונא'ר'וגומרעיםביתעלוקםש

מהולון'אמוממזרתאממזיראקרייקלישמעלהכאסלקכדזעירא'ר'מליותרד

מהולון'אמוממזירתאממזיראקרייהקלישמעלהכאסלקכדזעירא'ריוםמשלשיםיותרמ

מהולון'אמוממזרתאממזיראקרייהקלישמעהוהלהכאסליקכדזעירא'ריםמשלשיםיותר2פ

מהולון'אמוממזרתאממזראקרייקלישמעלהכאכדסלק'זעיר'ר'מליותרנ

מהולהון'אמוממזרתאממזרקרייהקליהשמעהוהלהכאסליקכד'זעיר'ריום'מליותרא

מהולהון'אמוממזרתאממזרקרייהקליהשמעהוהלהכאסליקכדזעירא'ריום'מליותרש
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מפורסםשאינובזמןאימתייום'מליותרחיממזראיןהונא'דראזילאהא'אמכןד

מפורסםשאינובזמןאימתייוםמשלשיםיותרחיהמזראין'דאמחוניא'דראזילאהא'אמכןמ

מפורסםשאינובזמןאימתייוםמשלשיםיותרחיממזראין'אמחונא'דראזילאהא'אמכן2פ

מפורסםשאינובזמןאימתייום'מליותרחיממזראין'אמהונא'דראזילאהא'אמכןנ

מפורסםשאינובזמןאימתייום'מליותרחיממזראין'דאמהונאדרבאזילאהאי'אמכןא

מפורסםשאינובזמןאימתייום'מליותרחיממזראין'דאמהונאדרבאזילאהאי'אמכןש

מעלבוומעלה'א'ד'בהבהמעלבוומעלההויהואחימפורסםהיהאםאבלד

מעלבוומעלהא"ד'ה'ב'בהקולאמעלבוומעלההויהואחימפורסםהיהאםאבלמ

מעלבוומעלהאחרדברה"בהקבולאמעלבוומעלההויחימפורסםהיהאםאבל2פ

מעלבוומעלהא"דה"בהבולאמעלבוומעלההויהואחימפורסםהיהאםאבלנ

מעלבוומעלההויהואחימפורסםהיהאםאבלא

מעלבוומעלההויהואחימפורסםהיהאםאבלש

עצמומטמיןשהואבנואףמדבר'יינאםאראנולאואניבמסתריםיסתראם'ד'ה'הד

עצמומטמיןשהואבנואףמדברי"ינאםאראנולאואניבמסתריםאישיסתראם'ד'ה'המ

עצמומטמיןשהואבנואףמדברי"ינאםאראנולאואניבמסתריםאישיסתראםדכתיבהיאהדא2פ

עצמומטמיןשהואבנואףמדבר'וגוואניבמסתריםאישיסתראםד"ההנ

עצמומטמיןשהואבנואףמדבר'וגובמסתריםאישיסתראםד"ההא

עצמומטמיןשהואבנואףמדבר'וגו'במסתריאישיסתראםד"ההש

דומההדברלמהמשל'יינאםאראנולאואניישיםפניםוסתר'דתיכמהזמהלעשותבסתרד

דומההדברלמהמשלי"ינאםאראנולאואניישיםפניםוסתרמ"דתימ"כזמהלעשותבסתרמ

'דומהדברלמהמשלי"ינאםאראנולאואניישיםפניםוסתרדתימר'כמזמהלעשותבסתר2פ

ד"מלהי"ינאםאראנולאואניישיםפניםוסתרא"כמדזימהלעשותבסתרנ

ד"מלה'הנאםאראנולאואניישיםפניםוסתרא"כדזמהלעשותבסתרא

ד"מלה'הנאםאראנולאואניישיםפניםוסתרא"כדזמהלעשותבסתרש

בפניםואחדבחוץאחדשומריםשניבהםוהיומזהלפניםזהבתיםשניתוךלגנותשנכנסלמיד

בפניםואחדבחוץאחדשומריםשניבהןוהיומזהלפניםזהבתיםשניתוךלגנובשנכנסלמימ

בפניםואחדבחוץאחדשומריםשניבהםוהיומזהלפניםזהבתיםשתיתוךלגנובשנכנסלמי2פ

בפנים'ואבחוץ'אשומריםשניבהםוהיומזהלפניםזהים[ת](נ)בלשנישנכנסלמינ

בחוץ'ואבפנים'א'שומרי'בשםוהיומזהלפניםזהבתיםשניתוךלגנובשנכנסלמיא

בחוץ'וא'בפני'א'שומרי'בשםוהיומזהלפניםזהבתיםשניתוךלגנובשנכנסלמיש

בוהרגישהחיצוןמןלצאתבאהפנימיהשומרבוהרגישולאיצאהפנימיפתחלצאתשבאכיוןד

בוהרגישהחיצוןמןלצאתבאהפנימיהשומרבוהרגישולאיצאהפנימיפתחלצאתשבאכיוןמ

בוהרגישהחיצוןמןלצאתבאהפנימיהשומרבוהרגישולאיצאהפנימיפתחלצאתשבאכיון2פ

בוהרגישהחיצוןמןלצאתבאהפנימיהשומרבוהרגישולאיצאהפנימיפתחלצאתשבאכיוןנ

בוהרגישהחיצוןמןלצאתבא[הפנימי]השומרבוהרגישלא'הפנימיפתחלצאתשבאכיוןא

בוהרגישהחיצוןמןלצאתבאהשומרבוהרגישלא'הפנימיפתחלצאתשבאכיוןש
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'הבה'אמכךלשחקיכולאתהאיןביאבלשחקתשבפניםלו'אמותפסושבחוץהשומרד

'ה'ב'הק'אמכךלשחוקיכולאתאיןביאבלשחקתשבפניםלו'אמותפשומבחוץהשומרמ

ה"הקבאמרכךלשחקיכולאתהאיןביאבלשחקתשבפניםלו'אמותפסומבחוץהשומר2פ

ה"אהבכךלשחקיכולאתאיןביאבלשחקתשבפניםל"אותפסושבחוץהשומרנ

ה"הקבאמרכךלשחקיכולאתהאיביאבלשחקתשבפניםבאותוליה'אמותפשומבחוץ[ש]השומרא

ה"הקב'אמכךלשחקיכולאתהאיביאבלשחקתשבפניםבאותהל"אותפשומבחוץהשומרש

יושב'דתי'כמהרשעיםעלומשחקיושבאניאבלבךהרגיששלאהאשהבבעללנואףד

יושבמ"דתימ"כהרשעיםעלומשחקיושבאניאבלשחקתבךהרגיששלאהאשהבבעללנואףמ

יושבדתימרכמההרשעיםעלומשחקיושבאניאבלבךהרגיששלאשחקתהאשהבבעללנואף2פ

יושבא"כמד'הרשעיעלומשחקיושבאניאבלבךהרגיששלאשחקתהאשהבבעללנואףנ

יושבא"כדהרשעיםעלומשחקיושבאניאבלבךהרגיששלאששחקתהאשהבבעללנואףא

יושבא"כד'הרשעיעלומשחקיושבאניאבלבךהרגיששלאששחקתהאשהבבעללנואףש

הארץבכלמשוטטותהמה'ייעיני'דתי'כמהכלאתרואהשאנילפי'וגוישחקבשמיםד

הארץבכלמשוטטותהמהי"יעינימ"דתימ"כהכלאתרואהשאנילפי'וגומישחקבשמיםמ

הארץבכלמשוטטותהמהי"יעינידתימרכמההכלאתרואהשאנילפי'וגוישחקבשמים2פ

הארץבכלמשוטטותהמהי"יעיניא"כמדהכלרואהשאנילפי'וגוישחקם<..>בשנ

הארץבכלמשוטטותהמה'העיניא"כדהכלרואהשאנילפיישחקבשמיםא

('וגו)הארץבכל'משוטטוהמה'העיניא"כדהכלרואהשאנילפיישחקבשמיםש

'כמבעולםלפרסמךממהרעדאהיהואניוטוביםרעיםצופות'ייעיני'ואוד

מ"כבעולםלפרסמךממהרעדאהיהואניוטוביםרעיםצופותי"יעינימקוםבכל'ואוממ

כמהבעולםלפרסמךממהרעדאהיהואניוטוביםרעיםצופותי"יעיניואומר2פ

א"כמד'בעולפרסמךממהרעדאהיהואניוטוביםרעיםצופותי"יעיני'ואונ

א"כדבעולםלפרסמןבפרהסיאממהרעדלהםאהיהואניוטוביםרעיםצופות'העינימקוםבכל'ואומא

א"כדבעולםלפרסמןבפרהסיאממהרעדלהםאהיהואני'וטובירעיםצופות'העינימקוםבכל'ואומש

'יינאםאראנולאואני'אוהואכאןאף'וגוובמנאפיםבמכשפיםממהרעדוהייתי'דתיד

'הנאםאראנולאואני'אומהואכאןאף'וגומובמנאפיםבמכשפיםממהרעדוהייתימ"דתימ

י"ינאםאראנולאואניאומרהואכאןאף'וגוובנשבעיםובמנאפיםבמכשפיםממהרעדוהייתידתימר2פ

י"ינאםאראנולאואני'אוהואכאןאף'וגו'ובמנאפיבמכשפיםממהרעדוהייתינ

'הנאוםאראנולאואני'אומהואכאןאף'וגוובמנאפיםבמכשפיםממהרעדוהייתיא

'הנאםאראנולאואני'אומהואכאןאף'וגוובמנאפים'במכשפיממהרעדוהייתיש

השוטהבעלבלבנותן'שהבהמעשיומפרסםהואכיצדמעשיוואפרסםלבריותאראנולאקריביהד

השוטהבבעללבנותן'ה'ב'שהקמעשיומפרסםהואצדכאימעשיוואפרסםלבריותאראנולאביהקרימ

השוטהבעלבלבנותןה"שהקבמעשיומפרסםהואכיצדמעשיוואפרסםלבריותאראנולאביהקרי2פ

השוטהבעלבלבנותןה"שהבמעשיומפרסםהואכיצדמעשיוומפרסםלבריותאראנולאבהקרינ

שוטה[ה]בעלהבלבנותןה"שהקבמעשיומפרסםהואכיצדמעשיוואפרסםלבריותאראנולאביהקריא

שוטהבעלהבלבנותןה"שהקבמעשיומפרסםהואכיצדמעשיוואפרסםלבריותאראנולאביהקריש
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אותה'יינאםאראנולאהויוהנואףהשוטהאתבודקיןוהמיםמשקהוהואאשתואת'לקנאוד

אותהי"ינאםאראנולאואניהויוהנואפההשוטהבודקיןוהמיםמשקהוהואאשתואתלקנאותמ

אותהי"ינאםאראנולאוהויוהנואפתהשוטהבודקיןוהמיםמשקהוהואאשתואתלקנאת2פ

אותהי"ינאםאראנולאואניהויוהנואפתהשוטהבודקיןוהמיםמשקהוהואאשתואתלקנאתנ

אותה'הנאםאראנולאוהנואפתהסוטהבודקיןוהמיםמשקהוהואאשתואתלקנאא

אותה'הנאםאראנולאוהנואפתהסוטה'בודקיוהמיםמשקהוהואאשתואתלקנאש

'אומעלבוומעלה'אומהואכאןאףעמהשכבשהואיודעיןוהכלהנואףמתפרסםשעהד

'אממעלבוומעלהאומרהואכאןאףעמהשכבשהואיודעיןוהכלוהנואפההנואףמתפרסםשעהמ

אומרמעלהבוומעלאומרהואכאןאףעמהשכבשהואיודעיןוהכלהנואףמתפרסםשעה2פ

ה"אהבמעלבוומעלה'אוהואכאןאףעמהשכבשהואיודעיןוהכלהנואפתמתפרסםשעהנ

ה"הקבמעלבוומעלה'אומהואכאןאףעמהששכביודעיןוהכלהנואףמתפרסםשעהא

ה"הקבמעלבוומעלה'אומהואכאןאףעמהששכב'יודעיוהכלהנואףמתפרסםשעהש

מעבירמעשיךאתאפרסםשאנילשקריכולהאתאיןביומשקרתמועלתאתבבעליךלשוטה'הבהד

מעבירמעשיךאתאפרסםשאנילשקריכולהאתאיןביומשקרתמועלתאתבבעליךלשוטה'ה'ב'הקמ

מעבורמעשיךאתמפרסםשאנילשקריכולהאתאיןביומשקרתמועלתאתבבעליךלסוטהה"הב2פ

מעבירמעשיךאתאפרסםשאנילשקריכולהאתאיןביאבלומשקרתמועלתאתבבעליךלסוטהנ

ויעבורמעשיךמפרסםשאנילשקריכולהאת[אי]בימשקרתאתבבעליךלה'אומא

ויעבורמעשיךמפרסםשאנילשקריכולהאתבימשקרתאתבבעליךלה'אומש

דומותשהיואחיותבשתימעשהאמרומעלבוומעלההוינידוניםושניהםשותהוהיאקנאהרוחעליהד

דומותשהיואחיותבשתימעשה'אממעלבוומעלההוינידוניםושניהםשותהוהיאקנאהרוחעליךמ

דומותשהיואחיותבשתימעשהאמרומעלבוומעלההוינדוניםושניהםשותהוהואקנאהרוחעליה2פ

דומותשהיואחיותבשתימעשהאמרומעלבוומעלההוינידוניןושניהםשותהוהיאקנאהרוחעליהנ

מעלבוומעלההוינדוניןושניהםשותהוהיאקנאהרוחעליוא

מעלבוומעלההוינדוניןושניהםשותקתוהיאקנאהרוחעליוש

המריםמיםולהשקותלהלקנאותמהןאחתשלבעלהבקשאחרתבעירנשואההאחתוהיתהלזוזוד

המריםמיולהשקותהלהלקנאותמהןשלאחתבעלהבקשאחרתבעירנשואההאחתוהיתהלזוזומ

המריםמיםולהשקותהלהלקנאתמהןאחתשלבעלהבקשאחרתבעירנשואההאחתוהיתהלזוזו2פ

המריםמיםולהשקותלהלקנאתמהןאחתשלבעלהבקשאחרתבעירנשואההאחתוהיתהלזוזונ

א

ש

להאמרהבכאןלבאראיתםמהאחותהלהאמרהשםנשואהאחותהשהיתההעירלאותההלכובירושליםד

להאמרהבכאןלבאראיתםמהאחותהלהאמרהשםנשואהאחותהשהיתההעירלאותההלכובירושלםמ

להאמרהבכאןלבאראיתםמהאחותהלהאמרה[שםנשואהאחותהשהיתה]העירלאותההלכובירושלים2פ

להאמרהבכאןלבאראיתםמהאחותהלהאמרהשםנשואהאחותהשהיתההעירלאותההלכובירושלםנ

א

ש
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להאמרהושותהתחתיךהולכתאניאחותהלהאמרהטמאהואניהמריםמיםאותהלהשקותמבקשבעלהד

להאמרהושותהתחתיךהולכתאניאחותהלהאמרהטמאהואניהמריםמילהשקותימבקשבעלימ

להאמרהושותהתחתיךהולכתאניאחותהלהאמרהטמאהואניהמריםמיםאותי'להשקומבקשבעלי2פ

להאמרהושותהתחתיךהולכתאניאחותהלהאמרהטמאהואניהמריםהמיםאותילהשקותמבקש[י](ה)בעלנ

א

ש

לביתהחזרהטהורהונמצאתהמריםמיםושתתהוהלכהאחותהבגדילבשהעשתהמהכןועשילכיד

לביתהחזרהטהורהונמצאתהמריםמיושתהתחתיהוהלכהאחותהבגדילבשהעשתהמהכןועשילכימ

לביתהחזרהטהורהונמצאתהמריםמיםושתתהוהלכהאחותהבגדילבשהעשתהמהכןועשילכי2פ

לביתהחזרהטהורהונמצאתהמריםהמיםושתהוהלכהאחותהבגדילבשהעשתהמהכןועשילכינ

א

ש

מתהמידהמריםבמיםהריחהלזוזושנשקוכיוןלזוזוונשקוחבקהלקראתהשזנתהאחותהיצאהד

מתהמידהמריםבמיהריחהשנשקוכיוןלזוזוונשקוחבקהלקראתהשמחהאחותהיצאהמ

מתהמידהמריםבמיםהריחהלזוזושנשקוכיוןלזוזוונשקוחבקולקראתהשמחהאחותהיצאה2פ

מתהמידהמריםבמיםהריחהלזוזוונשקוחבקהלקראתהשמחהאחותהיצאתנ

א

ש

'וגואראנולאהויהרוחאתלכלואברוחשליטאדםאין'שנאמהלקייםד

'וגומאראנולאואניהוי'וגומהרוחאתלכלואברוחשליטאדםאין'שנמהלקייםמ

י"ינאםאראנולאהוי'וגוהרוחאתלכלאברוחשליטאדםאין'שנמהלקיים2פ

'וגואראנולאהויהרוחאתלכלואברוחשליטאדםאין'שנמהלקייםנ

א

ש

שהביאהובמומיןבנפשותבושמעלהכפולהמעילהמעלבוומעלה'א'דמעלבוומעלה'נאולכךד

שהביאהובממוןבנפשותבושמעלהכפולהמעילהמעלבוומעלהא"דמעלבוומעלה'נאמלכךמ

שהביאהובממוןבנפשותבושמעלהכפולהמעילהמעלבוומעלאחרדברמעלבוומעלהנאמרלכך2פ

שהביאהובממוןבנפשותבושמעלהכפולהמעילהמעלבוומעלהא"דמעלבוומעלה'אמלכךנ

שהביאהובממוןבנפשות[בו]שמעלהכפולהמעילהמעלבוומעלהא"דא

שהביאהובממוןבנפשותבושמעלהכפולהמעילהמעלבוומעלהא"דש

ובנקבות'בזכריבושמעלמעלבוומעלה'א'דממונולקחתאחרנפשותלוד

א"דובנקבותבזכריםבושמעלמעלבוומעלהא"דממונולקחתאחרממקוםנפשותלומ

ובנקבותבזכריםבושמעלהמעלבוומעלאחרדברממונולקחתאחרממקוםנפשותלו2פ

ובנקבותבזכריםבושמעלמעלבוומעלהא"דממונולקחתאחרנפשותלונ

ובנקבותבזכריםבושמעלהמעלבוומעלהא"דממונולולקחתאחרממקוםנפשותלוא

ובנקבות'בזכריבושמעלהמעלבוומעלהא"דממונולולקחתאחרממקום'נפשולוש
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עולמותבשניהימנופירשההבאולעולםהזהבעולםמעלבוומעלהד

עולמותבשניהימנופירשההבאובעולםהזהבעולםמעלבוומעלהמ

עולמותבשניהימנופרשההבאולעולםהזהבעולםמעלבוומעלה2פ

עולמותבשניהימנופירשהב"ולעהז"בעהמעלבוומעלהנ

לו'אמעלבוומעלהא"דעולמות'בבהימנופירשהב"ובעהז"בעהמעלבוומעלהא

לו'אמעלבוומעלהא"דעולמות'בבהימנופירשהב"ובעהז"בעהמעלבוומעלהש

אישידיעלאישושכבד

אישידיעלאישושכבמ

עלאישידעלאותהאישושכב2פ

אישי"ע'וגוושכבנ

אישי"עאותהאישושכבמעלבוומעלהוזהולנואףומעילהלסוטהמעילהלה'ואא

אישי"עאותהאישושכבמעלבוומעלהוזהולנואףומעילהלסוטהמעילהלה'ואש

זרעשכבתבהשהתרוזואותהבהמהידיעלאותהמקנאאינואותהמקנאהואד

זרעשכבתבהשהתרוזואותהבהמהידיעלמקנאאינואותהמקנאהואמ

זרעשכבתבהשהתרוזואותהבהמהידיעלאותהמקנאאינואותהמקנאהואאישיד2פ

זרעשכבתבהשהתרוזואותהבהמהי"עמקנאאינואותהמקנאהואנ

זרעשכבתבהשהתרואותהבהמהי"עאותהמקנאאינואותהמקנאהואא

זרעשכבתבהשהתרואותהבהמהי"עאותהמקנאאינואותהמקנאהואש

'נאלכךקפידהאובעלהכתובתלההבעלבקפידת'תאמשלאאיבריםדרךלהלשקינאפרטד

נאמרלכךקפידקאהאובעל'הכתותלההבעלבקפידתתאמרשלאאיבריםדרךלהלשקינאפרטמ

נאמרלכךקפידקאהאובעלהכתובתלההבעלבקפידתתאמרשלאאיבריםדרךלהלשקינאפרט2פ

'נאמלכךקפידהאובעל'הכתותלההבעלבקפידת'תאמשלאאיבריםדרךלהלשקינאפרטנ

'נאלכךקפידקאהאובעלהכתובתלהבעלבקפידתתאמרשלאאיבריםדרךלהלשקנאפרטא

'נאמלכךקפידקאהאובעל'הכתותלהבעלבקפידת'תאמשלא'איברידרךלהלשקנאפרטש

רשאיאיןבעלהבהידעאםהאומעמעםרואהבעלשיהאולאאשהמעיניונעלםזרעשכבתד

רשאיאיןבעלהבהידעאםהאומעמםרואההבעלשיהאולאאישהמעיניונעלםזרעשכבתמ

רשאיבעלהידעאםהאומעמעםרואהבעלשיהאולאאישהמעיניונעלםזרעשכבת2פ

רשאיאיןבעלהבהידעאםהאומעמעםרואהבעלשיהאולאאישהמעיניונעלםזרעשכבתנ

רשאיבעלהידעאםהאומעמםרואהבעלשיהאולאאישהמעיניונעלםזרעשכבתא

רשאיבעלהידעאםהאומעמםרואהבעלשיהאולאאשהמעיניונעלםזרעשכבתש

נטמאהוהיאונסתרה'א'דטמאהאותהקראההתורהשנסתרהכיון'נטמאוהיאונסתרהולהשקותהעליהלהעריםד

נטמאהוהיאונסתרהא"דטמאהאותהקראתהתורהשנסתרהן[ו]כינטמאהוהיאונסתרהולהשקותהעליהלהעליםמ

נטמאהוהיאונסתרהאחרדברטמאהאותהקראתהתורהשנסתרהכיוןנטמאהוהיאונסתרהולהשקותהעליהלהערים2פ

נטמאהוהיאונסתרהא"דטמאהאותהקראתהתורהשנסתרהכיוןנטמאהוהיאונסתרהולהשקותהעליהלהעריםנ

נטמאהוהיאונסתרהולהשקותהעליהלהעליםא

נטמאהוהיאונסתרהולהשקותהעליהלהעריםש
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כמההעראהכדיביאההיאכמהביאהכדיטומאההיאכמהטומאהכדיסתירהשיעורכמהד

היאכמההעראהכדיהיאכמהביאהכדיטומאההיאכמהטומאהכדיסתירהשיעורכמהמ

היאכמההעראהכדיביאההיאכמהביאהכדיטומאההיאכמהטומאהכדיסתירהשיעורכמה2פ

כמההעראהכדיביאההיאכמהביאהכדיטומאההיאכמהטומאהכדיסתירהשיעורכמהנ

העראהכדיביאההיאוכמהביאהכדיטומאההיאוכמהטומאהכדיסתירהשיעורכמהא

העראהכדיביאההיאוכמהביאהכדיטומאההיאוכמהטומאהכדיסתירהשיעורכמהש

כדי'או'אליע'רהעראהד

כדי'אומאליעזר'רהעראהמ

כדי'אואליעזר'רהעראה2פ

כדי'אואליעזר'רהעראהנ

כדי'אומאליעזר'רזואחרזוגלגלות[ביצים]שלשלגמותכדי'אמכ"ביוחנן'רא

כדי'אומאליעזר'רזואחרזוגלגלותשלשלגמותכדי'אמכ"ביוחנן'רש

'אועקיבא'רלשתותוכדי'אועזאיבןהכוסמזיגתכדי'אויהושע'רברוחדקלחזרתד

'אומעקיבא'רלשתותוכדי'אומעזאיבןהכוסמזיגתכדי'אומיהושע'רברוחדקלחזרתמ

'אועקיבא'רלשתותוכדי'אועזאיבןהכוסמזיגתכדי'אויהושע'רברוחדקלחזרת2פ

'או'עקי'רלשתותוכדי'אועזאיבןהכוסמזיגתכדי'אויהושע'רברוחדקלחזרתנ

'אומ'עקי'רלשתותוכדי'אומעזאיבןהכוסמזיגתכדי'אומיהושע'רברוחדקלחזרתא

'אומ'עקי'רלשתותוכדי'אומעזאיבןהכוסמזיגתכדי'אומיהושע'רברוחדקלחזרתש

'רזואחרזומגולגלותביצים'גלגמותכדי'אומבתיראבןיודה'רביצהגלגולכדיד

'רזואחרזומגולגלותבציםשלשלגמותכדיבתיראבןיודה'רביצהגילגולכדימ

'רזואחרזומגולגלותביציםשלשלגמותכדיאומריוסה'רביצהגלגולכדי2פ

'רזואחרזומגולגלתבצים'גלגמותכדי'אובתיראבןיהודה'רביצהגלגולכדינ

'רביצהגלגולכדיא

'רביצהגלגולכדיש

מןככרותטולידהשתושיטכדי'אופנימוןהנימהאתגרדישיקשורכדי'אומפנחסבןאלעזרד

מןככרותטולידהשתושיטכדי'אומפלומוהנימאאתגררישיקשורכדי'אומפנחסבןאלעזרמ

מןככרותטולידהשתושיטכדי'אופנימוןהנימהאתגרדישיקשורכדי'אופנחסבןאלעזר2פ

מןככרותטולידשתושיטכדי'אופנימוןהנימאאתגרדישיקשורכדי'או'פנחבןאלעזרנ

מןככרשתטולכדיאומרפלימוהנימאאתגרדישיקשורכדי'אומפדתבןאלעזרא

מןככרשתטולכדי'אומפלימוהנימאאתגרדישיקשורכדי'אומפדתבן'אלעזש

'ר'אלחםככרעדזונהאשהבעדכילדברזכרלדברראיהשאין'אעפהסלד

'אמלחםככרעדזונהאשהבעדכילדברזיכרלדברראיהשאין'פ'ע'אהסלמ

ר"אלחםככרעדזונהאשהבעדכילדברזכרלדברראיהשאיןפיעלאףהסל2פ

ר"אלחםככרעדזונהאשהבעדכילדברזכרלדברראיהשאיןפ"אעהסלנ

ר"אלחםככרעדזונהאשהבעדכילדברזכרלדברראיהשאיןפ"אעהסלא

ר"אלחםככרעדזונהאשהבעדכילדברזכרלדברראיהשאיןפ"אעהסלש
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שיערבעצמו'וא'אכל'יוח'ר'אסינרהתרתלאחרשיעורייהאלוכליוסיד

שיערואחדאחדכליוחנן'ר'אמסינרהתרתלאחרשיעוריאאיליןכליוסי'רמ

שיערבעצמוואחדאחדכליוחנןר"אסינרהתרתלאחרשיעוריאאיליןכליוסי2פ

שיערבעצמו'וא'אכל'יוחר"אסינרהתרתעדשיעוריהאילןכליוסינ

והאשיערבעצמו'וא'אכליוחנןר"אהסינרהתרתלאחרשיעוריאאיליןכליוסיא

והאשיערבעצמו'וא'אכליוחנןר"אהסינרהתרתלאחרשיעוריאאיליןכליוסיש

דבעיואיתופירשבעלמימרדבעיואיתמתחמםדבעיאיתד

דבעיואיתופרשבעלמימרדבעיואיתנתחמםמימרדבעיאיתמימיואשהנשאעזאיובןמ

דבעיואיתופירשבעלמימרדבעיואיתמתחמםמימרדבעיאית2פ

דבעיואיתופירשבעלמימרדבעיואיתמתחמםדבעיאיתנ

דבעיואיתופירשבעלמימרדבעיואיתמתחמםמימרדבעיאיתנסיבדלאעזאיבןאיכאא

דבעיואיתופירשבעלמימרדבעיואיתמתחמםמימרדבעיאיתנסיבדלאעזאיבןאיכאש

'כתשכןיונה'ר'אאישבאשתאוסרתשהיאלהעראהמניןלהודיעםובריתוליראיו'ייסודמימרד

'כתישכןיונה'ר'אמאישבאשתאוסרתשהיאלהעראהמניןלהודיעםובריתוליריאיוי"יסודמימרמ

כתיבשכןיונהר"אאישבאשתאוסרתשהיאלהעראהמניןלהודיעםובריתוליראיוי"יסודמימר2פ

'כתשכןיונהר"אאישבאשתאוסרתשהיאלהעראהומנין'וגוליריאיוי"יסוד'מימנ

'כתישכןיוחנןר"אאישבאשת'אוסרשהיאלהעראהמניןליריאיו'הסודמימרא

'כתישכןיוחנןר"אאישבאשת'אוסרשהיאלהעראהמניןליריאיו'הסודמימרש

מקורהאת'דכתיבהעראהנדהמהלנדההעריותכלהוקשוהאלההתועבותיעשהאשרכלכיד

מקורהאת'דכתיבהעראהנדהמהלנדההעריותכלהוקשוהאלההתועבותמכליעשהאשרכלכימ

מקורהאתדכתיבבהעראהנדהמהלנדההעריותכלהוקשוהאלההתועבותמכליעשהאשרכלכי2פ

מקורהאת'דכתיבהעראהנדהמהלנדההעריותכלהוקשוהאלההתועבותמכליעשהאשרכלכינ

מקורהאת'שנא'בהעראנדהמהלנדההעריותכלהוקשוהאלההתועבותמכליעשהאשרכלכיא

מקורהאת'שנאבהעראהנדהמהלנדההעריותכלהוקשוהאלההתועבותמכליעשהאשרכלכיש

להעידכשרשאיןעדאףומניןלהעידכשרשהואבהאיןועדבהעראהעריותכלאףהערהד

להעידכשרשאיןעדאףומניןלהעידכשרשהואבהאיןועדבהעראהעריותכלאףהערהמ

להעידכשראיןעדאףומניןלהעידכשרשהואבהאיןועדבהעראהעריותכלאףהערה2פ

להעידכשרשאיןעדאףומניןלהעידכשרשהואבהאיןועדבהעראההעריותכלאףהערהנ

להעידכשרשאינועדאףומניןלהעידכשרשהואבהאיןועדבהעראההעריותכלאףהערהא

להעידכשרשאינועדאףומניןלהעידכשרשהואבהאיןועדבהעראההעריותכלאףהערהש

נתפשהאםהא'אסורנתפשהלאוהיאועדעד'ל'תשותהאינהנטמאת'אמאםד

נתפשהאםהאאסורהנתפשהלאוהיאועדעדל"תשותהאינהנטמאת'אמאםמ

נתפשה(לא)האאסורהנתפשהלאוהיאועדעדלומרתלמודשותהאינהנטמאת'אמאם2פ

נתפשהאםהאאסורהנתפסהלאוהיאועדעדל"תשותהאינהנטמאת'אמאםנ

נתפשהאםהאאסורהנתפשהלאוהיא'וגוועדעדל"תשותהאינהנטמאת'אמאםא

נתפשהאםהאאסורהנתפשהלאוהיא'וגוועדעדל"תשותהאינהנטמאת'אמאםש
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וישבאונסוסופהברצוןשתחלתהכלזוזוואי'אסורוהיאבישראלתפישהלךוישמותרתד

וישבאונס[ה](ו)וסופברצוןשתחלתהכלזוזוזוואיאסורהוהיאבישראלתפישהלךוישמותרתמ

וישבאונסוסופהברצוןשתחלהכלזוזוזוואיאסורהוהיאבישראלתפישהלךוישמותרת2פ

וישבאונסוסופהברצוןשתחלתהכלזוזוואיאסורהוהיא'בישתפישהלךוישמותרתנ

וישבאונסוסופהברצוןשתחלתהכלזוואיאסורהוהיאבישראלתפישהלךוישמותרתא

וישבאונסוסופהברצוןשתחלתהכלזוואיאסורהוהיאבישראלתפישהלךוישמותרתש

איתתכהדהברצוןוסופהבאונסשתחלתהכלזוזוואימותרתוהיאבישראלתפוסהשאינהלךד

איתאכהדאברצוןוסופהבאונסשתחלתהכלזוזוזוואימותרתוהיאבישראלתפיסהשאינהלךמ

איתתאכהדהברצוןוסופהבאונסשתחלהכלזוזוזוואימותרתוהיאבישראלתפיסהשאינהלך2פ

אתתאכהדאברצוןוסופהבאונסשתחלתהכלזוזוואימותרתוהיא'בישתפושהשאינהלךנ

איתתאכהדאברצוןוסופהבאונסשתחלתהכלזוואי'מותרוהיאבישראלתפישהשאינהלךא

איתתאכהדאברצוןוסופהבאונסשתחלתהכלזוואי'מותרוהיאבישראלתפישהשאינהלךש

אדםיטבולואםליהאמרהליךערבולאלה'אמנאנסתיליה'אמר'רגביאתתד

אדםיטבולואםליהאמרהבסוףלךעירבולאלה'אמנאנסתיליהאמרה'רגביאתתמ

אדםיטבולואםליהאמרהליךעירבולאלה'אמנאנסתיליהאמרה'רגביאת2פ

אדםיטבולואםליהאמרהליךערבולאלה'אמנאנסתילהאמרה'רגביאתתנ

אדםיטבולואםל"אלךעריבולאלה'אמנאנסתיליהאמרה'רגבידאתתא

אדםיטבולואםל"אלךעריבולאלה'אמנאנסתיליהאמרה'רגבידאתתש

'א'דוקבלהלךערבאינוובסוףלךרעאינושמאהכפוריםביוםפיךלתוךויתננהבדבשאצבעוד

א"דוקיבלהלךערבאינוובסוףלךרעאינושמאהכפוריםביוםפיךלתוךויתנינהבדבשאצבעומ

דברוקבלהלךערבאינוובסוףלךרעאינושמאהכפוריםביוםפיולתוךויתננהבדבשאצבעו2פ

א"דוקבלהלךערבאינוובסוףלךרעאינושמא'הכפוביוםפיךלתוךויתננהבדבשאצבעונ

א"דוקבלהלךערבאינהובסוףלךרעאינושמאה"ביפיולתוךויתנהבדבשאצבעוא

א"דוקבלהלךערבאינהובסוףלךרעאינושמאה"ביפיולתוךויתנהבדבשאצבעוש

אתהבדברכיוצאזמןלאחרלהוישעכשיולהשאין'אעפבהאיןועדד

אתהבדברכיוצאזמןלאחרלהישעכשיולהשאין'פ'ע'אבהאיןועדמ

אתהבדברכיוצאזמןלאחרלהוישעכשולךשאיןפיעלאףבהאיןועדאחר2פ

אתהבדברכיוצאזמןלאחרלהוישעכשיולהשאיןפ"אעבהאיןועדנ

זמןלאחרלהוישעכשיושאיןפ"אעבהאיןועדא

זמןלאחרלהוישעכשיושאיןפ"אעבהאיןועדש

זמןלאחרלהישעכשולהשאין'אעפולדלהאיןעקרהשריותהי'אוד

זמןלאחרלהישעכשיולהשאין'פ'ע'אולדלהאיןעקרהשריותהי'אוממ

זמןלאחרלהישעכשולהשאיןפיעלאףולדלהאיןעקרהשריותהיאומר2פ

זמןלאחרלהישעכשיולהשאיןפ"אעולדלהאיןעקרהשריותהי'אונ

א

ש
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'וגועמהאתאסתרהגידהלא'אומאתהבדברכיוצא'וגושרהאתפקד'ויי'שנד

ואתעמהאתאסתרהגידהלאבדברכיוצאשרהאתפקדי"וי'שנמ

'וגועמהאתאסתרהגידהלא'אומאתהבדברכיוצא'וגושרהאתפקדי"וי'שנ2פ

'וגועמהאסתרהגידהלא'אומאתהבדברכיוצאשרהאתפקדי"וי'שננ

עמהאתאסתרהגידהלא'אומאתהבדברכיוצא'אמכאשרשרהאתפקד'וה'שנאא

עמהאתאסתרהגידהלא'אומאתהבדברכיוצא'אמכאשרשרהאתפקד'וה'שנאש

'אעפבהאיןועדכאןואףזמןלאחרהגידהעכשוהגידהשלא'אעפד

'פ'ע'אבהאיןועדכאןואףזמןלאחרהגידהעכשיוהגידהשלא'פ'ע'אמולדתהמ

עלאףבהאיןועדכאןואףזמןאחרהגידהעכשוהגידהשלאפיעלאף2פ

פ"אעבהאיןועדכאןואףזמןלאחרהגידהעכשיוהגידהשלאפ"אענ

פ"אעבהאיןועדכאןאףזמןלאחרהגידהעכשיוהגידהשלאפ"אעא

פ"אעבהאיןועדכאןאףזמןלאחרהגידהעכשיוהגידהשלאפ"אעש

'וגוממהרעדוהייתילמשפטאליכםוקרבתי'שנאזמןלאחרלהםישעכשולהשאיןד

ובמנאפיםבמכשפיםממהרעדוהייתילמשפטאליכםוקרבתי'שנזמןלאחרלהישעכשיולהשאיןמ

ובמנאפיםבמכשפיםממהרעדוהייתילמשפטאליכםוקרבתי'שנזמןלאחרלהישעכשולהשאיןפי2פ

'וגובמכשפיםממהרעדוהייתילמשפטאליכםוהקרבתי'שנזמןלאחרלהישעכשולהשאיןנ

ובמנאפיםבמכשפיםממהרעדוהייתילמשפטאליכםוקרבתי'שנאזמןלאחרלהישעכשיולהשאיןא

'ובמנאפי'במכשפיממהרעדוהייתילמשפטאליכםוקרבתי'שנאזמןלאחרלהישעכשיולהשאיןש

'יישנאהנהשש'ד'ה'ה'וגוקנאהרוחעליוועברד

י"ישנאהנהשש'ד'ה'האשתואתוקנאקנאהרוחועבר'וגוממ

י"ישנאהנהששדכתיבהיאהדא'וגווקנאקנאהרוחעליוועבר'וגוובנשבעים2פ

י"ישנאהנהששד"הה'וגוקנאהרוחעליוועברנ

'השנאהנהששד"ההקנאהרוחעליוועברלשקרבשמיובנשבעיםא

'השנאהנהששד"ההוקנאקנאהרוחעליוועברלשקרבשמי'ובנשבעיש

תולהשהשוטהרמותעיניםאמוריםהםבשוטהדברים'זאלו'אוהגלילייוסי'ר'וגוד

תולהשהסוטהראמותעיניםאמוריםהםבסוטהדבריםשבעהאלו'אומהגלילייוסי'רנפשותועבתושבעמ

תולהשהשוטהרמותעיניםאמוריםהםבשוטהדבריםשבעהאלואומרהגלילייוסי'רנפשותועבותושבע2פ

תולהשהסוטהרמותעיניםאמוריםהםבסוטהדברים'זאלוהגלילייוסיר"א'וגוושבענ

תולהשהסוטהראמותעיניםאמוריםהםבסוטה'דברי'זאלו'אומהגלילייוסי'רא

תולהשהסוטהראמותעיניםאמוריםהםבסוטה'דברי'זאלו'אומהגלילייוסי'רש

לשון'וגוציוןבנותגבהוכייען'אהואוכןאחרלאישעיניהד

לשוןנים[י]עומסקרותגרוןנטויותותלכנהציוןבנותגבהוכייען'אומהואוכןאחרבאישעיניהמ

לשוןעיניםומשקרותגרוןנטויותותלכנהציוןבנותגבהוכייעןאומרהואוכןאחרלאישעיניה2פ

לשון'וגוגרוןנטויותותלכנהציוןבנותגבהוכייעןא"וכהאחרלאישעיניהנ

לשוןציוןבנותגבהוכייעןא"וכהאחרבאישעיניהא

לשוןציוןבנותגבהוכייעןא"וכהאחרבאישעיניהש
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עלנכנסשהנואףנקידם'שופכווידיםלוומשקרתמעוברתאניממךואומרתנואפתשהיאשקרד

נכנסשהנואףנקידםשופכותוידיםלוומשקרתמעוברתאניממךואומרתנואפתשהיאשקרמ

עלנכנסשהנואףנקידםשופכותוידיםלוומשקרתמעוברתאניממך'ואומרנואפתשהיאשקר2פ

מ"ענכנסשהנואףנקידםשופכותוידיםליומשקרתמעוברתאניממךואומרתשנואפתשקרנ

מ"ענכנסשהנואףנקידםשופכותוידיםמעוברתאניממךלוואומרתנואפתשהיאשקרא

מ"ענכנסשהנואףנקידםשופכותוידיםמעוברתאניממךלוואומרתנואפתשהיאשקרש

אלאשעהבכלמחשבותםאיןוהנואפתשהנואףאוןמחשבותחורשלביהרגאויהרוגנתפששאםמנתד

אלאשעהבכלמחשבותםאיןוהנואפתשהנואףאוןמחשבותחורשלביהרגאויהרוגנתפסשאםמ

אלאשעהבכלמחשבותםאיןוהנואפתשהנואףאוןמחשבותחורשלבליהרגאולהרוגמנת2פ

אלאשעהבכלמחשבותםאיןוהנואפתשהנואףאוןמחשבותחורשלביהרגאויהרוגנתפסשאםנ

אלאשעהבכלמחשבותםאיןוהנואפתשהנואףאוןמחשבותחורשלבליהרגאולהרוגא

אלאשעהבכלמחשבותםאיןוהנואפתשהנואףאוןמחשבותחורשלבליהרגאולהרוגש

לרעהלרוץממהרותרגליםשעהזהבאימקוםזהבאילזהזה'ואומחוטאיםהםאימתיאוןד

לרעהלרוץממהרותרגליםשעהזובאימקוםזהבאילזהזהואומריםחוטאיםהםאימתיאוןמ

לרעהלרוץממהרותרגליםשעהזובאימקוםזהבאילזהזהואומריםחוטאיםאימתיאון2פ

לרעהלרוץממהרותרגליםשעהזובאימקוםזהבאילזהזה'ואומחוטאיםהםאימתיאוןנ

לרעהלרוץממהרותרגליםשעהזובאימקוםזהבאילזהזה'ואומ'חוטאיאימתיא

לרעהלרוץ'ממהרורגליםשעהזובאימקוםזהבאילזהזה'ואומ'חוטאיאימתיש

ונשבעיםומשקריםמכזביםהםיתפשושאםשקרעדכזביםיפיחהחטאאתלעשותשממהריןבודאיד

ונשבעיםומשקריםמכזיביםהםיתפשושאםשקרעתכזביםיפיחהחטאאתלעשותשממהריםבודאימ

ונשבעיםומשקריםמכזביםהםיתפשושאםשקרעדכזביםיפיחהחטאאתלעשותשממהריםבודאי2פ

ונשבעיןומשקרין'מכזביהםיתפשושאםשקרעדכזביםויפיחהחטאאתלעשותלרוץשממהריןבודאינ

'בשי'ונשבעי'ומשקרימכזביםהםיתפשוםשאםשקרעדכזביםיפיח'החטאיאת'לעשושמהרהיםבודאיא

'בשי'ונשבעי'ומשקרימכזביםהםיתפשוםשאםשקרעד'כזבייפיח'החטאיאתלעשות'שמהרהיבודאיש

זהעםזהאחיםישראלשכלאחיםביןמדניםומשלחאחריםלדבריםזהעםזההיינומשיחיםד

לזהזהאחיםישראלשכלאחיםביןמדיניםומשלחאחריםלדבריםלזהזההיינומשיחיםמ

זהעםזהאחיםישראלשכלאחיםביןמדניםומשלחאחריםלדבריםזהעםזההיינומשיחים2פ

זהעםזהאחים'יששכלאחיםביןמדניםומשלחאחריםלדבריםזהעםזההיינומשיחיןנ

זהעםזהאחיםישראלשכלאחיםביןמדניםומשלחאחרים'לדבריזהעםזההיינומשיחיםא

זהעםזהאחיםישראלשכלאחיםבין'מדניומשלח'אחרי'לדבריזהעםזההיינומשיחיםש

הוילראותויכולאינוהנואףואףושונאושומעהבעלחבירואשתהנואף'וגוורעיאחילמען'שנד

הוילראותיכולאינוהנואףואףושונאושומעהבעלחבירואשתהנואף'וגומורעיאחילמען'שנמ

הוילראותויכולאינוהנואףואףושונאושומעהבעלחברואשתהנואף'וגוורעיאחילמען'שנ2פ

הוילראותויכולאינוהנואףואףושונאושומעהבעלחברואשתהנואף'וגוורעיאחילמען'שננ

הוילראותויכולאינוהנואףאףושונאושומעהבעלחבירואשתוהנואףורעיאחילמען'שנאא

הוילראותויכולאינוהנואףאףושונאושומעהבעלחבירואשתוהנואףורעיאחילמען'שנאש
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קנאהרוחעליוועבר'אוהואכאןאףאחיםביןמדניםומשלחד

הנואףעלכועסשהואקנאהרוחעליוועבר'אומהואכאןאףאחיםביןמדניםומשלחמ

הנואףעלכועסשהואקנאהרוחעליוועבראומרהואכאןאףאחיםביןמדניםומשלח2פ

הנואףעלכועסשהואקנאהרוחעליוועבר'אוהואכאןכאןאףאחיםביןמדניםומשלחנ

הנואףעלכועסשהואקנאהרוחעליוועבר'אומהואכאןאףאחיםביןמדניםומשלחא

הנואףעלכועסשהואקנאהרוחעליוועבר'אומהואכאןאףאחיםביןמדניםומשלחש

כי'ואובהבליהםכעסוניאלבלאקנאוניהם'דתימכמהכעסלשוןאלאד

כי'ואומבהבליהםכעסוניאלבלאקנאוניהםמ"דתימ"ככעסלשוןאלאקנאהואיןאשתוועלמ

כי'ואובהבליהםכעסוניאלבלאקנאוניהםדתימרכמהכעסלשוןאלאקנאהואיןאשתוועל2פ

כי'ואובהבליהםכעסוניאלבלאקנאוניהםא"כמדכעסלשוןאלאקנאהאיןאשתוועלנ

כי['ואומ]אלבלאקנאוניהןא"כדכעסלשוןאלאקנאהואיןאשתוועלא

כיאלבלאקנאוניהןא"כדכעסלשוןאלאקנאהואיןאשתוועלש

'וגוממותמראניומוצא'ד'ה'הקנאהרוחעליוועבר'וגוגברחמתקנאהד

אתממותמראניומוצא'ד'ה'הקנאהרוחעליוועברא"ד'וגומגברחמתקנאהמ

אתממותמראניומוצאדכתיבהיאהדאקנאהרוחעליוועבר'וגוגברחמתקנאה2פ

ממותמראניומוצאד"ההקנאהרוחעליוועבר'וגוגברחמתקנאתנ

אתממותמראניומוצאד"ההקנאהרוחעליוועברגברחמתקנאהא

אתממותמראניומוצאד"ההקנאהרוחעליוועברגברחמתקנאהש

אחריהטועהשהואלמההזהבעולםיסוריןלונותנתשהיאממותמרההיאכיצדד

אחריהטועהשהואלפיהזהבעולםאיסוריןלונותנתשהיאממותמרההיאצדכאי'וגומהאשהמ

אחריהטועהשהואלמיהזהבעולםיסוריןלונותנתשהיאממותמרההיאכיצד'וגוהאשה2פ

אחריהטועהשהואלמיז"בעהייסוריןלונותנתשהיאממותמרההיאכיצדנ

אחריהטועהשהואלמיז"בעה'ייסורילונותנתשהיאממותמרהיאכיצדהאשהא

אחריהטועהשהואלפיז"בעהייסוריןלונותנתשהיאממותמרהיאכיצדהאשהש

'לרתלמידיושאלויתמכוצעדיהשאולביתהמותאלשחהכי'שנאלגיהינםאותומורידהולבסוףד

'לרתלמידיושאלויתמוכוצעדיהשאול'וגומביתהמותאלשחהכי'שנלגהינםאותומורידהובסוףמ

'לרתלמידיושאלויתמוכוצעדיהשאולביתהמותאלשחהכי'שנלגיהנםאותומורידהובסוף2פ

'לרתלמידיושאלו'וגוביתהמותאלשחהכי'שנלגיהנםאותומורידהובסוףנ

'לרתלמידיושאלו'וגוביתהמותאלשחהכי'שנאלגהינםאותומורידהובסוףא

'לרתלמידיושאלו'וגוביתהמותאלשחהכי'שנאלגהינםאותומורידהובסוףש

מכיריםאנוהתשעהעלהדברותעשרתעלעובריןוהנואפתהנואף'רבילמדתנואחא'רשלאביוהונאד

מכיריםאנוהתשעהעלהדברותעשרתעלעובריןוהנואפתהנואףרבינולימדתנואחא'שלראביוהונאמ

מכיריןאנוהתשעהעלהדברותעשרתעלעובריםוהנואפתהנואףרבינולימדתנואחא'רשלאביוהונא2פ

מכיריןאנוהתשעהעלהדברותעשרתעל'והנואפהנואף'רבילמדתנואחא'רשלאביוהונאנ

'מכיריאנו'הטעל'הדברו'יעל'עובריוהנואפתהנואף'רבילמדתנואחא'רשלאביוהונאא

'מכיריאנו'הטעל'הדברו'יעל'עובריוהנואפתהנואף'רבילמדתנואחא'רשלאביוהונאש
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'בהבהכופרחבירובאשתהנואףשכלאנכיעלכיצדמכיריםאנואיןהשבתועלד

'ה'ב'בהקכופרחברובאשתהנואףשכלאנכיעלצדכאימכיריםאנואיןהשבתועלמ

ה"בהקבכופרחברובאשתהנואףשכלאנכיעלכיצדמכיריןאנואיןהשבתועל2פ

ה"בהבכופרחברובאשתהנואףשכלאנכיעלכיצדמכיריןאנואיןהשבתועלנ

ה"בהקבכופרחבירואישאשתעםהנואףשכלאנכיכיצדמכיריןאנואיןהשבתועלא

ה"בהקבכופרחבירואשתעםהנואףשכלאנכיכיצדמכיריןאנואיןהשבתועלש

'וגוושחתובשרותיהעלו'וגואפקדלאאלההעל'וגויצהלורעהואשתאלאיש'שנאד

'וגומושחתובשרותיהעלו'וגומבםאפקדלאאלההעליצהלורעהואשתאלאיש'שנמ

'וגוושחתובשרותיהעלו'וגובםאפקודלאאלההעל'וגויצהלורעהואשתאלאיש'שנ2פ

'וגובשרותיהעלו'וגובםאפקודלאאלההעל'וגויצהלורעהואשתאלאיש'שננ

וכלהושחתובשרותיהעלו'וגובםאפקודלאאלההעליצהלורעהואשתאלואיש'שנאא

וכלהושחתובשרותיהעלו'וגובםאפקודלאאלההעליצהלורעהואשתאלואיש'שנאש

כיבו'דכתלךיהיהלאעלד

כיבו'דכתולךיהיהלאעל'וגומהואלאויאמרוי"ביכחשומ

אנכיבודכתיבלךיהיהלאעל'וגוהואלאויאמרוי"בכחשו2פ

כיבו'דכתילךיהיהלאעלהואלאויאמרוי"ביכחשונ

אנכיכיבו'דכתילךיהיהלאעלהואלאויאמרו'בהכחשו'וגותעשואלא

אנכיכיבו'דכתילךיהיהלאעלהואלאויאמרו'בהכחשו'וגותעשואלש

'וגוקנאהרוחעליוועברבשוטהאמורפעמים'ובקנאאלאלהיך'ייד

אתוקנאקנאהרוחעליוועברבסוטהאמורפעמיםושניקנאאלהואאוכלהאשאלהיךי"ימ

אתוקנאקנאהרוחעליוועברבשוטהאמורפעמיםושניקנאאלאלהיךי"י2פ

'וגוקנאהרוחעליוועברבסוטהאמור'פעמי'ובקנאאלבקרבךך"אלינ

אתוקנאקנאהרוחעליוועברבסוטהאמורפעמיםושניקנאאלאלהיך'הא

אתוקנאקנאהרוחעליוועברבסוטהאמור'פעמיושניקנאאלאלהיך'הש

'בשהןהיאקנאותמנחתכי'אוהואוכןולבעלה'להבה'מקנאשהיאפעמים'בלמהד

שתישהןהיאקנאותמנחתכי'אומהואוכןולבעלה'ה'ב'להקמקנאשהיאפעמיםשנילמהאשתומ

שתיהיאקנאותמנחתאומרהואוכןולבעלהה"להקבמקנאהשהיאפעמיםשנילמהאשתו2פ

'בשהןהיאקנאותמנחתכלא"וכהולבעלהה"להבמקנאשהיאפ"בלמהנ

'בהיאקנאותמנחתא"וכהולבעלה"להקבמקנאהשהיאפעמיםשנילמהאשתוא

'בהיאקנאותמנחתא"וכהולבעלה"להקבמקנאהשהיאפ"בלמהאשתוש

כבדועלעשהשלאונשבעמנאףשהואתשאלאעלקנאותד

כבדעלעשהשלאלשואונשבעמנאףשהואלשואאלהיךי"ישםאתתשאלאעלקנאותמ

כבדועלתעשהבלאונשבעמנאףשהואתשאלאעלקנאות2פ

כבדעלעשהשלאונשבעמנאףשהואתשאלאעלקנאותנ

כבדועלעשהשלאונשבעמנאףשהואתשאלאעלקנאותא

כבדועלעשהשלאונשבעמנאףשהואתשאלאעלקנאותש
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בעלהלפניומכבדגדלוהעובר'מעובראניממךלבעלהואומרתממנומתעברתהשוטהעםשהנואףאביךאתד

בעלהלפניומכבדגדלוהעוברמעוברתאניממךלבעלהואומרתממנומתעברתהסוטהעםשהנואףאביךאתמ

בעלהלפניומכבדגדלוהעוברמעוברתאניממךלבעלהואומרתממנומתעברתהשוטהעםשהנואףאביךאת2פ

אביולפניומכבדגדלוהעוברמעוברתאניממךלבעלהואומרתממנומתעברתהסוטהעםשהנואףאביךאתנ

בעלהלפניומכבדגדלוהעוברמעוברתאניממךלבעלהאומרתהימנומתעברתאםשהנואףאביךאתא

בעלהלפניומכבדגדלוהעוברמעוברתאניממךלבעלהאומרתהימנומתעברתאםשהנואףאביךאתש

אביווהואאביושאינוסבורהנואףאתומקללבשוקועובראביוואינואביושהואסבורד

אביווהואאביושאינוסבורהנואףאתומקללבשוקועובראביוואינואביושהואסבורמ

אביו(אינו)ואביואינושהואסבורהנואףאתומקללבשוקועובראביוואינואביושהואסבור2פ

אביווהואאביושאינוסבורהנואףאתומקללבשוקועובראביוואינואביושהואסבורנ

אביווהואאביושאינוסבוראףלנואףומקללבשוקועובראביוואינואביושהואסבורא

אביווהואאביושאינוסבוראףלנואףומקללבשוקועובראביוואינואביושהואסבורש

יהרגאויהרוגאומנתעלנכנסשהנואףתרצחלאעלד

יהרגאויהרוגאונתפששאםמנתעלנכנסשהנואףתרצחלאעלמ

יהרגאולהרוגמנתעלהנואףאתומקללבשוקנכנסשהנואףתרצחלאעל2פ

יהרגאויהרוגאומ"ענכנסשהנואףתרצחלאעלנ

ליהרגאולהרוגמ"ענכנסשהנואףתרצחלאעלא

ליהרגאולהרוגמ"ענכנסשהנואףתרצחלאעלש

הואוכןחבירומקורגונבשהואתגנובלאנואףשהואמפורששהואדברתנאףלאעלד

הואוכןחברומקורגונבשהואתגנובלאנואףשהואמפורששהואדברתנאףלאעלמ

הואוכןחברומקורגונבשהואתגנובלאעלנואףשהואמפורששהואדברתנאףלאעל2פ

א"וכהחבירומקורגונבשהואתגנובלאעלנואףשהואמפורששהואדברתנאףלאעלנ

א"וכהחבירומקורגונבשהואתגנובלאועלנואףשהואמפורששהואתנאףלאעלא

א"וכהחבירומקורגונבשהואתגנובלאועלנואףשהואמפורששהואתנאףלאעלש

לאעלמעוברתאניממךואומרתשקרעדותשמעידהתענהלאעלימתקו'גנובימים'אוד

לאעלמעוברתאניממך'ואומשקרעדותשמעידהתענהלאעלימתקוגנוביםמים'אוממ

לאעלמעוברתאניממך'ואושקרעדותשמעידהתענהלאעל'וגוימתקוגנוביםמים'אומ2פ

לאעלמעוברתאניממךואומרתשקרעדותשמעידהתענהלאעלימתקוגנוביםמיםנ

לאועלמעוברתאניממך'ואומרשקרעדותשמעידהתענהלאועלימתקוגנוביםמיםא

לאועל'מעובראניממךואומרתשקרעדותשמעידהתענהלאועלימתקוגנוביםמיםש

הבןשאותוסבורהעולםמןנפטרכשבעלהכיצדלבעלאשרכלחומדחבירואשתשהנואףתחמודד

הבןשאותוסבורהעולםמןנפטרכשבעלהצדכאילבעלאשרכלחומדחברואשתשהנואףתחמודמ

הבןשאותוסבורהעולםמןנפטרכשבעלהכיצדלבעלאשרכלחומדחבירואשתשהנואףתחמוד2פ

הבןשאותוסבור'העומןנפטרכשבעלהכיצדלבעלהאשרכלחומדחבירואשתשהנואףתחמודנ

שהבןסבורהעולםמןנפטרכשבעלהכיצדלבעלאשרכלחומדחבירואשתשהנואףתחמודא

שהבןסבורהעולםמןנפטרכשבעלהכיצדלבעלאשרכלחומדחבירואשתשהנואףתחמודש
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יודעואינולושישמהכלומורישונכסיומכלדיתיקילווכותבהבעלעומדשלוהואד

ואינולושישמהכלומורישונכסיומכלדייתיקילווכותביןהבעלעומדשלוהואמ

יודעואינולושישמהכלומורישונכסיומכלדייתיקילווכותבהבעלעומדשלוהוא2פ

יודעואינולושישמהכלומורישונכסיומכלדייתיקילווכותבהבעלעומדשלוהואנ

יודעואינולושישמהכלומורישונכסיוכלעלדיאתיקילווכתבהבעלעומדשלוהואא

יודעואינולושישמהכלומורישונכסיוכלעלדיאתיקילו'וכתהבעלעומדשלוהואש

הריהונא'לרלואמרואשתווחומדלחבירושישמהכלחומדשהנואףנמצאבנושאינוד

הריהונא'לרלואמרואשתווחומדלחברואשרכלחומדשהנואףנמצאבנומ

הריהונא'לרלואמרואשתווחומדלחברושישמהכלחומדהנואףנמצאבנואינושהוא2פ

הריהונא'לרלואמרואשתווחומדלחברושישמהכלחומדשהנואףנמצאבנושאינונ

הריהונא'רל"אאשתוחומד[ו]לחבירושישמהכל[חומד]הנואףנמצאבנואינושהואא

הריהונא'רל"אאשתוחומדלחבירושישמהכלהנואףנמצאבנואינושהואש

לכם'אומאנילהם'אמהשבתיוםאתזכורעלעוברכיצדלנואמורתשעהאמרנוד

לכםאומראנילהם'אמהשבתיוםאםזכורעלעוברצדכאילנואמורתשעהאמרנומ

לכםאומראנילהם'אמהשבתיוםאתזכורעלעוברכיצדלנואמורתשעהאמרנו2פ

לכם'אואנילהם'אמהשבתיוםאתזכורעלעוברכיצדלנואמור'טאמרנונ

לכם'אומאנילהם'אמהשבתיוםאתזכורעלעוברכיצד'טאמרנוא

לכם'אומאנילהם'אמהשבתיוםאתזכורעלעוברכיצד'טאמרנוש

בנושהואבוסבוריםבןיולדתוהיאעליהבאנואףוישראלאשהלוישכהןפעמיםד

בנושהואבוסבוריםבןממנויולדתוהיאעליהבאנואףוישראלאשהלוישכהןפעמיםמ

שהואבוסבוריםבן[ממנו]יולדתוהיתהעליהבאנואףוישראלאשהלושישכהןפעמים2פ

בנושהואבוסבוריםבןממנויולדתוהיאעליהבאנואף'וישאשהלוישכהן'פעמינ

שהואסבוריןבןממנויולדתוהיאעליהבאנואףוישראלאשהלושישכהןפעמיםא

שהוא'סבוריבןממנויולדתוהיאעליהבאנואף'וישראשהלושישכהן'פעמיש

שעברוהריהשבתאתמחללונמצאבשבתעולותומעלההמקדשבביתומשמשבןאותוועומדכהןשלד

שעברוהריהשבתאתמחללונמצאבשבתעולותומעלההמקדשבביתומשמשבןאותוועומדשלכהןמ

שעברוהריהשבתאתמחללונמצאבשבתעולותומעלההמקדשבביתשמש(מ)ומבןאותוועומדכהןשל2פ

שעברוהריהשבתאתמחללונמצאבשבתעולותומעלהה"בבומשמשבןאותוועומדכהןשלנ

שעברוהרישבתמחללונמצאבשבתעולותומעלהה"בבומשמשבןאותוועומדכהןא

שעברוהרישבתמחללונמצאבשבתעולותומעלהה"בבומשמשבןאותוועומדכהןש

לעבירהלהאויממותמראני'ומוצשלמה'אמועליה'הדברועשרתעלוהנואפתהנואףד

לעבירהלהאויהאשהאתממותמראניומוצאשלמה'אמועליההדברותעשרתעלוהנואפתהנואףמ

לעבירהלהאויהאשהאתממותמראניומוצאשלמהאמרועליההדברותעשרתעלוהנואפתהנואף2פ

לעבירהלהאויהאשהאתממותמראניומוצאשלמה'אמועליההדברותבעשרתוהנואףהנואףנ

'הדברו'יעלוהנואפתהנואףא

הדברות'יעלוהנואפתהנואףש
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הבאלעולםוצדההזהבעולםצדהמצודיםהיאאשרהאשהאתהדברותעשרתעלבהשעובריןד

הבאבעולםוצדההזהבעולםצדהמצודיםהיאאשרהאשהאתהדברותעשרתעלבהשעובריןמ

הבאלעולםוצרההזהבעולםצרהוחרמיםמצודיםהיאאשרהאשהאתהדברותעשרתעלבהשעוברין2פ

ב"לעהוצדהז"בעהצדהמצודיםהיאאשרהאשהאתהדברותעשרתעלבהשעובריןנ

ב"בעהוצידהז"בעהצידהוחרמיםמצודיםהיאאשרהאשהאלא

ב"בעהוצדהז"בעהצדה'וחרמימצודיםהיאאשרהאשהאתש

תובעתשהיאלבהביבשהוצדהבמיםצדההאשהאבלביבשהצדואינובמיםצדהזההחרםוחרמיםד

תובעתשהיאלבהביבשהוצדהבמיםצדהאשהאבלביבשהצדואינובמיםצדהזההחרםוחרמיםמ

תובעתשהיאלבהביבשהוצדהבמיםצדההאשהאבלביבשהצדואינובמיםצדהזההחרם'וחרמי2פ

תובעתשהיאלבהביבשהוצדהבמיםצדההאשהאבלביבשהצדואינובמיםצדהזההחרםוחרמיםנ

תובעתשהיאלבהביבשהוצדבמיםצדהאשהאבלביבשהצדואינובמיםצדהזההחרם'וחרמיא

תובעתשהיאלבהביבשהוצדבמיםצדהאשהאבלביבשהצדואינובמיםצדהזההחרםוחרמיםש

טובתובעתותהאשלאלאדםמנחתהיתהלאבפהתובעתשאינהידיה'שאסוריאלמלאידיהאסוריםבלבהד

טובתובעתותהאשלאלאדםהיתהלאבפהתובעתשאינהידיהשאסוריםאלמלאידיהאסוריםבלבהמ

טובתובעתותהאשלאלאדםמנחתהיתהלאבפהתובעתשאינהידיהשאסוריםאלמלאידיהאסוריםבלבה2פ

טובתובעתותהאשלאלאדםמנחתהיתהלאבפהתובעתשאינהידיהשאסוריםאלמלאידיהאסוריםבלבהנ

טובתובעתוהיתהשלאאדםמנחתההיתהלאבפהתובעתשאינהידיה'שאסוריאלמלאידיהאסוריםבלבהא

טובתובעתוהיתהשלאאדםמנחתהיתהלאבפהתובעתשאינהידיה'שאסוריאלמלאידיה'אסוריבלבהש

דעותישכךובמשתהבמאכלדעותשישכשםמאיר'רבשםתניממנהימלטהאלהיםלפניד

דעותישכךובמשתהבמאכלדעותשישכשםמאיר'רבשםתניממנהימלטהאלהיםלפנימ

דעותישכךובמשתהבמאכלדעותשישכשםמאיר'רבשםתני'וגוממנהימלטהאלהיםלפני2פ

דעותישכךובמשתהבמאכלדעותשישכשםמאירר"בשתנימממנהימלטהאלהיםלפנינ

דעותישכךומשתהבמאכלדעותשישכשםמ"בשרתני'וגו'האלהילפניא

דעותישכךומשתהבמאכלדעותשישכשםמ"בשרתני'וגוהאלהיםלפניש

שהואאדםכלבשארזהושותהווזורקובכוסוזבובשיורדאדםישבאנשיםד

שהואאדםכלכשארזהושותהווזורקונוטלווהואכוסולתוךיורדזבובאדםלךישבאנשיםמ

שהואאדםכלבשארזהושותהווזורקונוטלווהואכוסולתוךיורדזבובאדםלךישבאנשים2פ

שהואאדםכלכשארזהושותהווזורקונוטלווהואכוסולתוךיורדזבובאדםלךישבאנשיםנ

אדםכלכשארזהושותהווזורקונוטלווהואכוסולתוךנופלשזבובאדםלךישבאנשיםא

אדםכלכשארזהושותהווזורקונוטלווהואכוסולתוךנופלשזבובאדםלךיש'באנשיש

גבעלפורחזבובאדםלךישומניחהקרוביהועםשכינהעםאשתואתרואהד

גבעלפורחזבובאדםלךישומניחהקרוביהועםשכניהעםמדברתאשתואתרואהמ

גבעלפירוןזבובאדםלךישומניחהקרוביהועםשכניהעםאשתואתרואה2פ

גבעלפורחזבובאדםלךישומניחהקרוביהועםשכיניהעםאשתואתרואהנ

ג"עשוכןשזבובלךישומניחהשכניהועםקרוביהעםמדברתהיאאשתואתשרואהא

ג"עשוכןשזבובאדםלךישומניחהשכניהועםקרוביהעםמדברתשהיאאשתואתשרואהש
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לךישלגרשהבהעיניואתשנתןבאנשיםרעחלקזהטועמוולאושופכונוטלווהואכוסוד

לךישלגרשהבהעיניושנתןבאנשיםרעחלקזהטועמוולאושופכונוטלווהואכוסומ

לךישלגרשהבהעיניושנותןבאנשיםרעחלקזהטועמוולאושופכונוטלווהואכוסו2פ

לךישלגרשהבהעיניושנתן'באנשירעחלקזהטועמוולאושופכונוטלווהואכוסונ

לךישלגרשהבהעיניואתשנותןבאנשיםרעחלקזהטועמוולאושופכונוטלווהואכוסוא

לךישלגרשהבהעיניואתשנותן'באנשירעחלקזהטועמוולאושופכונוטלווהואכוסוש

אתשנעלפפוסבןיהודהזהשהואכמותומניחונוטלווהואכוסוגבעלשכןזבובאדםד

שנעלפפוסבןיהודהזהשהואכמותומניחונוטלווהואכוסוגבעלשוכןזבובאדםמ

אתשנעלפפוסבןיהודהזהשהואכמותומניחונוטלווהואכוסוגבעלשכןזבובאדם2פ

אתשנעלפפוסבןיהודהזהשהואכמותומניחונוטלווהואכוסוג"עשכןזבובאדםנ

אתשנועליהודהבןפפוסזהשהואכמותומניחונוטלווהואכוסוג"עשוכןשזבובאדםא

אתשנועליהודהבןפפוסזהשהואכמותומניחונוטלווהואכוסוג"עשוכןשזבובאדםש

לתוךנופלמתזבובאדםלךישכןעבדיןאבהתךהווןנהיגיןליהאמריןאשתובפניהדלתד

לתוךנופלמתזבובאדםלךישכןעבדיןאבהתיךהוונהיגיןליהאמריןאשתולפנידלתמ

לתוךנופלמתזבובאדםלךישכןעבדיןאבהתךהוונהיגיןליהאמרנואשתובפניהדלת2פ

לתוךנופלמתזבובאדםלךישכןעבדיןאבהתךהוונהיגיןליהאמריןאשתובפניהדלתנ

לתוךנופלזבוב[ש]לךישכןעבדיןאבהתךהוונהגיןליהאמרואשתובפניהדלתא

לתוךנופלשזבובלךישכןעבדיןאבהתךהוונהגיןליהאמרואשתובפניהדלתש

לשוקיוצאהבשוקבעבירהגסלבהאשתואתרואהשהואהרשעזהושותהונוטלווהואכוסוד

לשוקויוצאהבעבירהגסלבהאשתואתרואהשהואהרשעזהושותהוומוצצונוטלווהואכוסומ

לשוקיוצאהבשוקבעבירהגסלבהאשתואתרואהשהואהרשעזהומוצצונוטלווהואכוסו2פ

לשוקיוצאהבשוקבעבירהגסלבהאשתואתרואהשהואהרשעזהושותהוומוצצונוטלווהואכוסונ

לשוקיוצאהבעבירהגסלבהאשתואתרואהשהוארשעזהומוצצוונוטלוכוסוא

לשוקיוצאהבעבירהגסלבהאשתואתרואהשהוארשעזהומוצצוונוטלוכוסוש

כי'שנלגרשההתורהמןמצוהזורוחציןאדםשבניבמקוםורוחצתצדדיהמשניופרומהפרועוראשהד

כי'שנלגרשההתורהמןמצוהזורוחציןאדםשבניבמקוםורוחצתצדדיהמשניופרומהפרועוראשהמ

כי'שנלגרשההתורהמןמצוהזורוחציןאדםשבניבמקוםורוחצתצדדיהמשניופרומהפרועוראשה2פ

כי'שנלגרשההתורהמןמצוהזורוחציןאדםשבניבמקוםורוחצתצדדיה'מבופרומהפרועוראשהנ

כי'שנאלגרשההתורהמןמצוהזורוחציםאדםשבניבמקוםורוחצתצדדיהמשניופרומהפרועוראשהא

כי'שנאלגרשההתורהמןמצוהזורוחציםאדםשבני'במקוורוחצתצדדיהמשניופרומהפרועוראשהש

אחרקראו'הכתאחרלאישוהיתהוהלכהמהו'וגוספרלהוכתבדברערותבהמצאד

אחרקראו'הכתואחרלאישוהיתהוהלכהמהו'וגומכריתותספרלהוכתבדברערותבהמצאמ

אחרקראוהכתובאחרלאישוהיתהוהלכהמהו'וגוכריתותספרלהוכתבדברערות[בה]מצא2פ

אחרקראו'הכתואחרלאישוהיתהוהלכהמהו'וגוכריתותספרלהוכתבדברערותבהמצאנ

אחרקראו'הכתולאחרלאישוהלכהמהודברערותבהמצאא

אחרקראו'הכתולאחרלאישוהלכהמהודברערותבהמצאש
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זכהאםבהנכשלוהלהערוהמשםאשתואתהוציאשהלהראשוןשלזוגובן'שאיד

זכהאםבהנכשלוהלהערוהמשוםאשתואתהוציאשהלהשלראשוןזוגובןשאיןמ

זכהאםבהנכשלוהלהערוהמשוםאשתואתהוציאשהלהראשוןשלזוגובןשאין2פ

זכהאםבהנכשלוהלהערוהמשוםאשתואתהוציאשהלהראשוןשלזוגובןשאיןנ

זכהאםבהנכשלוהלהערוהמשוםאשתואתהוציאשהלהראשוןשלזוגבןזהשאיןא

זכהאםבהנכשלוהלהערוהמשוםאשתואתהוציאשהלהראשוןשלזוגבןזהשאיןש

האחרוןהאישימותכיאו'שנקוברתושהיאסוףלאוואםמגרשההואהרילשמיםהואד

האחרוןהאישימותכיאו'שנקוברתושהיאסוףלאוואםמגרשההואהרילשמיםהואמ

האחרוןהאישימותכיאו'שנקוברתושהיאסוףלאוואםמגורשההיאהרילשמיםהוא2פ

האחרוןהאישימותכיאו'שנקוברתושהיאסוףלאוואםמגרשההואהרילשמיםהואנ

האחרוןהאישימותכיאו'שנאקוברתושהיאסוףלאוואםמגרשהשהואסוףשמיםלשוםהואא

האחרוןהאישימותכיאו'שנאקוברתושהואסוףלאוואםמגרשהשהואסוףשמיםלשוםהואש

שגרשההראשוןעלביתולתוךהכניסהזאתשהאשהלמיתהזההיהראוילאשהלולקחהאשרד

ועלביתולתוךהכניסהזושהאשהלמיתהזההיהראוילאשהלולקחהאשרמ

שגרשההראשוןעלביתולתוךהכניסהזאתשהאשהלמיתהזההיהראוילאשהלולקחהאשר2פ

שגרשההראשוןעלביתולתוךהכניסהזאתשהאשהלמיתהזההיהראוילאשהלולקחהאשרנ

שגרשההראשוןועללביתוהכניסהזאתשהאשהזהלמיתההיהראוילאשהלולקחהאשרא

שגרשההראשוןועללביתוהכניסההזאתשהאשהזהלמיתההיהראוילאשהלולקחהאשרש

בהילכדוחוטא'הכתו'אמביתלתוךשהכניסההשניועלממנהימלטהאלהיםלפניטובשלמה'אמד

בהילכדוחוטא'הכתו'אמביתולתוךשהכניסההשנימ

בהילכדוחוטאהכתובאמרביתולתוךשהכניסההשניועלממנהימלטהאלהיםלפניטובשלמה'אמ2פ

בהילכדוחוטא'הכתו'אמביתולתוךשהכניסההשניועלממנהימלטם"האלילפניטובשלמה'אמנ

בהילכדוהחוטאה"אביתולתוךשהכניסה'הבועלממנהימלטהאלהיםלפניטובה"שע'אמא

בהילכדוהחוטאה"אביתולתוך'שהכניס'הבועלממנהימלטהאלהיםלפניטובה"אשעש

שרואהבזמןלאשתוומקנאקנאהרוחעליומעביר'הקבהזהממנהימלטהאלהיםלפניטוב'א'דד

שרואהבזמןלאשתוומקנאקנאהרוחעליומעביר'ה'ב'שהקזהממנהימלטהאלהיםלפניטובא"דמ

שרואהבזמןלאשתווקנאקנאהרוחעליומעבירה"הקבזהממנהימלטהאלהיםלפניטובאחרדבר2פ

שרואהבזמןלאשתוומקנאקנאהרוחעליומעבירה"הבזהממנהימלטם"האלילפניטובא"דנ

שרואהבזמןלאשתווקנאקנאהרוחעליומעבירה"הקבזההאלהיםלפניטובא"דא

שרואהבזמןלאשתווקנאקנאהרוחעליומעבירה"הקבזההאלהיםלפניטובא"דש

בשחוקופרוצהרמהורגלהקולניתשהיאאשתואתרואהשהואזהבהילכדוחוטאפרוצהשהיאאותהד

בשחוקופרוצהרמהורגלהקולניתשהיאאשתואתרואהשהואזהבהילכדוחוטאפרוצהשהיאאותהמ

בשחוקופרוצהרמהורגלהקולניתשהואאשתואתרואהשהואזהבהילכדוחוטאפרוצהשהיאאות2פ

וק[ח]בשופרוצהרמהורגלהקולניתשהיאאשתואתרואהשהואזהבהילכדוחוטאפרוצהשהיאאותהנ

בשחוקופרוצהרמהורגלהקולניתשהיאאשתואתרואהשהואזהבהילכדוחוטאפרוצהשהיאאותהא

בשחוקופרוצהרמהורגלהקולניתשהיאאשתואתרואהשהואזהבהילכדוחוטאפרוצהשהיאאותהש
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לכךבשחוקפרוצותולארמהרגלולאקולניותלאישראלבנותשלשדרכןלפיבהמקנאואינוד

לכךבשחוקפרוצותולארמהרגלולאקולניותלאישראלשלבנותשדרכןלפיבהמקנאואינומ

לכךבשחוקפרוצותולארמהרגלולאקולניותלאישראלבנותשלשדרכןלפיבהמקנאואינו2פ

לכךבשחוקפרוצותולארמהרגלולאקולניותלא'ישבנותשלשדרכןלפיבהמקנאואינונ

לכךבשחוקפרוצותולארמהרגלולאקולניותלא'ישרבנותשלשדרכןלפילהמקנאואינוא

לכךבשחוקפרוצותולארמהרגלולאקולניותלאישראלבנותשלשדרכןלפילהמקנאואינוש

כןאםאלאלאשתומקנאאדםאיןישמעאל'רדבריתנאקנאהרוחעליוועברנאמרד

כןאםאלאלאשתומקנאאדםאיןישמעאל'רדביתאנאקנאהרוחעליוועבר'נאממ

כןאםאלאלאשתומקנאאדםאיןישמעאל'רדביתנאקנאהרוחעליוועברנאמר2פ

כ"אאלאשתומקנאאדםאין'ישמע'רדביתנא'וגוקנאהרוחעליוועבר'נאמנ

כ"אאלאלאשתומקנאאדםאיןישמעאל'רדביתניקנאהרוחעליוועבר'נאמא

כ"אאלאלאשתומקנאאדםאיןישמעאל'רדביתניקנאהרוחעליוועבר'נאמש

רשותאשתואתוקנאתניבפלוגתאותייאקנאהרוחעליוועבר'שנטהרהרוחבונכנסהד

רשותאשתואתוקנאתניבפלוגתאותייהקנאהרוחעליוועבר'שנטהרהרוחבונכנסהמ

רשותאשתואתוקנאתניבפלוגתאיתייהקנאהרוחעליוועבר'שנטהרהרוחבונכנסה2פ

רשותאשתואתוקנאתני'בפלוגתותייאקנאהרוחעליוועבר'שנטהרהרוחבונכנסהנ

רשותלאשתווקנאתני'בפלוגתלךאתיאקנאהרוחעליוועבר'שנאטהרהרוחבונכנסהא

רשותלאשתווקנאתני'בפלוגתלךאתיאקנאהרוחעליוועבר'שנאטהרהרוחבונכנסהש

טמאהרוח'אואתהשםטהרהרוחשהיאלמדנוהאחובה'או'עקיב'רישמעאל'רדבריד

טומאהרוח'אומאתהשאםטהרהרוחשהיאלמדנוהאחובה'אומעקיבא'רישמעאל'רדברימ

טומאהרוחאומראתהשאםטהרהרוחשהיאלמדנוהאחובהאועקיבא'רישמעאל'רדברי2פ

'טומארוח'אואתהשאםטהרהרוחשהיאלמדנוהאחובה'או'עקי'ר'ישמע'רדברינ

'טומארוח'אומאתהשאםטהרהרוחשהיאלמדנוהאחובה'אומ'עקי'רישמעאל'רדבריא

טומאהרוח'אומאתהשאםטהרהרוחשהיאלמדנוהאחובה'אומ'עקי'רישמעאל'רדבריש

'אויעקבבןאליעזר'רתניבעצמוטומאהרוחלהכניסחובהאו'לאדלוישרשותוכיד

'אומיעקבבןאליעזר'רתניבעצמוטומאהרוחלהכניסחובהאולאדםלוישרשותוכימ

'אומיעקבבןאליעזר'רתניבעצמוטומאהרוחלהכניסחובהאולאדםלוישרשותוכי2פ

'אויעקבבן'אליעז'רתניבעצמוטומאהרוחלהכניסחובהאולאדםלוישרשותוכינ

'אומ'אליעז'רתניבעצמו'טומארוחלהכניסחובהאולאדםלוישרשותוכיא

'אומ'אליעז'רתניבעצמוטומאהרוחלהכניסחובהאולאדםלוישרשותוכיש

קנאהרוחעליוועבר'ל'תזויכולבלבבךאחיךאתתשנאלאתורהשאמרהכלפיד

קנאהרוחעליוועברל"תזהכגוןיכולבלבבךאחיךאתתשנאלאתורהשאמרהכלפימ

קנאהרוחעליוועברלומרתלמודזוכגוןיכולבלבבךאחיךאתתשנאלאתורהשאמרהכלפי2פ

קנאהרוחעליוועברל"תזוכגוןיכולבלבבךאחיךאתתשנאלאתורהשאמרהכלפינ

קנאהרוחעליוועברל"תזוכגוןיכולבלבבךאחיךאתתשנאלאתורה'שאמרכלפיא

קנאהרוחעליוועברל"תזוכגוןיכולבלבבךאחיךאתתשנאלאתורהשאמרהכלפיש
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הקולאתיוליךהשמיםעוףכי'דתי'כמעליועוברתכיצדקנאהרוחעליוועבר'וגוד

הקולאתיוליךהשמיםעוףכימ"דתימ"כעליועוברתכיצדקנאהרוחעליוועבר'וגוממ

הקולאתיוליךהשמיםעוףכידתימרכמהעליועברכיצד2פ

הקולאתיוליךהשמים[עוף](???)כיא"כמדעליועוברתכיצדקנאהרוחעליוועבר'וגונ

הקולאתיוליךהשמיםעוףכיא"כדעליועברכיצדא

הקולאתיוליךהשמיםעוףכיא"כדעליועברכיצדש

'שנאבגלויעליומכריז'הקבהבסתרעבירהעובראדםאומרמאיר'רהיהדבריגידכנפיםובעלד

'שנבגלויעליומכריז'ה'ב'הקבסתרעבירהעובראדם'אוממאיר'רהיהדבריגידכנפיםובעלמ

'שנאבגלויעליומכריזה"הקבבסתרעבירהאדםעבראומרמאיר'רהיהדבריגידכנפיםובעל2פ

'שנבגלויעליומכריזה"הבבסתרעבירהעובראדם'אומ"רהיהדבריגידכנפיםובעלנ

'שנאבגלויעליומכריזה"הקבבסתרעבירהאדםעברא"רמהיהדבריגידכנפיםובעלא

'שנאבגלויעליומכריזה"הקבבסתרעבירהאדםעובר'אוממ"רהיהדבריגידכנפיםובעלש

קולויעבירומשהויצו'שנאמהכרזהלשוןאלאעבירהואיןקנאהרוחעליוועברד

קולויעבירומשהויצומ

קולויעבירומשהויצו'שנאהכרזהלשוןאלאעבירהואיןאשתואתוקנאקנאהרוחעליוועבר2פ

קולויעבירומשהויצונ

קולויעבירומשהויצו'שנאהכרזהאלאעבירהואיןקנאהרוחעליוועברא

קולויעבירומשהויצו'שנאהכרזהאלאעברהואיןקנאהרוחעליוועברש

הואוכןהתראהלשוןאלאקינויאיןיצחקברנחמןרב'אאשתואתוקנא'וגובמחנהד

הואוכןהתראהלשוןאלאקינויאיןיצחקברנחמןרב'אמאשתואתוקנאבמחנהמ

הואוכןהתראהלשוןאלאקנויאיןיצחקברנחמןרב'אמאשתואתוקנא'וגובמחנה2פ

א"וכההתראהלשוןאלאקנויאיןיצחקברנחמןרב'אמאשתואתוקנא'וגובמחנהנ

א"כדהתראהלשוןאלאקנויאיןבריהנחמןר"אאשתואתוקנא'וגובמחנהא

א"כד'התראלשוןאלאקנויאיןבריהנחמןרב'אמאשתואתוקנא'וגובמחנהש

אשתואתוקנאקנאהרוחעליועבראונטמאהוהיאעמועלויחמללארצו'ייויקנא'אומד

אשתואתוקנאקנאהרוחעליועבראונטמאהוהיאעמועלויחמוללארצוי"יויקנא'אוממ

אשתואתוקנאקנאהרוחעליועבראונטמאהוהיאעמועלויחמללארצוי"יויקנא'אומ2פ

'וגוקנאהרוחעליועבראונטמאהוהיאעמועלויחמוללארצוי"יויקנאנ

'נטמאוהיא'וגולארצו'הויקנאא

נטמאהוהיא'וגולארצו'הויקנאש

לתרומהואחתלבעלואחתלבועלאחתבפרשהנאמרוטמאות'גאומר'רתנינטמאהלאוהיאד

לתרומהואחתלבעלואחתלבועלאחתבפרשהנאמרוטמאותשלש'אומ'רתנינטמאהלאוהיאמ

לתרומהואחתלבעלואחתלבועלאחתזובפרשהנאמרוטמאותשלש'רתנינטמאהלאוהיא2פ

לתרומה'ואלבעל'ואלבועל'אזו'בפרשנאמרוטומאות'ג'או'רתנינ

לתרומהואחדלבעל'ואלבועל'אזו'בפנאמרו'טומאו'ג'רתנינטמאהלאוהיאא

לתרומה'ואלבעלואחדלבועל'א'ז'בפנאמרו'טומאו'ג'רתנינטמאהלאוהיאש
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בתרומהלאכולומותרתלביתהאסורהשהיאאשהמצאנווכיד

לישראלשנשאתכהןבתאלולאלמהבתרומהלאכולומותרתלביתהאסורהשהיאאשהמצינווכימ

בתרומהלאכלומותרתלביתהאסורהשהיאאשהמצאנווכי2פ

בתרומהלאכולומותרתלביתהאסורה(מותרת)שהיאאשה'מציוכינ

בתרומהלאכולומותרתלביתהאסורהשהיאאשהמצאנווכיא

בתרומהלאכולומותרתלביתה'אסורשהיאאשהמצאנווכיש

ד

בתרומהלאכלומותרתלביתהאסורהשהיאאשהמצאנולאבתרומהלאכולואסורהלביתהמותרתאינהשמאונאנסהמ

[בתרומהלאכלומותרתלביתהאסורהשהיאאשהמצאנו]2פ

נ

א

ש

'בריוסי'ר'אליבםואחתלבועלואחתלבעלאחתאיתמרתאכןאבון'ר'אד

'רבייוסה'ר'אמליבםואחתלבועלואחתלבעלאחתאיתאמרתאיכןאבון'ר'אממ

'רבייוסהר"אליבםואחתלבועלואחתלבעלאחתאיתמרתאכןאבוןר"א2פ

בון'בריוסאר"אליבם'ואלבועל'ואלבעל'אאיתמרתאכןאבוןר"אנ

בריוסיר"אלייבם'ואלבעל'ואלבועל'אאמרתאתהכיבוןר"אא

בריוסיר"אלייבם'ואלבעל'ואלבועלאחדאמרתאתהכיבוןר"אש

'כתמההכהןאלאשתואתהאישוהביאמתיבמתולאחולצתמתואםכןאמרהמתניתהבוןד

'כתמההכהןאלאשתואתהאישוהביאמתייבמתולאחולצתמתואםכןאמרהמתניתאבוןמ

כתובמההכהןאלאשתואתהאישוהביאמתיבמתולאחולצתמתואםכןאמרהמתניתהאבון2פ

'כתמההכהןאלאשתואלהאישוהביאמתיבמתולאחולצתמתואםכןאמרה'מתניתנ

'כתימההכהןאלאשתואתהאישוהביאמתייבמתולאחולצתמתואםכןאמרה'מתניאביןא

'כתימההכהןאלאשתואתהאישוהביאמתייבמתולאחולצתמתואםכןאמרה'מתניאביןש

אםאלאקדשיםאוכלישראלוכי'וגויהיולוקדשיואתואישסוטהפרשתמןלמעלהד

אםאלאקדשיםאוכלישראלוכי'וגומיהיולוקדשיואתואישסוטהפרשתמןלמעלהמ

אםאלאקדשיםאוכלישראלוכי'וגויהיולוקדשיואתואישסוטהפרשת(הפרשה)מןלמעלה2פ

אםאלאקדשיםאוכל'ישוכייהיולוקדשיואתואישסוטה'מפרשלמעלהנ

אםאלא'קדשיאוכל'ישרוכייהיולוקדשיואתואישסוטה'מפלמעלהא

אםאלא'קדשיאוכל'ישרוכייהיולוקדשיואתואישסוטה'מפלמעלהש

הבאתולאבמצותגלגלתואםקדשיםאוכלים'כהניהימךמעביראני'ובבכוריובנדבותבנדריםכהןאצלבאתד

הבאתולאבמצותגלגלתואםקדשיםאוכליםכהניםהימךמעמידאניובביכוריםובנדבותבנדריםכהןאצלבאתהמ

הבאתולאבמצותגלגלתואםקדשיםאוכליםכהניםממךמעמידאניובבכוריםובנדבותבנדריםכהןאצלבאת2פ

הבאתולאבמצותגלגלתואם'קדשי'אוכליכהניםהימךמעמידאניובבכוריםובנדבותבנדריםכהןאצלבאתנ

הבאתולאבמצותגלגלתואם'קדשי'אוכלי'כהניממךמעמידאניובכוריםונדבותבנדריםכהןאצלבאתא

הבאתולאבמצותגלגלתואם'קדשי'אוכלי'כהניממךמעמידאני'ובכוריונדבות'בנדריכהןאצלבאתש
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'וגוהכהןאלאשתואתהאישוהביאסופוקדשיםד

אישוהביאסופוקדשיםהבאתולאגלגלתואםהכהןאלאשתואתהאישוהביאסופוקדשיםמ

'וגוהכהןאלאשתואתהאישוהביאסופוקדשים2פ

הכהןאלאשתואלהאישוהביא'קדשינ

הכהןאלאשתואתהאישוהביאסופך'קדשיא

הכהןאלאשתואתהאישוהביאסופך'קדשיש

מביאזההריעליהקרבנהאתוהביאלאסיאפתיחלמצותהפתיחדלאתרעהד

מביאזההריעליהקרבנהאתוהביאא[י]לאס'לאפתיאלמצוותאפתיחדלא[א]תרעהכהןאלאשתומ

מביאזההריעליהקרבנואתוהביאלאסיאפתיחלמצוותאפתיחדלאתרעא2פ

מביאזההריעליהקרבנהאתוהביאלאסיאפתיחלמצוותאפתיחדלאתרעאנ

מביאזההריעליהקרבנהאתוהביאלאסיאפתיחלמצותאפתיחדלאתרעאא

מביאזההריעליהקרבנהאתוהביאלאסיאפתיחלמצותאפתיחדלאתרעאש

קמחהדבריםעשרתעלשעברהלמיהאיפהעשיריתמשלוקרבןד

קמחהדבריםעשרתעלשעברהלפיהאיפהעשירתמשלוקרבןמ

קמחהדבריםעשרתעלשעברתלמיהאיפהעשיריתמשלוקרבן2פ

קמח['הדברו'יעלרה<..>היאךפיעלה<..>]הדבריםעשרתעלשעברהלמיהאיפהעשיריתמשלוקרבןנ

קמח'הדברו'יעלשעברהלפיהאיפהעשירתמשלוקרבןא

קמח'הדברועשרתעלשעברהלפיהאיפהעשירתמשלוקרבןש

עליויתןולאשמןעליויצקלאבהמהמאכלקרבנה'לפיעולםמעדניהאכילההנואףשעוריםד

עליויתןולאשמןעליויצוקלאבהמהמאכלקרבנהלפיכךעולםמעדניהנואףהאכילההיאשעוריםמ

עליויתןולאשמןעליהיצוקלאבהמהמאכלקרבנהלפיכךעולםמעדניהאכילההנואףשעורים2פ

עליויתןולאשמןעליהיצוקלאבהמהמאכלקרבנה'לפיעולםמעדניהאכילההנואףשעוריםנ

שמןעליויצוקלאבהמהמאכלקרבנה'לפיעולםמעדניהאכילההנואף'שעוריא

שמןעליויצוקלאבהמהמאכלקרבנה'לפיעולםמעדניהאכילההנואף'שעוריש

יהיהשלאכדיולבונהשמןטעונהחוטאמנחתשתהאהואבדין'שמע'ארתנילבונהד

יהאשלאכדיולבונהשמןטעונהחוטאמנחתשתהאהואבדיןשמעון'ר'אמתנילבונהמ

יהאשלאכדיולבונהולבונהשמןטעונהחטאמנחתשתהאהואבדיןשמעוןר"אמתנילבונה2פ

יהאשלאכדיולבונהשמןטעונהחוטאמנחתשתהאהואבדיןש"ארתנילבונהנ

יהאשלאכדיולבונהשמןטעונהחוטאמנחתשתהאהואבדיןש"ארתניא

יהאשלאכדיולבונהשמןטעונהחוטאמנחתשתהאהואבדיןש"ארתאניש

שמןעליהיצקלא'א'דמהודרקרבנויהאשלאטעונהאינהמהומפנינשכרחוטאד

שמןעליויצוקלאא"דמהודרקרבנהיהאשלא()טעונהאינהמהומפנינשכרחוטאמ

שמןיצוקלאאחרדברמהודרקרבנויהאשלאטעונהאינהמהומפנינשכרחוטא2פ

שמןעליויצוקלאא"דמהודרקרבנויהאשלאטעונהאינהמהומפנינשכרחוטאנ

שמןעליהיצוקלאא"דמהודרה[נ]קרביהאשלאמפניטעונהאינהמהומפנינשכרחוטאא

שמןעליהיצוקלאא"דמהודרקרבהיהאשלאמפניטעונהאינהמהומפנינשכרחוטאש
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במנחתהאורהיהיהלאהאפילהאתאהבהוהיאיצהרקראושהכתובלעולםאורהשהשמןלמהד

במנחתאאורהיהיהלאהאכילהאתאהבהוהיאיצהרקראולעולםאורהשהשמןלמהמ

במנחתהאורהיהיהלאהאפילהאתאהבהוהיאיצהרקראולעולםאורהשהשמןלמה2פ

במנחתהאורהיהיהלאהאפילהאתבה[ה](א)אוהיאיצהרקראולעולםאורהשהשמןלמהנ

במנחתהאורהיהאלא'לפיהאפלהאתאהבהוהיאיצהרקראו'והכתועולםשלאורהשהשמןא

במנחתהאורהיהאלא'לפיהאפלהאתאהבהוהיאיצהרקראו'והכתועולםשלאורהשהשמןש

ואלהעולםאבותאלוהמורהראלליאלך'שנלאמהותזכרוןשהלבונהלבונהעליויתןולאד

ואלהעולםאבותאלוהמורהראלליאלך'שנלאמהותזכרוןשהלבונהלבונהעליויתןולאמ

ואלהעולםאבותאלוהמורהראלליאלך'שנאלאמהותזכרוןשהלבונהלבונהעליויתןולא2פ

ואלהאבותאלוהמורהראלליאלך'שנלאמהותזכרוןשהלבונהלבונהעליויתןולאנ

ואלהעולםאבותאלוהמורהראלליאלך'שנאלאמהותזכרוןשהלבונהלבונהעליהיתןולאא

ואלהעולםאבותאלוהמורהראלליאלך'שנאלאמהותזכרוןשהלבונהלבונהעליהיתןולאש

מנחתכיזכרוןקרואהשהלבונהבקרבנהזכרונןיהאלאמדרכיהןפירשהוזוהאמהותאלוהלבונהגבעתד

מנחתכיזכרוןקרואהשהלבונהבקרבנהזכרוןיהאלאמדרכיהןפירשהוזוהאמהותאלוהלבונהגבעתמ

מנחתכיזכרוןקרואהשהלבונהבקרבנהזכרונהיהיהלאמדרכיהןפרשהוזוהאימהותאלוהלבונהגבעת2פ

מנחתכיזכרוןקרואהשהלבונהבקרבנהזכרונןיהאלאמדרכיהןפרשהו[ז](אל)והאמהותאלוהלבונהגבעתנ

מנחתכיזכרוןקרואהשהלבונהבקרבנהזכרונםיהאלא'לפימדרכיהםפירשהוזוהאמהותאלוהלבונהגבעתא

מנחתכיזכרוןקרואהה[ונ]שהלבבקרבנהזכרונהיהאלא'לפימדרכיהםפירשהוזוהאמהותאלוהלבונהגבעתש

למעלהקנאהכךלמטהשקנאהכשםלבועלקנאהכךלבעלשקנאהכשםהיאקנאותשתיהיאקנאותד

למעלהקנאהכךלמטהשקנאהכשםלבועלקנאהכךלבעלשקנאהכשםקנאותשתיהואקנאותמ

למעלהקנאהכךלמטהשקנאהכשםקנאותשתיהיאקנאות2פ

למעלהקנאהכךלמטהשקנאהכשםלבועלקנאהכךלבעלשקנאהכשםהיאקנאותשתיהיאקנאותנ

למעלהקנאהכךלמטהשקנאהכשםקנאותשתיהואקנאותא

למעלהקנאהכךלמטהשקנאהכשםקנאותשתיהואקנאותש

אותהוהקריבטמאהנמצאתאםלרעהזהעוןמזכרתטהורהנמצאתאםלטובהזוזכרוןמנחתד

אותהוהקריבטמאהנמצאתאםלרעהזועוןמזכרתטהורהנמצאתאםלטובהזוזכרוןמנחתמ

והקריבטמאה'טהורנמצאתאםלרעהזהעוןמזכרתטהורהנמצאתאםלטובהזוזכרוןמנחת2פ

אותהוהקריבטהורהנמצאתאםלרעהזהעוןמזכרתטהורהנמצאתאםלטובהזוזכרוןמנחתנ

אותהוהקריבטמאה'נמצאאםלרעהזועוןמזכרתטהורהנמצאתאםלטובהזוזכרוןמנחתא

אותהוהקריבטמאהנמצאתאםלרעהזועוןמזכרתטהורהנמצאתאםלטובהזוזכרוןמנחתש

עליהםסמוךשלבהמפנישפחותיהולאעבדיהלאעמהיעמידשלא'והעמידהרגלבתוךבאהאינההכהןד

עליהםסמוךשלבהמפנישפחותיהולאעבדיהלאעמהיעמידשלאוהעמידההרגלבתוךבאהאינההכהןמ

עליהםסמוךשלבהמפנישפחותיהולאעבדיהלאעמהיעמדשלאוהעמידההרגלבתוךבאהאינההכהן2פ

עליהםסמוךשלבהמפנישפחותיהולאעבדיהלאעמהיעמידשלאוהעמידההרגלבתוךבאהאינההכהןנ

עליהםסמוךשלבהמפנישפחותיהולאעבדיהלאעמהיעמדושלאוהעמידההרגלבתוךבאהאינההכהןא

עליהםסמוךשלבהמפנישפחותיהולאעבדיהלאעמהיעמדושלאוהעמידההרגלבתוךבאהאינההכהןש
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מיםהכהןולקחניקנורבשעריהטמאיםאתמעמידהיההמעמדראש'אממיכאןניקנורבשערי'יילפניד

מיםהכהןולקחניקנורבשעריהטמאיםאתמעמידהיההמעמדראשאמרומכאןניקנורבשעריי"ילפנימ

מיםהכהןולקחניקנורבשעריהטמאיםאתמעמידהיההמעמדראשאמרומכאןניקנורבשעריי"ילפני2פ

מיםהכהןולקחניקנורבשערי'הטמאיאתמעמידהיההמעמדראשאמרומכאןניקנורבשעריי"ילפנינ

מיםהכהןולקחניקנורבשער'הטמאיאתמעמידהיההמעמדראשאמרומכאןניקנורבשער'הלפניא

מיםהכהןולקחניקנורבשערהטמאיםאתמעמידהיההמעמדראשאמרומכאןניקנורבשער'הלפניש

כיורמיהןואלובכלישיקדשואלאקדשיםמיםאיןקדשיםד

כיורמיהןואלובכלישקדשואלאקדשיםמיםאיןקדושיםמ

כיורמיאלוהןואלובכלישקדשואלאקדושיםמיםאיןחרשבכליבכלי(כליעל)קדושים2פ

כיורמיהןואלובכלישקדשואלא'קדושימיםאיןחרשבכליקדושיםנ

כיורמיאלוהןואלובכלישקדשואלא'קדושימיםואיןחרשבכליקדושיםא

כיורמיאלוהןואלובכלישקדשואלאקדושיםמיםואיןחרשבכליקדושיםש

הכיוראתויעש'שנהנשיםמראותמןאלאנעשהלאשהכיורלפיהכיורמןהמיםהיוולמהד

הכיוראתויעש'שנהנשיםמראותמןאלאנעשהלאשהכיורלפיהכיורמןהמיםהיוולמהמ

הכיוראתויעש'שנהנשיםמראותמןאלאנעשהלאשהכיורלפיהכיורמןהמיםהיוולמה2פ

הכיראתויעש'שנהנשיםמראותמןאלאנעשהלאשהכיורלפיהכיורמןהמיםהיוולמהנ

הכיוראתויעש'שנא'הצובאו'מראומןאלאנעשהלאשהכיורלפיהכיורמןהמיםהיוולמהא

הכיוראתויעש'שנאמראותמןאלאנעשהלאשהכיורלפיהכיורמןהמיםהיוולמהש

עלינומעידהאלהיםשאמרונשםאותן'וגונחשתד

עלינומעידהאלהים'שאמנשיםאותןמועדאהלפתחצבאואשרהצובאותבמראותנחשתכנוואתמ

עלינומעידהאלהיםשאמרונשיםאותןמועדאהלפתחצבאואשרהצבאותבמראותנחשתכנוואתנחשת2פ

עלינומעידם"האלישאמרוהנשיםאותןנחשתכנוואתנ

עלינומעידהאלהיםשאמרונשיםאותן'וגוהצובאות'במראונחשתכנוואתנחשתא

עלינומעידהאלהיםשאמרונשיםאותן'וגוהצובאותבמראותנחשתכנוואתנחשתש

לשםנענשושלאאותועשההמראותכאותןהאלהיםלו'אמכיורלעשותמשהכשבאממצריםטהורותשיצאנוד

לשםנענשושלאאותועשההמראותבאותןהאלהיםלו'אמכיורלעשותמשהכשבאממצריםטהורותשיצאנומ

לשוםשו(נ)נעשלאאותועשההמראותבאותןהאלהיםלו'אמכיורלעשותמשהכשבאממצריםטהורותשיצאנו2פ

לשוםנענשושלאעשההמראותבאותןם"האליל"אכיורלעשותמשהכשבאממצריםטהורותשיצאנונ

לשםעשושלאאותועשה'המראומאותןהאלהיםל"אכיורלעשותמשהכשבאממצרים'טהורושיצאנוא

לשםעשהשלאאותועשההמראותבאותןהאלהיםליה'אמכיורלעשותמשהכשבאממצריםטהורותשיצאנוש

לאוהלאהאלהים'אמ'א'דכאמותיהןהןטהורותאםנבדקותבנותיהןתהיינהוהימנוזנותד

לאוהלאהאלהים'אמא"דכאמותיהןהןטהורותאםנבדקותבנותיהןתהיינהוהימנוזנותמ

לאוהלאהאלהים'אמאחרדברבאמותיהןהן'טהורואםנבדקותבנותיהןתהייןוהימנוזנות2פ

לאוהלאם"האלי'אמא"דכאמותיהןהןטהורותאםבדוקותותיההן[בנ](נש)תהיינהוהימנוזנותנ

לאוהלאהאלהים'אמא"דכאמותיהן'טהורוואם'טמאואם'נבדקובנותיהןתהיינהוהימנוזנותא

לאוהלאהאלהיםאמרא"דכאמותיהןטהורותואםטמאותאםנבדקותבנותיהןתהיינהוהימנהזנותש
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כלמוצאאתוכןהזנותמןעצמןששמרועלהזאתהמצוהבזכותאלאממצריםישראלנגאלוד

כלמוצאאתוכןהזנותמןעצמןששמרועלהזאתהמצוהבזכותאלאממצריםישראלנגאלומ

כלמוצאאתוכןהזנותמןעצמםששמרועלהזאתהמצוהבזכות(בשביל)אלאממצריםישראלנגאלו2פ

כלמוצאאתוכןהזנותמןעצמןששמרועלהזאתהמצוהבזכותאלאממצרים'ישנגאלונ

כלמוצאאתוכןהזנותמןעצמםששמרועלהזאתהמצוהבזכותאלאנגאלוא

כלמוצאאתוכןהזנותמןעצמםששמרועלהזאתהמצוהבזכותאלאנגאלוש

דליומשלשלהמצרישהיה'הערומןעצמןששמרועלאלאעשהלאבמצריםלישראלהאלהיםשעשהנסיםד

בדליומשלשלהמצרישהיההערוהמןעצמןששמרובשבילאלאעשהלאבמצריםלישראלהאלהיםשעשהנסיםמ

כליומשלשלהמצרישהיההערוהמןעצמםששמרועלאלאעשהלאלישראלהאלהיםשעשההנסים2פ

דליומשלשלהמצרישהיההערוהמןעצמןששמרוי"עאלאנעשהלאבמצריםם"האלישעשהנסיםנ

דליומשלשלהמצרישהיההערוהמןעצמםששמרועלאלאעשהלאלישראלהאלהיםשעשההנסיםא

כליומשלשלהמצרישהיההערוהמןעצמםששמרועלאלאעשהלאלישראלהאלהיםשעשההנסיםש

שותהזההחביתמן'שותישניהםמיםממלאוזהדםממלאזהדליומשלשלוהיהודיד

שותהזההחביתמןשותיםשניהםמיםממלאוזהדםממלאזהדליומשלשלוהיהודימ

שותהזההחביתמןשותיםשניהםדםממלאוזהמיםממלאזהכליומשלשלוהיהודי2פ

שותהזההחביתמןשותיםשניהם(זה)מיםממלאוזהדםממלאזהדליומשלשלוהיהודינ

שותהזה'אחביתמןשותיםשניהםדםוזהמיםממלאזהדליומשלשלוהיהודיא

שותהזהאחדחביתמןשותיםשניהםדםוזהמיםממלאזהכליומשלשלוהיהודיש

כאחתרועותבהמתןעליווקופצתלמצריורואההימנובורחתוהיאליהודירואהצפרדעמיםשותהוזהדםד

כאחתרועותבהמתןעליווקופצתלמצריורואההימנובורחתוהיאליהודירואהצפרדעמיםשותהוזהדםמ

אחרתרועותבהמתןעליווקובצתלמצריורואהממנובורחתוהיאליהודירואהצפרדעמיםשותהוזהדם2פ

כאחדרועותבהמתןעליווקופצתלמצריורואההימנובורחתוהיאליהודירואהצפרדעמיםשותהוזהדםנ

כאחתרועותבהמתןעליווקופצתלמצריורואהממנוובורחליהודירואהצפרדעדםשותהוזהמיםא

כאחתרועותבהמתןעליווקופצתלמצריורואהממנוובורחליהודירואהצפרדעדםשותהוזהמיםש

ועשהליםבאומכות'יכלוכןשםשהיה'פלאיראהלזווהורגלזומניחהברדוהיהד

ועשהלהםבאומכותעשרכלוכןשםשהיהפלאיםראהלזווהורגלזומניחהברדוהיהמ

ועשהליםבאומכותעשרכלוכןשםשהיופלאיםראהלזווהורגלזומניחהברדוהיה2פ

ועשהליםבאומכותעשרכלוכןשםשהיהפלאיםראהלזוומניחלזוהורגתהברדוהיהנ

ועשהליםבאומכות'יכלוכןשםשהיונפלאותראולזווהורגלזומניחהברדוהיהא

ועשהליםבאומכות'עשרכלוכןשםשהיונפלאותראולזווהורגלזומניחהברדוהיהש

וירא'שנגדולהיד'כתוביםהויה'ייידהנה'כתיבמצריםממצריםיותרלהםד

וירא'שנגדולהיד'כתיוביםהויהי"יידהנה'כתובמצריםממצריםיותרלהםמ

וירא'שנהגדולההידאתכתיבוביםבמקנךהויהידהנהכתיבבמצריםממצריםיותרלהם2פ

וירא'שנהגדולההידאת'כתיוביםהויהי"יידהנה'כתיבמצריםמבמצריםיותרלהםנ

וירא'שנאמהגדולההידאת'כתיוביםהויה'הידהנה'כתי'במצריממצריםיותרלהםא

וירא'שנאהגדולההידאת'כתיוביםהויה'הידהנה'כתיבמצריםממצריםיותרלהםש
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ממהגדולהאלאקטנהידוישגדולהידישוכייצחק'ר'אהגדולההידאתישראלד

ממהגדולהאלאקטנהוידגדולהידישוכייצחק'ר'אמהגדולההידאתישראלמ

ממהגדולהאלאקטנהידוישגדולהידישוכייצחקר"אמהגדולההידאתישראל2פ

ממהגדולהאלאקטנהידוישגדולהידישוכייצחקר"אהגדולההידאתישראלנ

ממהגדולהאלאקטנהידוישגדולהידישוכייצחקר"אהגדולההידאת'ישרא

ממהגדולהאלאקטנהידוישגדולהידישוכייצחקר"אהגדולההידאתישראלש

אדםשלשלישווהלביםבלבתהומותקפאו'שניםשלשלישוהקפאביםעשהבמצריםשעשהד

שלאדםשלישווהלביםבלבתהומותקפאו'שנשליםשלישוהקפיאביםבמצריםשעשהמ

אדןשלשלישויםבלבתהומותקפאו'שנאיםשלשלישוהקפאביםעשהבמצריםשעשה2פ

אדןשלשלישווהלביםבלבתהומותקפאו'שניםשלשלישוהקפהביםעשהבמצריםשעשהנ

[אדםשלשלישווהלב]יםבלבתהומותקפאו'שנאיםשלשלישוהקפאביםעשהבמצריםשעשהא

יםבלבתהומותקפאו'שנאיםשלשלישוהקפהביםעשהבמצריםשעשהש

פניםמשוא'ואותיגרקוראיןהעולםאומותהיוירגזוןעמיםשמעושם'כתמהביבשהבתוכווהלכוד

פניםמשוא'ואומתגרקוראיםהעולםאומותהיוירגזוןעמיםשמעושם'כתימהביבשהבתוכווהלכומ

פניםמשואואמרותגרקוראיןהעולםאומותהיוירגזוןעמיםשמעושםכתיבמהביבשהבתוכווהלכו2פ

פניםמשוא'ואומתגרקוראין'העו'אומהיוירגזוןעמיםשמעושם'כתימהביבשהבתוכווהלכונ

פניםמשוא'ואומתגר'קוראי'העו'אומוהיוירגזוןעמיםשמעושם'כתימהביבשהלתוכווהלכוא

פניםמשוא'ואומרתגרקוראיןהעולםאומותהיוירגזוןעמיםשמעושם'כתימהביבשהלתוכווהלכוש

פרעהונערולנו'וגוההואביום'ייויושעלהםערליםוהםערליםאנוכאןישד

פרעהונערולנו'וגומההואביוםי"יויושעלהםערליםוהםערליםאנוכאןישמ

פרעהונערולנו'וגוישראלאתההואביוםי"יויושעלהםערליםוהםערליםאנוכאןיש2פ

פרעהונערולנו'וגוההואביוםי"יויושעלהםערליםוהםערליםאנוכאןישנ

'הוינערולנו'הויושעלהםערליםוהםערליםאנובדברישא

'הוינערולנו'הויושעלהםערליםוהםערליםאנובדברישש

ששים'הבהלהם'אמהללוהנסיםכללהםעושההואזכותזובאיסוףביםוחילוד

ששים'ה'ב'הקלהם'אמהללוהניסיםכללהםעשהזכותזובאיסוףביםוחילומ

ששיםה"הקבלהם'אמהללוהנסיםכללהםעושההואזכותזובאי'וגוסוףביםוחילו2פ

ששיםה"הבלהם'אמהללו'הנסיכללהםעושההואזכותזהבאי'וגווחילונ

ששיםה"הקבל"אהללו'הנסיכללהםעושהזכותבאיזהא

ששיםה"הקבל"אהללוהנסיםכללהםעושהזכותזהבאיש

בניד'ויחםבני'ג'עאלאמצינוולא'מ'קהריפילגשיםושמניםמלכותהמהד

בניעשרהוארבעחםבנישלשיםשבעיםאלאמצאנוולאוארבעיםמאההריפלגשיםושמניםמלכותהמהמ

בניעשרהוארבעחםבנישלשיםשבעיםאלאמצינוולאוארבעיםמאההריפילגשים'ושמנימלכותהמה2פ

בניד"ויחםבני'לע"א'מציולאמ"קהריפלגשיםושמוניםמלכותהמהנ

בניד"ויחםבני'עאלאמצינוולאמ"קהריפילגשיםושמוניםמלכותהמהא

בניד"ויחםבני'עאלאמצינוולאמ"קהריפילגשיםושמוניםמלכותהמהש



56

במדבר רבה פרשה ט

יד, ט

כלהםוכמהישראלבנילמספר'עמיגבולותיצב'שניפתבני'ו'כשםד

כלהםוכמהישראלבנילמספרעמיםגבולותיצב'שניפתבניוששהועשריםשםמ

כלהםוכמהישראלבנילמספרעמיםגבולותיצב'שניפתבניוששהועשריםשם2פ

כלהםוכמה'וגועמיםגבלותיצב'שניפתבניו"וכשםנ

הםכמההמהישראלבנילמספרעמיםגבולותיצב'שנא'וגויפתובנישםא

הםכמההמהישראלבנילמספרעמיםגבולותיצב'שנא'וגויפתובנישםש

בארץישמשפחות'סאלא'מ'ק'אוואת'עוהאומות'עמצריםהבאהיעקבלביתהנפשד

בארץישמשפחותששיםאלאוארבעיםמאה'אומואתשבעיםוהאומותשבעיםמצריםהבאהיעקבלביתהנפשמ

בארץישמשפחותששיםאלאוארבעיםמאהמוצאואתשבעיםוהאומותשבעיםמצרימההבאהיעקבלביתהנפש2פ

בארץישמשפחות'סאלאמ"ק'אומואת'ע'והאומו'עמצרימההבאהיעקבלביתהנפשנ

בארץיש'משפחו'סאלומוצאואת'ע'והאומו'עמצרימההבאהיעקבלביתהנפשא

בארץישמשפחותששיםאלומוצאואתשבעיםוהאומות'עמצרימההבאהיעקבלביתהנפשש

ואינןאמותיהןאתמכיריןבארץיש'משפחו'ופמלכותונקראואמותיהןאתמכיריןואינםאביהםאתשמכיריןד

ואינןאמותיהןאתמכיריןבארץישמשפחותושמניםמלכותונקראואמותיהןאתמכיריןואינןאביהןאתשמכיריןמ

ואינםאמותיהםאתמכיריםבארץישמשפחותושמניםמלכותונקראואמותיהםאתמכיריםואינםאביהםשמכירים2פ

ואיןאמותיהןאתמכיריןבארץישמשפחות'ופמלכותונקראואמותיהןאתמכיריןואיןאביהןאתשמכיריןנ

ואינןאמותיהםמכיריןבארץיש'משפחו'ופמלכותונקראו'אמותיה'מכיריואינםאביהםשמכיריןא

ואינןאמותיהםמכיריןבארץישמשפחות'ופמלכותונקראואמותיהםמכיריןואינםאביהם'שמכיריש

אלאאמםולאאביהםלאמכיריןאינםוהשאר'חשודו'שהפלגשי'פילגשיונקראואביהןאת'מכיריד

אלאאמןולאאביהןאתלאמכיריןאיןוהשארחשודותשהפלגשיםפלגשיםונקראואביהןאתמכיריןמ

אלאאמםולאאביהםלאמכיריםאינןחשודותשהפילגשיםפילגשיםונקראואביהןאתמכירים2פ

אלאאמםולאאביהםלאמכיריןאינןוהשארחשודותשהפלגשיםפלגשיםונקראואביהןאתמכיריןנ

אלאלאמםולאלאביהם'מכיריואינם'חשודו'שהפלגשילפיפלגשיםונקראיםאבותיהםמכיריןא

אלאלאמםולאלאביהםמכיריןואינםחשודות'שהפלגשילפי'פילגשי'ונקראיאביהםמכיריןש

חמוריםבשראשרבמצריםגדלותמתייונתיהיאאחתוישראלמספראיןועלמות'נאמועליהםמעולמיםד

חמוריםבשראשרבמצריםגדלותמתייונתיהיאאחתוישראלמספראיןועלמותנאמרועליהםמעולמיםמ

חמוריםבשראשרבמצריםגדלותמתייונתיהיאאחתוישראלמספראיןועלמותנאמרועליהםמעולמים2פ

'חמוריבשראשרבמצריםגדלותמתייונתיהיאאחתוישראלמספראיןועלמות'נאמועליהםמעולמיםנ

'חמוריבשראשרבמקוםבמצריםגדלותמתייונתיהיאאחתוישראלמספראיןועלמות'נאמועליהם'מעולמיא

'חמוריבשראשרבמקום'במצריגדלותמתייונתיהיאאחתוישראלמספראיןועלמות'נאמועליהם'מעולמיש

'הכתופירסמהשםשקילקלההיאאחת'וגואחותינעולגןוהן'וגוד

'הכתוופרסמהשםשקלקלההיאאחתכלהאחתינעולגןוהןבשרםמ

הכתובופרסמהשםשקלקלההיאאחתחתוםמעיןנעולגלכלהאחותינעולגןוהן'וגובשרם2פ

'הכתוופרסמהשםשקלקלההיאאחת'וגוכלהאחותינעולגןוהן'וגובשרםנ

'הכתוופרסמהשקלקלההיאאחתכלהאחותינעולגןוהםבשרםא

'הכתוופרסמהשקלקלההיאאחתכלהאחותינעולגןוהםבשרםש
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הדברהתפרסםשלאמשהשהרגהמצריהואמצריאישבןוהואהאשהבןויצא'שנאד

הדברתתפרסםשלאמשהשהרגהמצריהואמצריאישבןוהואישראליתאשהבןויצאמ

הדברתתפרסםשלאמשהשהרגהמצריהואמצריאישבןזהוהאשה(ב)בןויצא'שנא2פ

הדברתתפרסםשלאמשהשהרגהמצריהואמצריאישבןוהואישראליתאשהבןויצא'שננ

הדברנתפרסםולאמשהשהרגהמצריהואמצריאישבןוהואישראליתאשהבןויצא'שנאא

הדברנתפרסםולאמשהשהרגהמצריהואמצריאישבןוהואישראליתאשהבןויצא'שנאש

עמיםמשפחות'לייהבוישראלאבל'וגוהמצריאתויך'שנהמצרייםביןד

'וגומעמיםמשפחותי"ליהבוישראלאבלבחולויטמנהוהמצריאתויך'שנהמצרייםביןמ

כבודי"ליהבועמיםמשפחותי"ליהבוישראלאבל'וגוהמצריאתויך'שנהמצרייםבין2פ

'וגועמיםמשפחותי"ליהבו'ישאבל'וגוהמצריאתויך'שנ'המצרייביןנ

'וגועמים'משפחו'לההבוישראלאבלהמצריאתויך'שנאהמצרייםביןא

'וגועמים'משפחו'לההבו'ישראבלהמצריאתויך'שנאהמצרייםביןש

'וגולפניהםהולך'ויילילךבאו'וגוויאשרוהבנותראוהשראוכיוןד

יומםלפניהםהולךי"וילילךבאו'וגומויאשרוהבנותראוהמידכןשראהכיוןמ

יומםלפניהםהולךי"וילילךבאוויהללוהופלגשיםמלכותויאשרוהבנותראוהשראוכיוןועוז2פ

יומםלפניהםהולךי"וילילךבא'וגוויאשרוהבנותראוהשבאוכיוןנ

יומםלפניהםהולך'והלילךבאוויהללוה'ופילגשימלכותויאשרוהבנותשראוהכיוןא

יומםלפניהםהולך'והלילךבאוויהללוה'ופילגשימלכותויאשרוהבנותשראוהכיוןש

השמיםמןהמןיורדלחםלהריםעולהוהבאריורדוהמן'וגוימישלאד

השמיםמןיורדלחםלהריםעולהוהבאריורדוהמן'וגומיומםהענןעמודימישלא'וגוממ

השמיםמןהמןיורדלהםלהריםעולהוהבאריורדוהמן'וגוהענןעמודימישלא'וגו2פ

השמיםמןיורדהמןלהםלהריםעולהוהבאריורדוהמן'וגוהענןעמודימישלא'וגונ

השמיםמןיורדלחםלהריםעולהוהבאריורדוהמןהענןעמודימישלאא

השמיםמןיורדלחםלהריםעולהוהבאריורדוהמןהענןעמודימישלאש

בעולםלבריהנעשהשלאמהשלויםויגזהיםמןובשרהארץמןוהמיםד

בעולםלבריהנעשהשלאמההיםמןשלויםויגזהיםמןובשרהארץמןוהמיםמ

בעולםלבריהנעשהשלאמההיםמןשלויםויגזהיםמןובשרהארץמןוהמים2פ

בעולםלברייהנעשהשלאמההיםמןשלויםויגזהיםמןובשרהארץמןוהמיםנ

בעולםלבריהנעשהשלאמההיםמןשלויםויגז'שנאהיםמןובשרהארץמןעוליןוהמיםא

בעולםלבריהנעשהשלאמההיםמןשלויםויגז'שנאהיםמןובשרהארץמןעוליןוהמיםש

להן'אמהןאלהיםשלבניולהםאמרו'וגוהנשקפהזאתמיואמרוהאומותהרגישוהד

להםאמרוהםשלאלהיםבניולהםאמרושחרכמוהנשקפהזאתמיואמרוהאומותהרגישוהמ

להםאמרוהםאלהיםשלבניולהםאמרו'וגושחרכמוהנשקפהזאתמיואמרוהאומותהרגישוה2פ

להםאמרוהןם"אלישלבניולהםאמרו'וגוהנשקפהזאתמיואמרוהאומותהרגישוהנ

להםאמרוהםאלהיםשלבניולהםאמרושחרכמוהנשקפהזאתמיואמרו'האומוהרגישוהא

להםאמרוהםאלהיםשלבניולהםאמרושחרכמוהנשקפהזאתמיואמרו'האומוהרגישוהש
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עלהדיבורקפץמידבנשיםשעבדוכךלא'הזכריבמצריםששעבדוכשםלאמצריםבניאינןד

עלהדיבורקפץמידבנשיםשעבדוכךלאהזכריםבמצריםששעבדוכשםלאמצריםבניאינןמ

עלהדבורקפץמידבנשיםשעבדוכךלאהזכריםבמצריםששעבדו(שעבדו)כשםלאמצריםבניאינן2פ

עלהדיבורקפץמידבנשיםשעבדוכךלאהזכריםבמצריםששעבדוכשםלאמצריםבניאינןנ

עלהדיבורקפץמידבנשיםשעבדוכךבזכריםששיעבדוכשםלאמצריםבנילאא

עלהדיבורקפץמידבנשיםשיעבדוכך'בזכריששעבדוכשםלא'מצריבנילאש

אתשאו'שנאבותיהםבנישהבניםוידעובניאתאתמנהלו'אממשהד

אתשאו'שנאברהםבניאבותיהםבנישהבניםהאומותוידעובניאתמנהלו'אממשהמ

אתשאו'שנאברהםבניאבותיהםבנישהבניםהאומותוידעובניאתמנהלו'אממשה2פ

אתשאו'שנאבותיהםבנישהבניםהאומותוידעובניאתמנהל"ואמשהנ

אתשאואברהםבניאבותיהםבני'שהבני'האומווידעיבניאתמנהל"ואמשהא

אתשאואברהםבניאבותיהםבנישהבנים'האומווידעובניאתמנהל"ואמשהש

גדלואמותיכןלשוטות'הקבה'אמכולםוכן'וגושמעוןבני'וגוראובןבני'וגוד

גדלואמותיכןלשוטות'ה'ב'הק'אמכולםוכן'וגומשמעוןבני'וגומראובןבני'וגומראשמ

גדלואמותיכןלשוטותה"הקב'אמכולםוכן'וגושמעוןבני'וגוראובןבני'וגובניראש2פ

גדלואמותיהןלשוטותה"אהבכולםוכן'וגושמעוןבניראובןבני'וגוראשנ

גדלואמותיכןלסוטותה"הקבל"אכלםוכןשמעוןבניראובןבני'וגוראשא

גדלואמותיכןלסוטותה"הקבל"אכלםוכןשמעוןבניראובןבני'וגוראשש

ביןשגדלואותןשלידיהןמעשייבא'לפיונחשדתם'הטהוריביןגדלתםואתםנחשדוולאהטמאיםביןד

הטמאיםביןמ

ביןשגדלואותןשלם[כ](ה)ידימעשייביאלפיכךונחשדתםהטהוריםביןגדלתםואתםנחשדוולאהטמאיםבין2פ

ביןשגדלואותןשלידיהןמעשייבא'לפיונחשדתםהטהוריםביןגדלתםואתםנחשדוולא'הטמאיביןנ

ביןשגדלואותםשלידיהםמעשהיבא'לפיונחשדתם'הטהוריביןגדלתםואתםנחשדוולא'הטמאיביןא

ביןשגדלואותםשלידיהםמעשהיבא'לפיונחשדתם'הטהוריביןגדלתםואתםנחשדוולאהטמאיםביןש

חרשבכליהכיורמןהמיםהיולכךונטמאוטהוריםביןשגדללמיויוכיחוויבדקוטהורותוהיוהטמאיםד

חרשבכליהכיורמןהמיםהיהלכךוניטמאוטהוריםביןשגדללמיויוכיחוויבדקוטהורותוהיומ

חרשבכליהכיורמןהמיםהיהלכךונטמאו'הטהוריביןשגדללמיויוכיחויבדקוטהורותוהיוהטמאים2פ

חרשבכליהכיורמןהמיםהיהלכךונטמאוטהוריםביןשגדללמיויוכיחויבדקוטהורותוהיו'הטמאינ

חרשבכליהכיורמןהמיםהיולכךונטמאוהטהורותביןשגדללמיויוכיחוויבדקוטהורותוהיו'הטמאיא

חרשבכליהכיורמןהמיםהיולכךונטמאו'הטהוריביןשגדללמיויוכיחוויבדקוטהורותוהיו'הטמאיש

שלבמקדההמריםהמיםמשקהכהן'לפימשובחיןבכוסותמשובחייןהשקתהומאיר'ר'אד

שלחרסבמקידההמריםמיםמשקהכהןלפיכךמשובחיןבכוסותמשובחייןהשקתהוהואמאיר'ר'אממ

שלבמקידההמריםמיםמשקהכהןלפיכךמשובחיןבכוסותמשובחייןהשקתהומאירר"אמ2פ

שלבמקירההמריםהמיםמיםמשקהכהן'לפי'משובחיבכוסותמשובחייןהשקתהומ"ארנ

שלבמקידההמארריםמיםמשקההכהן'לפימשובחיםבכוסותמשובחייןהשקתהומ"ארא

שלבמקידההמארריםמיםמשקההכהן'לפי'משובחיבכוסותמשובחייןהשקתהומ"ארש
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ממנהיוצאזכתהלשוטהעפרהבאתורהאמרהמהמפניהעפרומןחרסד

ממנהיוצאזכתהלשוטהעפרהבאתורהאמרהמהמפניהמשכןבקרקעיהיהאשרהעפרומןמ

ממנויוצאזכתהלשוטהעפרהבאתורהאמרהמהמפניהעפרומןחרס2פ

ממנהיוצאזכתהלסוטהעפרהבאתורהאמרהמהמפניהעפרומןחרסנ

ממנהיוצאזכתהלסוטהעפרהבאתורהאמרהמהמפניהעפרומןחרשא

ממנהיוצאזכתהלסוטהעפרהבאתורה'אמרמהמפניהעפרומןחרשש

אברהם'שאמבשכר'אמ'רבותילעפרהתחזורזכתהלאואפרעפרואנכיביה'דכתאבינוכאברהםבןד

אברהם'שאמבשכר'אומ'רבותילעפרהתחזורזכתהלאואפרעפרואנכיביה'דכתואבינוכאברהםבןמ

אברהםשאמרבשכראמרורבותינולעפרהתחזורזכתהלאואפרעפרואנכיביהדכתיבאבינוכאברהם[בן]2פ

אברהם'שאמבשכראמרו'רבותילעפרהתחזורזכתהלאואפרעפרואנכיביה'דכתי'אביכאברהםנ

אברהם'שאמבשכראמרו'רבותילעפרהתחזורזכתהלאואפרעפרואנכיביה'דכתיה"ע'כאברהבןא

אברהםשאמרבשכראמרו'רבותילעפרהתחזורזכתהלאואפרעפרואנכיביה'דכתיה"עכאברהםבןש

בראלאכיסויעפראבלשוטהועפרפרהאפרמצותלשתיבניוזכוואפרעפרואנכיאבינוד

בראלאכיסויעפראבלשוטהועפרפרהאפרמצותלשתיבניוזכוואפרעפרואנכיאבינומ

בראלאכסויעפראבלשוטהועפרפרהאפרמצותלשתיבניוזכוואפרעפרואנכיאבינו2פ

בראלאכסויעפראבלסוטהועפרפרהאפרמצותלשתיבניוזכוואפרעפרואנכי'אבינ

בראלאכסויעפראבלסוטהועפרפרהאפרמצות'לבבניוזכוואפרעפרואנכיא

בראלאכסויעפראבלסוטהועפרפרהאפרמצות'לבבניוזכוואפרעפרואנכיש

העפרמןנבראשהאדםלפיובעפרבמיםבודקההיהלמההנאהממנוואיןמצוההכשרשהואמפניד

העפרמןנבראשאדםלפיובעפרבמיםבודקההיהלמההנאהממנוואיןמצוההכשרשהואמפנימ

העפרמןנבראשהאדםלפיובעפרבמיםבודקההיהלמההנאהממנוואיןמצוההכשרשהואמפני2פ

העפרמןנוצרשהאדםלפיובעפרבמיםבודקההיהלמההנאהממנוואיןמצוההכשרשהואמפנינ

העפרמןנבראשהאדםלפיובעפרבמיםבודקההיהלמה'הנאממנוואיןמצוההכשרשהואמפניא

העפרמןנבראשהאדםלפיובעפרבמיםבודקההיהלמההנאהממנוואיןמצוההכשרשהואמפניש

כברייתהטהורהאםובעפרבמיםנבדקתהיאלכךבמיםנוצרהוהיאד

ובעפרבמיםלמהא"דכברייתהטהורהאםובעפרבמיםנבדקתהיאלכךהמיםמןנוצרהוהיאמ

ובעפרבמיםלמהאחרדברכברייתהטהורהאםובעפרבמיםנבדקתהיאלכךהמיםמןנוצרהוהיא2פ

ובעפרבמיםלמהא"דכברייתהטהורהאםובעפרבמיםנבדקתהיאלכךהמיםמןנוצרהוהיאנ

ובעפרבמיםלמהא"דכברייתהטהורהאםובעפרבמיםנבדקתהיא'לפיהמיםמןנוצרהוהיאא

ובעפרבמיםלמהא"דכברייתהטהורהאםובעפרבמיםנבדקתהיא'פיהמיםמןנוצרהוהיאש

ד

בודקהלפיכךעדיהשניוהםהארץואתהשמיםאתהיוםבכםהעידותי'שנבישראלמשהשהעידמ

בודקההואלפיכךעדיהשניוהםהארץואתהשמיםאתהיוםבכםהעידותיבישראלמשהשהעיד2פ

בודקההוא'לפיעדיה'בוהםהארץואתהשמיםאתהיובכםהעדותי'בישמשהשהעידנ

בודקההוא'לפיעדיהשניוהםהארץואת'השמיאתהיוםבכםהעידותי'בישרמשהשהעידא

בודקההיא'לפיעדיהשניוהםהארץואת'השמיאתהיוםבכםהעידותיבישראלמשהשהעידש
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ד

מןשהןבמיםעדיהבשנימ

עדיהבשניהואלפיכךעדיהשניוהםהארץואתהשמיםאתהיוםמןשהםכמיםעדיהבשני2פ

מןשהןבמיםעדיהבשנינ

מןשהםבמיםעדיהבשניא

מןשהםבמיםעדיהבשניש

ד

זרעיםבעפרזורעשאדםובעפרבמיםלמהא"דהארץשמןובעפרהשמיםמ

זרעיםבעפרזורעשאדםובעפרבמיםלמהאחרדברהארץמןשהיאובעפרהשמיםמןשהםכמים2פ

זרעיםבעפרזורעשאדםובעפרבמיםלמהא"דהארץמןשהיאובעפרהשמיםנ

זרעיםבעפרזורעשאדםובעפרבמיםלמהא"דהארץמןובעפרהשמיםא

'זרעיבעפרזורעשאדםובעפרבמיםלמהא"דהארץמןובעפרהשמיםש

ד

הזרעיםהםאםהזרעיםהןמהמודיעיםוהםלעפריורדיןשהמיםעדהזרעיםמהןיודעואיןמ

זרעיםאםהזרעיםהםמהמודיעיםוהםלעפריורדיןשהמיםעדהזרעיםהםמהידועואין2פ

'זרעיאם'הזרעיהןמהמודיעיןוהןלעפריורדיןשהמיםעדהזרעיםהןמהידועואיןנ

זרעיםאםהזרעיםהםמהמודיעיםוהםלעפריורדיןשהמיםעדהםמהידועואיןא

'זרעיאם'הזרעיהםמה'מודיעיוהםלעפריורדיןשהמיםעדהםמהידועואיןש

אשרהעפרומןד

אשרהעפרומןובעפרבמיםבודקההיהלכךאחרשזרעהזרעיםהםאםאוהשדהבעלשזרעמ

אשרהעפרומןובעפרבמיםבודקההיהלכךזרעשלאזרעיםאםהשדהבכלזרע[ש](א)2פ

אשרהעפרומןובעפרבמיםבודקההיהלכךזרעשלא'זרעיאםהשדהבעלשזרענ

אשרהעפרומןובעפרבמיםבודקההיהלכךזרעשלאזרעיםאםהשדהבכלשזרעא

אשרהעפרומןובעפרבמיםבודקההיהלכךזרעשלא'זרעיאםהשדהבכלשזרעש

'ל'תבדקריחפוריכולהמשכןבקרקעאוהמשכןבקרקע'ל'תויכניסמבחוץיתקיןיכוליהיהד

ל"תבדקריחפוריכולהמשכןבקרקעאיהמשכןבקרקעל"תמבפניםויכניסמבחוץיתקןיכוליהיהמ

תלמודבדקריחפריכולהמשכןבקרקעאיהמשכןבקרקעלומרתלמודויכניסמבחוץיתקןיכוליהיה2פ

ל"תבדקריחפוריכולבקרקעאיהמשכןבקרקעל"תויכניסמבחוץיתקוןיכוליהיהנ

ל"תבדקריחפוריכולהמשכןשבקרקעמיהמשכןבקרקעל"תויכניסמבחוץיתקןיכוליהיהא

ל"תבדקריחפוריכולהמשכןשבקרקעמיהמשכןבקרקעל"תויכניסמבחוץלתקןיכוליהיהש

ונתןהכהןיקחשםתןשםאיןהבאשכםישכיצדהאיהיהאשרד

ונתןהכהןיקחשםתןשםאיןהבאשםישצדזהכאיהאיהיהאשרמ

ונתןהכהןיקחשםתןשםאיןהבאשםישכיצדהאיהיהאשרלומר2פ

ונתןהכהןיקחשםתןשםאיןהבאשםישכיצדהאיהיהאשרנ

ונתןהכהןיקחשםתןשםאיןהבאשםישכיצדהאיהיהאשרא

ונתןהכהןיקחשםתןשםאיןהבאשםישכיצדהאיהיהאשרש
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אףאמרוישמעאל'רמשוםיבמהורוקפרהואפרשוטהעפרשיראוצריכין'גתניהמיםאלד

אףאמרוישמעאל'רמשוםיבמהורוקפרהואפרשוטהעפרשיראוצריכיןשלשהתניהמיםאלמ

אףאמרוישמעאל'רמשוםיבמהורוקפרהואפרשוטהעפרשיראוצריכיןשלשהתניהמיםאל2פ

אףאמרו'ישמע'רמשוםיבמהורוקפרהואפרסוטהעפרשיראוצריכין'גתניהמיםאלנ

אףאמרוישמעאל'רמשוםיבמהורוקפרהואפרסוטהעפרשיראוצריכיןשלשהתניהמיםאלא

אףאמרוישמעאל'רמשוםיבמהורוקפרהואפרסוטהעפרשיראו'צריכישלשהתניהמיםאלש

'יילפניבסוףמעמידהשםבתחלהשמעמידהמקוםהאשהאתהכהןוהעמידוהעמידמצורהשלצפורדםד

'יילפניבסוףמעמידהשםבתחלהשמעמידהמקוםהאשהאתהכהןוהעמידשלמצורעצפורדםמ

י"ילפניבסוףמעמידהשםבתחלהשמעמידהמקוםהאישאתהכהןוהעמידמצורעשלצפורדם2פ

י"ילפניבסוףמעמידהשםבתחלהשמעמידהמקוםהאשהאתהכהןוהעמידמצורעשלצפורדםנ

'הלפניבסוףמעמידהשםבתחלהשמעמידהמקוםהאשהאלהכהןוהעמידמצורעשלצפורדםא

'הלפניבסוףמעמידהשםבתחלהשמעמידהמקוםהאשהאלהכהןוהעמידמצורעשלצפורדםש

אתופרע'יילפניעומדתהיאמילפנימודיעהשהואאלא'יילפניוהעמידהלמעלהכתובוהלאד

אתופרע'יילפניעומדתהיאמילפנימודיעהשהואאלא'יילפניוהעמידהלמעלה'כתיוהלאמ

אתופרעי"ילפניעומדתהיאמילפנימודיעהשהואאלאי"ילפניוהעמידהלמעלהכתיבוהלא2פ

אתופרעי"ילפניעומדתהיאמילפנישמודיעהאלאי"ילפניוהעמידהלמעלה'כתוהלאנ

אתופרע'הלפניעומדתהיאמילפנישמודיעהאלא'הלפניוהעמידהלמעלה'כתיוהלאא

אתופרע'הלפניעומדתהיאמילפנישמודיעהאלא'הלפניוהעמידהלמעלה'כתיוהלאש

כרבולהיותדיולאיטמאשלאבחוץממתיןועבדוהקברותבביתשנכנסלכהןהאשהראשד

כרבושיהאדיולאיטמאשלאבחוץממתיןועבדוהקברותבביתשנכנסלכהןהאשה(ה)ראשמ

כרבויהאשלאדיולאיטמאשלאבחוץממתיןועבדוהקברותבביתשנכנסלכהןהאשהראש2פ

כרבויהאשלאדיולאלאחריויטמאשלאבחוץממתיןועבדוהקברותלביתשנכנסלכהןהאשהראשנ

כרבושיהאדיולאיטמאשלאבחוץממתיןועבדוהקברותלביתשנכנסלכהןהאשהראשא

כרבושיהאדיולאיטמאשלאבחוץממתיןועבדוקברות[ה]לביתשנכנסלכהןהאשהראשש

'יילפני'נאמלכךעליוגסהורוחוהאשהראשפורעאניהכהן'יאמשלאכךד

י"ילפני'נאמלכךעליוגסהורוחוהאשהראשפורעאניהכהן'יאמשלאכךמ

י"ילפנינאמרגסהורוחוהאשהראשפורעאניהכהןיאמרשלאכך2פ

י"ילפני'נאמלכךעליוגסהורוחוהאשהראשפורעאניהכהן'יאמשלאכךנ

'הלפנינאמרלכךעליוגסהורוחוהאשהראשאתפורעאיני[הכהן](רבו)יאמרשלא[כך]א

'הלפני'נאמלכךעליוגסהורוחוהאשהראשאתפורעאינירבו'יאמשלאש

ראשהפורעהיהולכךמכוסותראשיהןישראלבנותשדרךלמהופרעופרעד

ראשהרע[ו]פהיהולכךמכוסותראשיהןישראלבנותשדרךלמההאשהראשאתופרעופרעמ

ראשהפורעהיהולכךמכוסותראשיהןישראלבנותשדרךלמהופרע2פ

ראשהאתפורעהיהולכךמכוסותראשיהן'ישבנותשדרךלמהופרעופרענ

ראשאתפורעהיהולכךמכוסותראשיהןישראלבנותשדרךלפילמהופרעא

ראשאתפורעהיהולכך'מכוסוראשיהן'ישרבנותשדרךלפילמהופרעש
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שהןהגויםבדרכיוהלכת'ראשיהמכוסותלהיותשדרכןישראלבנותמדרךפרשתאתלה'ואוד

שהןהגויםבדרכיוהלכתיראשיהןמכסותלהיותשדרכןישראלבנותמדרךפרשתאתלה'ואוממ

שהןהגויםבדרכיוהלכתראשיהןמכוסותלהיותשדרכןישראלבנותמדרךפרשתאתלהואומר2פ

שהןהגויםבדרכיוהלכתמכוסותראשיהןלהיותשדרכן'ישבנותמדרךפרשתאתלה'ואונ

שהןהגויםבדרכיוהלכתראשיהןמכוסותלהיותדרכןשכןישראלבנותמדרךפירשתאתלה'ואומהאשהא

שהןהגויםבדרכיוהלכתראשיהן'מכוסולהיותדרכןשכן'ישרבנותמדרךפירשתאתלה'ואומהאשהש

משום'אומחנןאבאהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןשרציתמהלךהריפרועותראשיהןמהלכותד

משום'אומחנןאבאהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןשרציתמהלךהריפרועותראשיהןמהלכותמ

משוםאומרחניןאבאהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןשרציתמהלךהריפרועותראשיהןמהלכות2פ

ר"מש'אוחנןאבאהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןשרציתמהלךהריפרועותראשיהןמהלכותנ

משום'אומחניןאבאהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןשרציתמהלךהרי'פרועוראשיהןמהלכותא

משום'אומחניןאבאהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןשרציתמהלךהריפרועותראשיהן'מהלכוש

המקוםחסאם'וחוקלדבריםוהלאבהשתחזורכדיליגעמפניאליעזר'רד

המקוםחסכןאםוחומרקלדבריםוהלאבהשתחזורכדיליגעהמפניאליעזר'רמ

המקוםחסכןאםוחומרקלדבריםוהלאבהשתחזורכדיליגעהמפניאליעזר'ר2פ

המקוםחסכ"או"ק'דבריוהלאבהשתחזורכדיליגעהמהמפני'אליעזנ

המקוםחסכ"או"ק'דבריוהלאבהשתחזורכדיליגעהמהמפני'אומאליעזר'רא

המקוםחסכ"או"ק'דבריוהלאבהשתחזורכדיליגעהמהמפני'אומ'אליעז'רש

מעשיהםכליהיוהיאקנאותמנחתרצונועושיעלשיחוס'ו'כ'אעלרצונועובריעלד

מעשיהכליהיוהיאקנאותמנחתרצונועושיעלשיחוסוכמהכמהאחתעלרצונועובריעלמ

מעשיהכליהיוהיאקנאותמנחתרצונועושיעלשיחוסוכמהכמהאחתעלרצונועובריעל2פ

מעשיהכליהיוהיאקנאותמנחתרצונועושיעלשיחוסו"עאכרצונועובריעלנ

מעשיהכליהיוהואקנאותמנחתרצונועושיעלשיחוסו"עאכרצונועובריעלא

מעשיהכליהיוהוא'קנאומנחתרצונועושיעלשיחוסו"עאכרצונועובריעלש

ובידהיא'ל'תכשרהתהאלאקנאהלשםמעשיהכלהיולאאםיכולקנאהלשםד

ובידהיאל"תכשרהתהאלאקנאהלשםמעשיהכלהיולאאםיכולקנאהלשםמ

ובידהיאלומרתלמודכשרהתהאלאקנאהלשםמעשיהכלהיולאאםיכולקנאהלשם2פ

ובידהיאל"תכשרהתהאלאקנאהלשםנ

ובידהיאל"תכשירהתהאלאקנאהלשםמעשיהכליהיולאאםיכולקנאהלשםא

ובידהיאל"תכשרהתהאלאקנאהלשםמעשיהכליהיולאאםיכולקנאהלשםש

נקראו'א'דכהןבידיאלאמריםלהיותנהפכיןהמיםשאיןהכהןמגידהמריםמייהיוהכהןד

נקראוא"דכהןבידיאלאמריםלהיותנהפכיםהמיםשאין'הכתומגידהמריםמייהיוהכהןמ

נקראואחרדברכהןבידיאלאמריםלהיותנהפכיןהמיםשאיןהכהןמגידהמריםמייהיוהכהן2פ

נקראוא"דכהןבידיאלאמריםלהיותנהפכיןהמיםשאיןהכהןמגידהמריםהמיםיהיוהכהןנ

נקראוא"דהכהןמידאלאמריםלהיותנהפכיםהמיםשאיןהכהןמגידהמריםמייהיוהכהןא

נקראו[א"ד]הכהןמידאלאמריםלהיות'נהפכיהמיםשאיןהכהןמגידהמריםמייהיוכהן[ה]ש
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'ח'מ'רכנגדהמארריםמים'תנחומ'ר'אהמארריםהעיןאתומכעריןהגוףאתשמארריןשםעלמריםד

'ח'מ'רכנגדהמארריםמניןתנחומא'ר'אמהמארריםהעיןאתומכעריןהגוףשמארריןשםעלמריםמ

מאתיםכנגדהמארריםמיםתנחומאר"אהמארריםהעיןאתומבעריןהגוףאתשמארריןשםעלמרים2פ

ח"רמכנגדהמארריםמים'תנחור"אהמארריםהעיןאתומכעריןהגוףאתשמארריןש"עמריםנ

ח"רמכנגד'המאררימיםתנחוםר"אהמארריםהעבירותאת'ומכעריהגוףאת'שמארריש"עמריםא

ח"רמכנגד'המאררימיםתנחוםר"אהמארריםהעבירותאת'ומכעריהגוףאת'שמארריש"עמריםש

'במשביעיןאיןהכהןאותהוהשביעבנואףשיש'איברי'ח'מ'רוכנגדבהשישאיבריםד

שתימשביעיןאיןהכהןאותהוהשביעבנואףשישאיברים'ח'מ'רוכנגדשבהאיבריםמ

שתימשביעיןאיןאותההכהןוהשביעבנואףשישאיבריםוארבעיםמאתיםוכנגדבהשישאיבריםושמנהוארבעים2פ

'במשביעיןאיןהכהןאותהוהשביעבנואףשישח"רמוכנגדבהשישאיבריםנ

שני'משביעיאיןאותההכהןוהשביעבנואףשישאיבריםח"רמוכנגדבהשישאיבריםא

שני'משביעיאיןאותההכהןוהשביעבנואףשיש'איבריח"רמוכנגדבהשישאיבריםש

כאחדאנשים'בהורגיןולאכאחתעגלות'בעורפיןולאכאחתפרות'בשורפיןואיןכאחתשוטותד

כאחדאנשיםשניהורגיןולאכאחתעגלותשתיעורפיןולאכאחתפרותשתישורפיןולאכאחתסוטותמ

כאחדאנשיםשניהורגיןולאכאחתעגלותשתיעורכיןולאכאחתפרותשתישורפיןואיןכאחתשוטות2פ

'כאאנשים'בהורגיןולא'כאעגלות'בעורפיןולא'כאפרותשתישורפיןואיןכאחתסוטותנ

כאחדאנשים'בהורגיןולאכאחדעגלותשניעורפיןואין'כאפרותשני'שורפיואין'כאסוטותא

'כא'אנשישני'הורגיולא'כאעגלותשני'עורפיואין'כאפרותשני'שורפיואין'כאסוטותש

הגזלןואלהגנבואלבלשונההאשהאלואמר?'כא'ב'מחליטיולאכאחד'במסגיריןולאד

הגזלןואלהגנבואלבלשונההאשהאלואמרכאחדשניםמחליטיןולאכאחדשניםמסגיריםולאמ

הגזלןואלהגנבואלכלשונההאשהאלואמרכאחדשניםמחליטיןולאכאחתשניםמחליטיןולא2פ

הגזלןואלהגנבואלבלשונההאשהאלואמר'כא'במחליטיןולא'כא'במסגיריןולאנ

הגזלןואלהגנבואלבלשונההאשהאלואמר'כא'במחליטיןולאא

הגזלןואלהגנבואלבלשונההאשהאל'ואמ'כא'במחליטיןולאש

שחוקהרבהעושההייןהרבהלה'אומבזכותלהשפותחמלמדאותךאיששכבלאאםבלשונםד

שחוקהרבהעושהייןהרבהלה'אומבזכותלהשפותחמלמדאותךאיששכבלאאםבלשונםמ

שחוקהרבהעושהייןהרבהלהאומרבזכותלהשפותחמלמדאותךאיששכבלאאםבלשונם2פ

שחוקהרבהעושההייןהרבהלה'אובזכותלהשפותחמלמדאותךאיששכבלאאםבלשונםנ

שחוקהרבהעושהייןהרבהלה'ואומבזכותלהשפותחמלמדאותךאיששכבלאאםבלשונןא

שחוקהרבהעושהייןהרבהלה'ואומבזכותלהשפותחמלמדאותךאיששכבלאאםבלשונןש

'אוהמיםעלשימחהבקדושהשנכתבהגדוללשםתגרמיאלונשטפוקדמוךהרבהעושהילדותהרסהעושהד

'אומהמיםעלשימחהבקדושהשנכתבהגדוללשםתגרמיאלונשטפוקדמוךהרבהעושהילדותהרבהעושהמ

'אומהמיםעלשימחהבקדושהשנכתבהגדוללשםתגרמיאלונשתטפוקדמוךהרבהעושהילדותהרבהעושה2פ

'אוהמיםעלשימחהבקדושה'שנכתהגדוללשםתגרמיאלקדמוךהרבהעושהילדותהרבהעושהנ

'ואומהמיםעלשימחהבקדושהשנכתבהגדוללשםתגרמיאלונשתטפוקדמוךהרבהעושהילדותהרבהעושהא

'ואומהמיםעלשימחהבקדושהשנכתבהגדוללשםתגרמיאלונשתטפוקדמוךהרבהעושהילדותהרבהעושהש
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כדאישאינןדבריםלפני'אומ'וגויגידוחכמיםאשרכגון'הראשוני'בכתובישאירעומעשיםאגדהדברילפניהד

כדאישאינןדבריםלפניה'אומ'וגומיגידוחכמיםאשרכגוןהראשוניםבכתוביםשארעומעשהאגדהדברילפניהמ

כדאישאינןדבריםלפניהאומר'וגויגידוחכמיםאשרכגוןהראשוניםבכתוביםשארעומעשיםאגדהדברילפניה2פ

כדאישאינן'דברילפניה'אומ'וגויגידוחכמיםאשרכגון'הראשוניבכתוביםשאירעומעשיםאגדהדברילפניהנ

כדאישאינה'דברילפניה'ואומיגידו'חכמיאשרכגון'הראשוניבכתוביםשאירעו'מעשיאגדהדברילפניהא

כדאישאינה'דברילפניה'ואומיגידו'חכמיאשרכגון'הראשוני'בכתובישאירעומעשיםאגדהדברילפניהש

ולאמעשיהםעלשהודובתמריהודהומעשהבבלההראובןמעשהכגוןאביהביתמשפחתוכלהיאלשומעןד

ולאמעשיהםעלשהודובתמריהודהומעשהבבלההראובןמעשהכגוןאביהביתמשפחתוכלהיאלשומעםמ

ולאמעשיהםעלשהודובתמריהודהומעשהבבלההראובןמעשהכגוןאביהביתמשפחתוכלהיאלשמעה2פ

ולאמעשיהםעלשהודובתמריהודהומעשהבבלההראובןמעשהכגוןאביהביתמשפחתוכלהיאלשומעןנ

ולאמעשיהםעלשהודוביהודהתמרומעשהובלההראובןמעשהכגוןאביהביתמשפחתוכלהיאלשמועא

ולאמעשיהםעלשהודוביהודהתמרומעשהובלההראובןמעשהכגוןאביהביתמשפחתוכלהיאלשמועש

לפי'נאלמהאישךתחתטמאהשטיתלאואםהבאהעולםחיינחלוסופןהיהמהבושוד

לפי'נאמלמהאישךתחתטומאהשטיתלאואםהבאהעולםחיינחלוסופןהיהמהבושומ

לפינאמרלמהאישךתחתטומאהשטיתלאואםהבאהעולםחיינחלוסופןהיהמהבושו2פ

לפי'נאמלמהאישךתחתטומאהשטיתלאואםהבא'העוחיינחלוסופןהיהמהבושונ

לפי'נאמלמהאישךתחתטומאהשטיתלאאםב"העהחיינחלוסופןהיהמהבושוא

לפי'נאמלמהאישךתחתטומאהשטיתלאאםב"העהחיינחלוסופןהיהמהבושוש

תחתשהיאאתאישךתחת'ל'תשותותשיהיויכוללקינוייבםושומרתארוסה'הכתשריבהשמצינוד

תחתשהואאתאישךתחתל"תשותותשיהויכוללקינוייבםושומרתארוסה'הכתושריבהשמצינומ

תחתשהואאתאישךתחתלומרתלמודשותותשיהיויכוללקנוייבםושומרתארוסההכתובשריבהשמצינו2פ

תחתשהואאתאישךתחתל"תשותותשיהיויכוללקינוייבםושומרתארוסה'הכתושריבה'שמצינ

תחתשהיאאתאישךתחתל"תשותותשיהיויכוללקנוייבםושומרתארוסה'הכתושריבהשמצינוא

תחתשהיאאתאישךתחתל"תשותותשיהיויכוללקנוייבם'ושומרארוסה'הכתושריבהשמצינוש

'ישמע'ר'אהאלההמארריםהמריםממיהנקיאיבריודרךלהוציאטומאהשותותאלוואיןשותהאישהד

'אומישמעאל'רהאלההמארריםהמריםממיהנקיאיבריםדרךלהוציאטומאהשותותאלואיןשותהאישהמ

'אוישמעאל'רהאלה'המארריהמריםממיהנקיאיבריודרךלהוציאהטמאהשותותאלואיןשותהאישה2פ

'או'ישמע'רהאלההמארריםהמריםממיהנקיאיבריודרךלהוציאטומאהשותותאלואיןשותהאישהנ

'אומישמעאל'רהאלההמארריםהמריםממיהנקיאיבריםדרךלהוציאטומאהשותותאלוואיןשותותאישהא

'אומישמעאל'רהאלה'המארריהמריםממיהנקיאיבריםדרךלהוציאטומאהשותותאלוואיןשותותאישךש

האלה'המריהמיםלךאומרבתילה'אוהמריםמיםשלכחןמודיעהבתחלהד

הללוהמריםהמיםלךאומרבתילה'אומהמריםשלמיםכחןמודיעהבתחלהמ

הללוהמארריםהמיםלךאומרבתילהאומרהמריםמיםשלכחןמודיעהכתחלה2פ

האלההמריםהמיםלך'אומבתילה'אומהמריםמיםשלכחןמודיעהבתחלהנ

ישמעאל'רהאלההמארריםהמיםבתיהכהןלה'אומהמריםמיםשלכחןמודיעהבתחלהא

האלה'המארריהמיםבתיהכהןלה'אומהמריםמיםשלכחןמודיעהבתחלהש
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מתחילמכהמוצאכשהואמזיקוואיןחיבשרגביעלהנתןיבשלסם'דומיהםלמהד

מתחילמכהמוצאכשהואמזיקוואיןחיבשרגביעלהניתןיבשלסםדומיםהםלמהמ

מתחילמכהמוצאכשהואמזיקואיןחיבשרגביעלהניתןיבשלסםדומיןהןלמה2פ

מתחילמכהמוצאכשהואמזיקוואינוחיבשרג"עהניתןיבשלסםדומיןהןלמהנ

מתחילמכהמוציאכשהואמזיקוואיןחיבשרגביעלהניתןיבשלחםדומיםהםלמה'אומא

מתחילמכהמוציאכשהואמזיקוואיןחיבשרג"עהניתןיבשלחם'דומיהםלמהש

'וגוממימנקי'ד'ה'הנקייהשתהייתמנעיולאשתיאתטהורהאםאתאףלחלחלד

האלההמארריםהמריםממיהנקי'ד'ה'הנקייהשתהייתמנעיואלשתיאתיטהורהאםאףלקלקלמ

'וגוהמריםממיהנקיד"ההנקיהשהייתתמנעיולאטהורהאתאףלחלחל2פ

'וגוהמריםממיד"ההנקייהשתהיתמנעיולאשתיאתטהורהאםאתאףלחלחלנ

המריםממיהנקיד"ההנקייהשהייתתמנעילא[שתי]טהורהאתאם[אתאף]לחלחלא

'המריממיהנקיד"ההנקייהשהייתהתמנעילאטהורהאתאםלחלחלש

בךאישויתןנטמאתוכי'ל'תמניןכדרכהשלאכדרכהאלאליאיןשטיתכיואתד

בךאישויתןנטמאתוכיל"תמניןכדרכהשלאכדרכהאלאליאיןשטיתכיואתמ

בךאישויתןנטמאתוכילומרתלמודמניןכדרכהשלאכדרכהאלאליאיןשטיתכיואת2פ

אישויתןנטמאתוכיל"תמניןכדרכהשלאכדרכהאלאליאיןשטיתכיואתנ

בךאישויתן'נטמאוכי'שנאמניןכדרכהשלאכדרכהאלאליאיןשטיתכיואתא

בךאישויתןנטמאתוכי'שנאמניןכדרכהשלאכדרכהאלאליאיןשטיתכיואתש

והשביעעמהמתנההיההכלעלהסריסאשתאתלהביאאישךמבלעדיהסריסאתלהביאשכבתואתד

והשביעעמהמתנההיההכלעלהסריסאשתאתלהביאאישךמבלעדיהסריסאתלהביאשכבתואתמ

והשביעעמהניתנההיההכלעלהסריסאתלהביאאישךמבלעדיהסריסאתלהביאשכבתךאת2פ

והשביעעמהמתנההיההכלעלהסריסאשתאתלהביאאישךמבלעדיהסריסאתלהביאשכבתואתנ

והשביעעמהמתנההיההכלעלהסריסאתלהביאאישךמבלעדיהסריסאתלהביאשכבתואתא

והשביעעמהמתנההיההכלעלהסריסאתלהביאאישךמבלעדיהסריסאתלהביאשכבתואתש

קודםאחתלמהבשוטההאמורותשבועות'ב'רבשםזירא'ר'אהאלהבשבועתהאשהאתהכהןד

קודםאחתלמהבסוטההאמורותשבועותשתירבבשםזירא'ר'אמהאלהבשבועתהאשהאתהכהןמ

קודםאחתלמהבסוטההאמורותשבועותשתירבבשםזיראר"אמהאלהבשבועתהאשהאתהכהן2פ

קודם'אלמהבשוטההאמורותשבועותשתירבבשםזיראר"אהאלהבשבועתהאשהאתהכהןנ

קודם'אלמהבסוטה'האמורו'שבועו'בר"בשזיראר"אהאשהאתהכהןא

קודם'אלמהבסוטה'האמורושבועות'בר"בשזיראר"אהאשהאתהכהןש

עמהשיששבועהאחת'אמריורבניןבתורהומאוחרמוקדםשאיןלפימגלהשנמחקהלאחרואחתמגלהשנמחקהד

עמהשיששבועהאחת'אמורבניןבתורהומאוחרמוקדםשאיןלפימגלהשנמחקהלאחרואחתמגלהשנמחקהמ

עמהשיששבועהאחתאמריןורבניןומאוחרמוקדםשאיןלפימגלהשנמחקה[אחר]ואחתמגלהשנמחק2פ

עמהשיששבועה'אאמריורבנןבתורהומאוחרמוקדםשאיןלפימגלהשנמחקהלאחר'ואמגילהשנמחקהנ

עמהשיששבועהאחתמרי[ו]אורבניןבתורהומאוחרמוקדםשאיןלפימגלהשנמחקהלאחרואחתמגלהשנמחקהא

עמהשיששבועהאחתאמריורבנין'בתורומאוחרמוקדםשאיןלפימגלהשנמחקהלאחר'ואמגלהשנמחקהש



66

במדבר רבה פרשה ט

יח, ט

משביענילהבאומראלהעמהשיששבועההיאכיצדאלהעמהשאיןשבועהואחתאלהד

משביעכנילה'באומאלהעמהשיששבועההיאצדכאיאלהעמהשאיןשבועהואחתאלהמ

משביענילהבאומראלהעמהשיששבועההיאכיצדאלהעמהשאיןשבועהואחתאלה2פ

משביענילה'באומאלהעמהשיששבועההיאכיצדאלהעמהשאיןשבועה'ואאלהנ

משביענילהבאומראלהעמהשיששבועההיאכיצדאלהעמהשאיןשבועהואחתאלהא

משביעכנילהבאומראלהעמהשיששבועההיאכיצדאלהעמה[שאין](שיש)'שבוע'ואאלהש

אויאותך'יייתןלחרשתפרטהאשהאלהכהןואמרבהיבואונטמאתואםנטמאתשלאעליךד

אויאותךי"ייתןלחרשתפרטלאשההכהן'ואמבהיבואונטמאתשאםנטמאתשלאעליךמ

אויאותךי"ייתןלחרשתפרטהאשהאלהכהןואמרבהיבאונטמאתואםנטמאתשלאעליך2פ

אויאותךי"ייתןלחרשתפרטהאשהאלהכהןואמרבהיבואונטמאתואםנטמאתשלאעליךנ

אויאותך'היתןלחרשתפרטלאשההכהן'ואמבהיבואונטמאתואםנטמאתשלאעליךא

אויאותך'היתןלחרשתפרטלאשההכהן'ואמבהיבאו'נטמאואם'נטמאשלאעליךש

אל'יי'יי'שנרחמיםמדתהא'ביו'שנמכוםבכלאכזריתרחמיםמדת'שעושי'לרשעילהםד

אכזריותרחמיםמדתשעושיםלרשעיםלהםמ

אלי"יי"י'שנרחמיםמדתהויד"ביושנאמרמקוםבכלאכזריותרחמיםמדתשעושיםלרשעיםלהם2פ

אליהוהיהוה'שנרחמיםמדתא"הד"ביו'שנמ"בכאכזריות'רחמימדת'שעושי'לרשעילהםנ

אל'ה'ה'שנא'רחמימדת'ה'שנאמקוםכלאכזריותרחמיםמדת'שעושי'לרשעילהםא

אל'ה'ה"'שנא'רחמימדת'ה'שנאמקוםכל'אכזריו'רחמימדת'שעושי'לרשעילהםש

'לומעמךבתוךאמרולשבועהלאלהאשהשלעצמהיכולולשבועהלאלהאכזריותמדתוכאןוחנוןרחוםד

'לומעמךבתוך'אמולשבועהלאלהשלאשהעצמהיכולולשבועהלאלהמ

לומרעמךבתוךאמרולשבועהלאלהאשהשלעצמהיכולולשבועהלאלהאכזריותמדתוכאןוחנוןרחום2פ

'לומעמךבתוך'אמולשבועהלאלהאשהשלעצמהיכולולשבועהלאלהאכזריותמדתוכאןוחנוןרחוםנ

'לאמעמךבתוךל"תולשבועהלאלהאשהשלעצמהיכולולשבועהלאלהאכזריותמדתוכאןוחנוןרחוםא

'לאמעמךבתוךל"תולשבועהלאלהאשהשלעצמהיכולולשבועהלאלה'אכזריומדתוכאןוחנוןרחוםש

שלכסופהסופךיהאזהחפץעשיתאם'ואומרוזואתזוולטותבךנשבעותהכלשיהוד

שלפלניתכסופהסופךיהאזהחפץעשיתאם'ואומזואתזוולטותבךנשבעותהכלשיהומ

שלכסופהסופךיהאזהחפץעשיתאםואומרותזואתזוולטותבךנשבעותהכלשהיו2פ

שלכסופהסופךיהאזהחפץעשיתאםואומרותזואתזוולטותבךנשבעיןהכלשיהונ

שלכסופהסופךיהאזהחפץעשיתאםואומרותזואתזוולטותבךנשבעיםהכלשיהיוא

שלכסופהסופךיהאזהחפץעשיתאם'ואומרוזואתזוולטותבך'נשבעיהכלהיו[י]שש

את'ייבתתבסוטה'אוהואהריתניצבהבטנךואתנופלתירכךאת'ייבתת'פלוניד

אתי"יבתתבסוטה'אומהואתניצבהבטנךואתנופלתירכךאתי"יבתתמ

אתי"יבתתבסוטההואהריתניצבהבטנךואתנופלתיריכךאתי"יבתתפלונית2פ

אתי"יבתתבסוטה'אוהואהריתניצבהבטנךואתנופלתירכךאתי"יבתתפלוניתנ

את'הבתתבסוטה'אומהואהריתנינופלתירכךאת'הבתתפלוניא

את'הבתתבסוטה'אומהואהריתנינופלתירכךאת'הבתת'פלוניש
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'בעבירהתחילהירךהפורענותהתחילהמשםבעבירהשהתחילהממקוםצבהבטנךואתנופלתירכךד

בעבירההתחילהירךלבאתחלההפורענותהתחילמשםתחלהבעבירהשהתחילהממקוםצבהבטנךואתנפלתירכךמ

בעבירההתחילהירךלבאתחלההפורענותהתחילהמשםתחילהבעבירהשהתחילהממקוםצבהבטנךואתנופלתירכך2פ

בעבירההתחילהירךלבאתחלההפורענותהתחילהמשםתחלהבעבירהשהתחילהממקוםצבהבטנךואתנופלתירכךנ

בעבירהשהתחילהירךלבואהפורענותהתחילהמשםבעבירהשהתחילהממקוםנופלתירכךא

בעבירהשהתחילהירךלבואהפורענותהתחילהמשםבעבירהשהתחילהממקוםנופלתירכךש

והיתה'שנפלטלאהגוףושארבטןכך'ואחתחלהירךתתקלל'לפיכבטןכךואחרד

והיתה'שנפלטלאהגוףושארבטןכךואחרתחלהירךתתקלללפיכךבטןכךואחרתחלהמ

והיתה'שנאפלטלאהגוףושארבטןכךואחרתחלהירךתתקללולפיכךבטןכךואחר2פ

והיתה'שנפלטלאהגוףושארבטןכ"ואחתחלהירךתתקלל'לפיבטןכ"ואחתחלהנ

והיתה'שנאפלטלאהגוףושארבטןכ"ואחתחלהירךתתקלל'לפיבטןכ"ואחא

והיתה'שנאפלטלאהגוףושארבטןכ"ואחתחלהירךתתקלל'לפיבטןכ"ואחש

וירא'שנתחלה'בעבירהתחילאדםהמבולדורבאנשימוצאאתוכןעמךבתוךלאלההאשהד

וירא'שנתחלהבעבירההתחילאדםהמבולדורבאנשימוצאאתוכןעמהבקרבלאלההאשהמ

וירא'שנ(ואחר)תחלהבעבירההתחילאדםהמבולדורבאנשימוצאאתוכןעמהבתוךלאלההאשה2פ

וירא'שנתחלהבעבירה(ה)התחילאדםהמבולדורבאנשימוצאאתוכןעמךבתוךלאלההאשהנ

וירא'שנאתחלהבעבירההתחילאדםהמבולדורבאנשימוצאאתוכןלאלההאשהא

וירא'שנאתחלהבעבירההתחילאדםהמבולדורבאנשימוצאאתוכןלאלההאשהש

כלאתוימח'שנפלטולאושארתחלהלקובארץהאדםרעתרבהכי'ייד

כלאתוימח'שנפלטולאושארתחלהלקוהםאףבארץהאדםרעתרבתכיי"ימ

כלאתוימח'שנפלטולאוהשארתחלהלקוהםאףבארץהאדםרעתרבהכיי"י2פ

כלאתוימח'שנפלטולאושארתחלהלקוהםאףבארץהאדםרעתרבתכיי"ינ

כלאתוימח'שנאפלטולאוהשארתחלהלקוהםואףהאדםרעתרבתכי'הא

כלאתוימח'שנאפלטולאוהשארתחלהלקוהםואףהאדםרעתרבתכי'הש

תחלהבעבירההתחילוסדוםקטני'וגוהיקוםד

'שנתחלהבעבירההתחילוסדוםקטניבהמהועדמאדםהאדמהפניעלאשרהיקוםמ

'שנתחלהבעבירההתחילוסדוםקטני'וגובהמהועדמאדםהאדמהפניעלאשרהיקום2פ

'שנתחלהבעבירההתחילוסדוםקטני'וגוהיקוםנ

העירואנשי'שנאתחלהבעבירההתחילוסדוםקטניהאדמהפניעלאשרהיקוםא

העירואנשי'שנא'בעבירהתחילוסדוםקטניהאדמהפניעלאשרהיקוםש

'שנפלטולאושארתחלהלקוהםאף'וגונסבוסדוםאנשיד

'שנפלטולאושארתחלהלקוהםאף'וגומזקןועדמנערהביתעלנסבוסדוםאנשימ

'שנפלטולאושארתחלהלקוהםאף'וגוזקןועדמנערהביתעלנסבוסדוםאנשי2פ

'שנפלטולאושארתחלהלקוהםאףזקןועדמנערהביתעלנסבוסדוםאנשינ

'שנאפלטולאוהשארתחלהלקוהםאףזקןועדמנערהביתעלנסבוסדוםאנשיא

'שנאפלטולאוהשארתחלהלקוהםאףזקןועדמנערהביתעלנסבוסדוםאנשיש
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ויצו'שנאתחלהבעבירההתחילפרעהבסנוריםהכוהביתפתחאשרהאנשיםואתד

ויצו'שנתחלהבעבירההתחילפרעה'וגומקטןועדמגדולבסנויריםהכוהביתפתחאשרהאנשיםואתמ

ויצו'שנאתחלהבעבירההתחילפרעה'וגוגדולועדמקטןבסנויריםהכוהביתפתחאשרהאנשיםואת2פ

ויצותחלהבעבירההתחילפרעה'וגובסנוריםהכוהביתפתחאשר'האנשיואתנ

ויצו'שנאתחלהבעבירההתחילפרעהגדולועדמקטןבסנוריםהכוהביתפתחאשרהאנשיםואתא

ויצו'שנאתחלהבעבירההתחילפרעהגדולועדמקטון'בסנוריהכוהביתפתחאשר'האנשיואתש

תחלהלקההואהבהעמואלויאמרעמולכלפרעהד

תחלהלקההוא'וגולונתחכמההבה'וגועמואלויאמר'וגומעמולכלפרעהמ

תחלהלקההוא'וגולונתחכמההבה'וגועמואלויאמר'וגועמולכלפרעה2פ

('שנ)תחלהלקההואלונתחכמההבהעמואלויאמר'וגועמוכל[ל](את)פרעהנ

תחלהלקההואאףעמולכלפרעהא

תחלהלקההואאףעמולכלפרעהש

דבתויוציאו'שנתחלהבעבירההתחילוהםמרגליםובעמךובך'שנפלטולאוהשארד

דבתויוציאו'שנתחלהבעבירההתחילוהםמרגלים'וגועבדיךובכלועמךובכה'שנפלטולאוהשארמ

דבתויוציאו'שנאתחלהבעבירההתחילוהםמרגלים'וגוובעמךובך'שנפלטולאוהשאר2פ

דבתויוציאו'שנתחלהבעבירההתחילוהםמרגלים'וגועבדיךובכלובעמךובך'שנפלטולאוהשארנ

דבתויוציאו'שנאתחלהבעבירההתחילוהםמרגלים'וגוובעמךובכה'שנאפלטולאוהשארא

דבתויוציאו'שנאתחלהבעבירההתחילוהםמרגלים'וגוובעמךובכה'שנאפלטולאוהשארש

מוציאיהאנשיםוימותו'שנפלטולאושארתחלהלקוהםאףהארץד

מוציאיהאנשיםוימותו'שנפלטולאושארתחלהלקוהםאף'וגומאותהתרואשרהארץמ

מוציאיהאנשיםוימותו'שנאפלטולאושארתחלהלקוהםאף'וגואותהתרואשרהארץ2פ

מוציאי'האנשי(מוציא)וימותו'שנפלטולאושארתחלהלקוהםאף'וגואותהתרואשרהארץנ

מוציאיהאנשיםוימותו'שנאפלטולאוהשארתחלהלקוהםאףהארץא

מוציאי'האנשיוימותו'שנאפלטולאוהשארתחלהלקוהםאףהארץש

הארץדבתד

מוציאיהאנשיםוימותו'שנפלטולאושארתחלהלקוהםאף'וגומאותהתרואשרהארץדבתמ

'וגורעההארץדבת2פ

'וגוהארץדבתנ

'וגוהארץדבתא

'וגוהארץדבתש

אעשהזאתלאאםדברתי'ייאני'ואוד

'וגומהזאתהרעההעדהלכלאעשהזאתלאאםדברתיי"יאני'ואומ'וגוהארץדבתמ

'וגוהזאתהרעההעדהלכלאעשהזאתלאאם(ועשיתי)דברתיי"יאניואומר2פ

'וגוהזאתהרעהלעדהאעשהזאתאםדברתיי"יאני'ואונ

דברתי'האני'ואומא

דברתי'האני'ואומש
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שכניכלעל'ייאמרכה'שנתחלהבעבירההתחילוהםישראלארץשכיניד

הרעיםשכיניכלעלי"יאמרכה'שנתחלהבעבירההתחילוהםישראלארץשכינימ

'וגוהרעיםשכניכלעלי"יאמרכה'שנתחלהבעבירההתחילהוהםישראלארץשכני2פ

'וגוהרעיםשכניכלעלי"יאמרכה'שנתחלהבעבירההתחילוהם'ישארץשכינינ

'הרעישכניכלעלאלהים'האמרכה'שנאתחלהבעבירההתחילוהםישראלארץשבניא

הרעיםשכניכלעלאלהים'האמרכה'שנאתחלה'בעבירהתחילוהםישראלארץשבניש

אדמתםמעלנותשםהנני'יי'אמכהלכן'שנתחלהלקוהםאףד

אדמתםמעלנותשםהנניי"יאמרכה'שנתחלהלקוהםאףמ

'וגואדמתםמעלנותשםהנניי"יאמרכהלכן'שנאתחלהלקוהםאף2פ

'וגואדמתםמעלנותשםהנניי"י'אמכהלכן'שנתחלהלקוהםאףנ

'וגואדמתםמעלנותשםהנני'הרעישכניכלעל'שנאפלטולאוהשארתחלהלקוהםאףא

'וגואדמתםמעלנותשםהנני'הרעישכניכלעל'שנאפלטולאוהשארתחלהלקוהםאףש

אףהארץלכלחנופהיצאירשלםנביאימאתכי'שנאתחלהבעבירההתחילההםישראלנביאיד

אףהארץלכלחנופהיצאהירושלםנביאימאתכי'שנתחלהבעבירההתחילוהםישראלנביאימ

אף'וגוהארץלכלחנופהיצאהירשלםנביאימאתכי'שנתחלהבעבירההתחילוהםישראלנביאי2פ

אףהארץלכלחנופהיצאירשלםנביאימאתכי'שנתחלהבעבירההתחילוהם'ישנביאינ

אףהארץלכלחנופהיצאהירושלםנביאימאתכי'שנא'בעבירהתחילוהם'ישרנביאיא

אףהארץלכלחנופהיצאהירושלםנביאימאתכי'שנאבעבירההתחילוהםישראלנביאיש

האלההמארריםהמיםובאוקללהמהםולקח'שנפלטולאושארתחלהלקוהםד

האלהאררים[מ](א)ההמיםובאויהודהגלותלכלקללהמהםולקח'שנפלטולאושארתחלהלקוהםמ

האלההמארריםהמיםובאו'וגוקללהמהםולוקח'שנפלטולאושארתחלהלקוהם2פ

האלההמארריםהמיםובאו'וגוקללהמהםולוקח'שנפליטולאוהשארתחלהלקוהםנ

האלה'המארריהמיםובאוקללהמהםולוקח'שנאתחלהלקוהםא

האלההמארריםהמיםובאוקללהמהםולוקח'שנאמתחלהלקוהםש

ובאו'ל'תושערהשערהובכלואבראברבכלאףומניןבמעיךאלאליאיןבמעיךד

ובאול"תושערשערובכלואבראברבכלאףומניןבמעיךאלאליאיןבמעיךמ

ובאולומרתלמודושערשערובכלואבראברבכלאףומניןבמעיךאלאליאיןבמעיךאין2פ

ובאול"תושערשערובכלואבראברבכלאףומניןבמעיךאלאליאיןבמעיךנ

ובאול"תושערהשערהובכלואבראברכלאףומניןבמעיםאלאליאיןבמעיךא

ובאול"תושערהשערהובכלואבראברכלאףומניןבמעיםאלאליאיןבמעיךש

מנין'אוגמליאלרבןירךולנפילבטןלצבותושערהשערהובכלואבראברבכלאףובאוד

מנין'אומג"רירךולנפילבטןלצבותושערהשערהובכלואבראברבכלאףובאומ

מנין['או]גמליאלרבןירךולנפילבטןלצבותושערהשערהובכלואבראברבכלאףובאו2פ

מנין'אוג"רירךולנפילבטןלצבותושערהשערהובכלואבראברבכלאףובאונ

מניןירךולנפילבטןלצבותושערהשערהבכלואףואבראברכלאףא

מניןירךולנפילבטןלצבותושערהשערהבכלואףואבראברכלאףש
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ולנפילבטןלצבות'ל'תהנואףהאישאתבודקיןכךהאשהאתבודקיןשהמיםכשםד

ולנפילבטןלצבותל"תהנואףהאישאתבודקיןכךהאשהאתבודקיןשהמיםכשםמ

ולנפילבטןלצבות(בטןלנפיל)לומרתלמודהנואףהאישאתבודקיןכךהאשהאתבודקיןשהמיםכשם2פ

ולנפילבטןלצבותל"תהנואףהאישאתבודקיןכךהאשהאתבודקיןשהמיםכשםנ

בטןלצבותל"תהנואףהאישאתבודקיןכךהאשהאת'בודקישהמיםכשםא

בטןלצבותל"תהנואףהאישאת'בודקיכךהאשהאת'בודקישהמיםכשםש

אמןהאלהעלאמןהשבועהעלאמןאמןאמןאלמתולאהאשהואמרהירךד

אמןהאלהעלאמןהשבועהעלאמןאמןאמןאלמתולאהאשהואמרהירךמ

אמןהאלהעלאמןהשבועהעלאמןאמןאלמתולאאמןאמןהאשהואמרהירך2פ

אמןהאלהעלאמןהשבועהעלאמןאמןאמןלאלמנתפרטהאשהואמרהירךנ

האלהעלאמןהשבועהעלאמןלאלמתולאואמרהאמןאמןהאשהואמרהא

האלהעלאמןהשבועהעלאמןלאלמתולאואמרהאמןאמןהאשהואמרהש

שלאאמןהארוסיןמןנטמאתשלאאמןלבאלעתידאמןלשעבראמןאחרמאישאמןזהמאישד

שלאאמןהאירוסיןמןנטמאתישלאאמןלבאלעתידאמןלשעבראמןאחרמאישאמןזהמאישמ

שלאאמןהאירוסיןמןנטמאתישלאאמןלבאלעתידאמןלשעבראמןאחרמאישאמןזהמאיש2פ

שלאאמןהאירוסיןמןנטמאתישלאאמןלבאלעתידאמןלשעבראמןאחרמאישאמןזהמאישנ

א

ש

ממקוםועפרשבאתממקוםמיםולמההאלההאלותאתוכתבהנישואיןמןנטמאתד

למקוםועפרשבאתממקוםמיםוכתבועפרמיםולמההאלההאלותאתוכתבהנשואיןמןנטמאתימ

ממקוםועפרשבאתממקוםמיםוכתבועפרמיםולמההאלההאלותאתוכתבהנשואיןמןנטמאתי2פ

ממקוםועפרשבאתממקוםמיםוכתבועפרמיםולמההאלההאלותאתוכתבהנישואיןמןנטמאתינ

ממקוםועפרשבאתממקוםמיםוכתבועפרמיםלמהא

ממקוםועפרשבאתממקוםמיםוכתב(וכפ)ועפרמיםלמהש

הולכתשהיאד

הסתכל'אוממהלאלבןעקביהתנינןתמןוחשבוןדיןליתןעתידהשהיאמילפניכתבהולכתשהיאמ

הסתכלאומרמהללאלבןעקביאתנינןתמןוחשבוןדיןליתןעתידהשהיאמילפניכתבהולכתשהיא2פ

הסתכל'אומהלאלבןעקביהתנינןתמןוחשבוןדיןליתןעתידהשהיאמילפניכתבהולכתשהיאנ

הסתכל'אומהללאלבןעקביאתנינןתמןוחשבוןדיןליתןעתידהשהיאלפי'כת'עומדשהיאא

הסתכל'אוממהללאלבןעקביאתנינןתמןוחשבוןדיןליתןעתידהשהיאלפיכתבעומדתשהיאש

ד

עתידאתהמיולפניהולךאתהולאןבאתהמאיןעבירהלידיבאאתהואיןדבריםבשלשהמ

עתידאתהמיולפניהולךאתהולאןבאתהמאיןעבירהלידיבאאתהואידבריםבשלשה2פ

'וגואתהמיולפניהולךאתהולאיןבאתמאיןדעעבירהלידיבאאתהואיןדברים'בגנ

'וגו'דברי'בגא

'וגו'דברי'בגש
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ד

'ה'ב'הקהמלכיםמלכימלךלפניוחשבוןדיןליתןמ

למקוםהולךאתהולאןסרוחהמטיפהבאתהמאיןודיןה"הקבהמלכיםמלכימלךלפניהחשבוןאתליתן2פ

נ

א

ש

ד

אבא'רמ

אבא'רה"הקבהמלכיםמלכימלךלפניהחשבוןאתליתןעתידאתהמיולפניותולעהרמהעפר2פ

אבא'רנ

אבא'רא

אבא'רש

ד

מפסוקעקיבה'רדרששלשתןלוי'רבשםדסכניןיהושע'רפפי'דרבריהמ

מפסוקעקביה'רדרששלשתןליתןעתידאתהלוי'רבשםדסכניןיהושע'רפפי'דרבריה2פ

מפסוקעקביה'רדרששלשתןל"בשרדסכניןי"רפפידרבבריהנ

מפסוק'עקי'רדרששלשתןאת'אמל"בשרדסכניןיהושע'ורפפי'דרבריהא

מפסוק'עקי'רדרששלשתןאת'אמל"בשרדסכניןיהושע'ורפפי'דרבריהש

ד

לפניבוראךהולךשאתהלמקוםבורךשבאתממקוםבירךבוראךבורךבירךבוראךאתוזכורזהמ

לפניבוראךהולךשאתהלמקוםבורךשבאתממקוםבירךבוראךבורךבירך'וגובוראךאתוזכורזה2פ

לפניבוראךהולךשאתהלמקוםבורךשבאתממקוםבירךבוראךאתוזכורזהנ

לפניבוראךהולךשאתהלמקוםבורךשבאתממקוםבירךבוראךבורךבירךבוריךאתוזכורזהא

לפניבוראךהולךשאתהלמקוםבורךשבאתממקוםבירךבוראךבורךבירךבוראךאתוזכורזהש

כותבהיה'שבתורהאלותכליכולהאלותאתד

כותבהיהשבתורההאלותכליכולהאלההאלותאתוחשבוןדיןליתןעתידאתהמימ

כותבהיהשבתורההאלותכליכולהאלותאתהחשבוןאתליתןעתידאתהמי2פ

'כותהיהשבתורההאלותכליכולהאלותאתוחשבוןדיןליתןעתידאתהמינ

כותבהיהשבתורההאלותכליכולהאלההאלותאתוחשבוןדיןליתןעתידשאתהה"הקבה"ממלךא

כותבהיהשבתורההאלותכליכולהאלההאלותאתוחשבוןדיןליתןעתידשאתהה"הבה"ממלךש

'חתניזכריה'רמיאלומחהבניירולאבספרבישראל'הכתפסולהכהןהאלה'ל'תד

חתניהזכריה'רהמריםמיאלומחהבניירולאבספרבישראלהכתבפסולהכהןהאלהל"תמ

חתניהזכריה'ר'וגומיאלומחהבניירולאבספרבישראלהכתבפסולהכהןהאלהלומרתלמוד2פ

חתניהזכריה'רמיאלומחהבניירולאבספרבישראלהכתבפסולהכהןהאלהל"תנ

חתניהזכריה'רהמריםמיאלומחהבניירולאבספר'בישר'הכתפסולהכהןהאלהל"תא

חתניהזכריה'רהמריםמיאלומחהבניירולאבספר'בישר'הכתפסולהכהןהאלהל"תש
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והותשובהערובתמשתעילוי'דרד

והותשובהערובתבכלדחמתאבכנישתאדרישיליףהוהמאיר'רעובדאהדיןמשתעילוי'דרמ

והוותשובאערובאבכלדחמתהבכנישתאדרישיליףהוהמאיר'רעובדאהדיןמשתעילוי'דר2פ

והותשובהערובתבכלדחמתאבכנישתאדרישיליףהוהמ"רעובדאהדיןמשתעימשתעילוי'דרנ

והוהדשבתאערובאבכלדחמתיה'בכנישתיליףהוהמ"רעובדאהדיןמשתעיל"דרא

והוהדשבתאערובאבכלדחמתיהבכנישתאיליףהיהמ"רעובדאהדיןמשתעיל"דרש

מיבוצינאואשכחתלביתיהמיעולבעייהאזלתדרשאיעניזמןחדשמעתיליפהאיתהחדאתמןד

מיטפיבוצינאואשכחתלבייתיהמיעולבעייאזלהדרשאיעניזמןחדקליהשמעתיליפאאיתאחדאתמןמ

מיטפיבוצינאואשכחתלביתיהמיעולבעיאאזלתדרשאיעניזמןחדשמעתיליפהאיתתאחדאתמן2פ

מיטפיבוצינאואשכחתלביתיהמיעולבעייהאזלתדרשאיעניזמןחדשמעתיליפהאיתאחדאתמןנ

מטפיבוצינאואשכחתלביתאמיעולמעלתאזלתדרשאיעניזמןחד'שמעתילפהאיתתאחדתמןא

מטפיבוצינאואשכחתלביתאמיעולמעלתאזלתדרשאיעניזמןחד'שמעתילפהאיתתאחדתמןש

לאוכךכךלה'אמדדרושהקליהשמעההוינאליהאמרתהויתהןבעלהלה'אמטפיד

לאוכךכךלה'אמדדרושאקליהשמעאהוינהליהאמרההויתהןבעלהלה'אממ

לאוכךכךלה'אמדדרושהקליהשמעההוינאליהאמרההויתהןבעלהלה'אמ2פ

לאוכךכךלה'אמדדרושאקליהשמעאהוינאליהאמרתהויתהןבעלהלה'אמנ

לאוכךכךל"אדדרושאקלאשמעיתהוינאל"אהויתאןבעלהל"אא

לאוכךכךל"אדדרושאשמעיתהוינאל"אהויתאןבעלהל"אש

'ברו'מאי'רצפה'דדרושאפיבגורקקה'אזלדהיאזמןעדלהבאעללהאתתאהויד

ברוחמאיר'רצפהדדרושאאפויבגורקקהאזלאדהיאזמןעדלהכאעללאאתתאהיימ

ברוחמאיר'רצפהדדרושהאנפיבגורקקהאזלהדהיאזמןעדלהכאעללהאיתתאהוי2פ

ברוחמ"רצפהדדרושאאפויבגורקקהאזלאדהיאזמןעדלהכאעללהאיתתאהוינ

ברוחמ"רצפהדדרושאאנפאבגורקקהאזלאדהיאזמןעדלהכאעללאאיתתאההיאהוהא

ברוחמ"רצפהדדרושאאנפאבגורקקהאזלאדהיאזמןעדלהכאעללאאיתתאההיאהוהש

האמגירתאלהאמריןתלחושתיתילעיינהמלחושדחכמהאיתהכלאמרעייניהחששגרמייהועבדהקדשד

האמגיירתאלהאמריןתלחושתיתילעיינאמלחושדחכמהאיתאכל'אמעייניהחששגרמיהועבדהקודשמ

האמגירתהלהאמריןתלחושתיתילעייניהמילחושדחכמהאיתאכל'אמעייניהחששגרמייהועבדהקדש2פ

האמגירתאליהאמריןתלחושתיתילעינאמלחישדחכמהאיתאכלאמרעיניהחששגרמיהועבדהקדשנ

האמגירתאליה'אמריתחלושתיתילעיניהמלחושדידעהאיתתאכל'ואמעיניהחששגרמיהועבדהקדשא

האמגירתאליהאמריתחלושתיתילעיניהמלחושדידעהאיתתאכל'ואמעיניהחששגרמיהועבדהקדשש

מלחושאנתיחכמהלה'אמלגביהאתתעייניהגורקקהואתלחשהגרמיך'עיבדילבייתיהתיעוליןענתיךד

מלחושאנתיחכמהלה'אמלגביהאתתעייניהגורקקאואתלחשאגרמיךעיבדיןלבייתיךתיעוליןענתיךמ

מלחושאנתיחכמהלה'אמלגביהאתתעייניהגורקקהואתלחשהגרמיךעיבריןלביתיךתיעוליןענתיך2פ

מלחישאנתחכמהלה'אמלגביהאתאעיניהגורקקהואתלחשהגרמיךעיבדיןלבייתיהתיעוליןענתיךנ

מלחשאתחכמהל"אלגביהאתאעיניהעלרקקאואתלחשאגרמיךעבדיןלביתיךתיעיליעיניתיךא

מלחשאתחכמהל"אלגביהאתתעיניהעלרקקאואתלחשאגרמיךעבדיןלביתיךתיעוליעיניתיךש
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להטבוהואזמניןשבעהבגוהורוקיןלהאמרלאאלאליהאמרהעלהאומתיהמןלעיינהד

ליהטבוהואזמניןשובעאבגוהורוקיןלה'אמלאליהאמרהעלהאומתיהמןלעיינהמ

להטבוהואזמניןשובעהבגווהורוקיןלה'אמלאליהאמריהאומתיהמןלעינא2פ

להטבוהואזמניןשבעהבגוהורוקיןלה'אמלאליהאמרהעלהאומתיהמןלעינאנ

זימנין'זבגויהרוקיליה'אמלאליהאמרהאומתאמןלעיינןא

'שכתוכמו'וכוזמנין'זבגויהרוקיל"אלאליהאמרהאומתאמןלעיינןש

אמריןזמניןשבעהדרוקיתוהאליאמרתזמןחדלבעליךאמריןאזליןלהאמרדרוקתמןד

אמריןזמניןשובעהדרקיתוהלאליאמרתזמןחדלבעליךאמריןאזליןלה'אמדרוקתמןמ

אמריןזמניןשובעהדרקיתוהאליאזליןאמרתזמןחדלבעליךאמריןאזליןלה'אמדרקתמן2פ

אומריןזמניןשבעהדרוקתוהאליאמרתזמןחדלבעליךאמריןאזליןלה'אמדרוקתמןנ

אמרוא

אמרוט"פאהרןאתצו'בפש

ליהומלקיןליהומייתיןמשלחיןהוינןלאלןאמרתאלותורהדברימבזיםכך'רתלמידויליהד

ליהומלקייןליהומיתיןמשלחיןהוינןלאלןאמרתאלותורהדברימבזיםכך'רתלמידויליהמ

ליהומלקייןליהומייתיןמשלחיןהוינןלאלןאמרתאלותורהדברימבזיםכך'רתלמידויליה2פ

ליהומלקיןליהומייתיןמשלחיןהוינאלאלןאמרתאילותורהדברימבזיןכך'רתלמידויליהנ

ליהומלקיןליהומייתיןמשלחיןהוינאלאלןאמרתאלות"דמבזיןכךתלמידיוליהא

ליהומלקיןליהומייתיןמשלחיןהוינאלאלןאמרתאלות"דמבזיןכךתלמידיוליהש

הקדששםאםומהקונומכבודגדולמאירכבודיהאלאלהם'אמלאינתתיהליהומרעייןספסלהד

הקדששםאםומהו(י)קונככבודמאירכבודיהאלאלהן'אמתתיה[נ]לאליהומרעייןספסלאמ

הקדששםאםומהקונומכבודמאירכבודיהאלאליהו'אמלאינתיתיהליהומרעייןספסלה2פ

הקדששםאםומהקונומכבודגדולמאירכבודיהאלאלהם'אמלאנתתיהליהומרעייןספסלהנ

הקדששםאםומהקונומכבודיותרמאירכבודיהאלאלהםאמרלאינתתיהליהומגריעיןסלסלאא

הקדששםאםומהקונומכבודיותרמאירכבודיהאלאלהם'אמלאינתתיהליהומגריעיןסלסלאש

כללאמאירוכבודלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעלשימחה'הכת'אמבקדושהשנכתבד

כללאמאירוכבודלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעלשימחה'הכתו'אמבקדושהשנכתבמ

כללאמאירוכבודלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעלשימחההכתוב'אמבקדושהשנכתב2פ

ש"כלאמאירוכבודלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעלשימחה'הכתו'אמבקדושה'שנכתנ

ש"לכמאירוכבודלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעלשימחה'הכתו'אמ'בקדושהנכתבא

ש"לכמאירוכבודלאשתואישביןשלוםלהטילבשבילהמיםעלשימחה'הכתו'אמ'בקדוש'הנכתש

שמריםהמריםמי'שנאהמיםלתוךמרליתןצריךדשמואלאבוה'אמהמריםמיאלאשכןד

שמריםהמיםמי'שנהמיםלתוךמרשיתןצריךדשמואלאבוה'אמהמריםמיאלשכןמ

שמריןהמריםמי'שנאהמיםלתוךמרליתןצריךדשמואלאבוה'אמהמריםמיאלאשכן2פ

שמריםהמריםמי'שנהמיםלתוךמרשיתןצריךדשמואלאבוה'אמנ

שמריםהמארריםהמריםמי'שנאהמיםבתוךמרליתןצריךדשמואלאבוה'אמהמריםמיאלא

שמריםהמארריםהמריםמי'שנאהמיםבתוךמרליתןצריךדשמואלאבוה'אמהמריםמיאלש
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'שנאמנחתהאתמקריבכךואחרמשקההיהתני'וגוהאשהאתוהשקהכברד

'שנמנחתהאתמקריבכךואחרמשקההיהתניהמארריםהמיםמיאתהאשהאתוהשקהכברמ

'שנמנחתהאתמקריבכךואחרמשקההיהתני'המארריהמריםמיאתהאשהאתוהשקהכבר2פ

'שנמנחתהאתמקריבכ"ואחמשקההיהתניהמארריםהמריםמיאתהאשהאתוהשקהכברנ

'שנאמנחתהאתמקריבכ"ואחמשקההיהתניהמריםמיאתהאשהאתוהשקהכברא

'שנאמנחתהאתמקריבכ"ואחמשקההיהתניהמריםמיאתהאשהאתוהשקהכברש

שהמיםכשםתנילמריםהמארריםהמיםבהובאו'וגוהכהןולקחכךואחר'וגוהאשהאתוהשקהד

שהמיםכשםתנילמריםהמארריםהמיםבהובאו'וגומהכהןולקחכךואחרהאשהאתוהשקהמ

שהמיםכשםתנילמריםהמארריםהמיםבהובאו'וגוהכהןולקחכךואחר'וגוהאשהאתוהשקה2פ

שהמיםכשםתנילמריםהמארריםהמיםבהובאו'וגוהכהןולקחכ"ואח'וגוהאשהאתוהשקהנ

שהמיםכשםתנילמריםהמארריםהמיםבהובאוהכהןולקחכ"ואחהאשהאתוהשקהא

שהמיםכשםתנילמריםהמארריםהמיםבהובאוהכהןולקחכ"ואחהאשהאתוהשקהש

עקיבא'רדורשהיהוכןעקיבא'רדבריובאו'שנאותובודקיןהמיםכךאותה'בודקיד

עקיבא'רדורשהיהוכןעקיבא'רדבריובאוובאו'שנאותובודקיןהמיםכךאותהבודקיןמ

עקיבא'רדורשהיהוכךעקיבא'רדבריובאוובאו'שנאאותובודקיןהמיםכךאותהבודקין2פ

'עקי'רדורשהיהוכן'עקי'רדבריובאוובאו'שנאותובודקיןהמיםכךאותהבודקיןנ

'עקי'רדורשהיהוכך'עקי'רדבריובאו'שנאאותו'בודקיהמיםכךאותהבודקיםא

'עקי'רדורשהיהוכך'עקי'רדבריובאו'שנאאותו'בודקיהמיםכךאותה'בודקיש

לעשייהחדדידהלצואהוחדדידיהלצואהחדובאובאוובאובאוכתיביקראיששהד

לעשייהחדדידהלצואהוחדדידיהלצואהחדבאוובאובאוובאובאוכתיביקראיששהמ

לעשיהחדדידהלצואהוחדדידיהלצואהחד[ובאובאו]ובאובאוובאובאוכתיביקראיששה2פ

לעשייהחדדידהלצואהוחדדידיהלצואהחדובאובאוובאובאוובאובאוכתיביקראיששהנ

לעשייהחדדידיהליציאהוחדדידהליציאהחדובאוובאובאוובאובאוובאוכתיבקראי'וא

לעשייהחדדידיהליציאהוחדדידהליציאהחדבאוובאובאוובאובאוובאוכתיבקראי'וש

למרים'ל'תמהלמריםהמארריםהמיםדידהלבדיקהוחדדידיהלבדיקהחדדידהלעשייהוחדדידיהד

למריםל"תמהלמריםהמארריםהמיםדידהלבדיקהוחדדידיהלבדיקהחדדידהלעשייהוחדדידיהמ

למריםלומרתלמודמהלמריםהמריםדידהלבדיקהוחדדידיהלבדיקהחדדידהלעשיהוחדדידיה2פ

למריםל"מתלמריםהמארריםהמיםדידהלבדיקהוחדדידיהלבדיקהחדדידהלעשייהוחדדידיהנ

למריםל"מתלמרים'המאררידידה'לבדיקוחדדידיהלבדיקהחדדידהלעשייהוחדדידיהא

למריםל"מתלמריםהמארריםדידהלבדיקהוחדדידיהלבדיקהחדדידהלעשייהוחדדידיהש

ירוקהאותהעושיןמאדםשחורהאותהעושיןמלובנתהיהמשוניםפורעניותמיניבהעושיםשיהיואלאד

ירוקהאותהעושיןמאדמתשחורהאותהעושיןמלובנתהיתהמשוניםפורעניותמיניבהעושיםשיהיואלאמ

ירוקהאותהעושיןמאדמתשחורהאותהעושיןמלובנתהיתהמשוניםפורעניותמיניבה'עושישיהיואלא2פ

ירוקהאותהעושיןמאדמתשחורהאותהעושיןמלובנתהיתהמשונים'פורעניומיניבהעושיןשיהיואלאנ

ירוקהאותה'עושימאודמתשחורהאותהעושיםמלובנתהיתהאםמשונים'פורעניומיניבה'עושישהיואלאא

ירוקהאותה'עושימאודמתשחורהאותה'עושימלובנתהיתהאםמשונים'פורעניומיניבהעושיןשהיואלאש
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ולקחאיבריםמתרפקתתהמתעטשתתהאזכרתהאניטלבשרהיהאצוארהותפחפיהיתרעד

ולקחאיבריםאיבריםמתפרקתתהאמעטשתתהאזבהתהאנצלבשרהיהאצוארהותפחפיהיתרעמ

ולקחאיבריםאיבריםמתפרקתתהאמעטשתתהאזבהתהאניצלבשרהתהאצוארהותפחפיהיתרע2פ

ולקחאיבריםאיבריםמתרפקתתהאמעטשתתהאזבהתהאנישלבשרהיהאצוארהותפחפיהיתרענ

ולקח'איבריאיבריםמתרפקתתהאמעטשתתהאזבהתהא[ניטל](ניצל)בשרהיהאצוארהותפחפיהיתרעא

ולקחאיברים'איברימתפרקתתהאמעטשתתהאזבהתהאניצלבשרהיהאצוארהותפחפיהיתרעש

סוטהלמנחתמניןיאשיה'לראלעזר'רליה'אמהאשהמידשלוחהמידולאהאשהמידהכהןד

סוטהלמנחתמניןיאשיה'לראליעזר'רליה'אמהאשהמידשלוחהמידולאהאשהמידהכהןמ

סוטהלמנחתמניןיאשיה'לראלעזר'רליה'אמהאשהמידשלוחהמידולאהאשהמידהכהן2פ

סוטהלמנחתמניןיאשיה'לראלעזר'רל"אהאשהמידשלוחהמידולאהאשהמידהכהןנ

סוטהלמנחתמניןיאשיה'לר'אליעז'רל"אהאשהמידשלוחהמידולאהאשהמידהכהןא

סוטהלמנחתמניןיאשיה'לר'אליעז'רל"אהאשהמידשלוחהמידולאהאשהמידהכהןש

האשהמידהכהןולקחהכא'כתמשלמיםידידאתיאלהי'אמ'לבעליתנופהשטעונהד

האשהמידהכהןולקחהכא'כתומשלמיםידידאתיאליה'אמבבעליםתנופהשטעונהמ

האשהמידהכהןולקחהכאכתיבמשלמיםידידאתיאליה'אמבבעליםתנופהשטעונה2פ

האשהמידהכהן(האש)ולקחהכא'כתימשלמיםידידאתיאל"אבבעליםתנופהשטעונהנ

האשהמידהכהןולקחהכא'כתי'משלמיידידאתיאל"אבבעליםתנופהטעונהשתהאא

האשהמידהכהןולקחהכא'כתי'משלמיידידאתיאל"א'בבעליתנופהטעונהשתהאש

אףבעליםלהלןומהכהןלהלןאףכהןכאןמה'ייאשיאתתביאנהידיוהתם'וכתד

אףבעליםלהלןומהכהןלהלןאףכהןכאןמהי"יאשיאתתביאנהידיוהתם'וכתומ

אףבעליםלהלןומהכהןלהלןאףכהןכאןמהי"יאשיאתתביאנהידיוהתםוכתיב2פ

אףבעליםלהלןומהכהןלהלןאףכהןכאןמהי"יאשיאתתביאנהידיוהתם'וכתינ

אף'בעלילהלןומהכהןלהלןאףכהןכאןמהתביאנהידיוהתם'וכתיא

אףבעליםלהלןומהכהןלהלןאףכהןכאןמהתביאנהידיוהתם'וכתיש

אחתמנחהשמביאהמגידהקנאותמנחתאתומניףהבעליםידיתחתידומניחכיצדהאבעליםכאןד

אחתמנחהשמביאהמגידהקנאותמנחתאתומניףהבעליםידיתחתידומניחכיצדהאבעליםכאןמ

אחתמנחהשמביאהמגידהקנאותמנחתאתומניףהבעליםידיתחתידומניחכיצדהאבעליםכאן2פ

'אשמביאהמגידהקנאותמנחתאתומניף'הבעליידיתחתידומניחכיצדהאבעליםכאןנ

אחתמנחהשמביאהמגיד'קנאומנחתאתומניףהבעליםידתחתידומניחכיצדהאבעליםכאןא

אחתהמנחהשמביאמגיד'קנאומנחתאתומניף'הבעליידיתחתידומניחכיצדהאבעליםכאןש

במזרחהוא'יילפני'שנמקוםשבכלבמזרח'יילפניהמנחהאתוהניףקנאות'בלשםד

במזרחהואי"ילפני'שנמקוםשבכלבמזרחי"ילפניהמנחהאתוהניףקנאותשתילשםמ

במזרחהואי"ילפני'שנאמקוםשבכלבמזרחי"ילפניהמנחהאתוהניףקנאותשתיולשםלעצמה2פ

במזרחהואי"ילפני'שנמ"שבכבמזרחי"ילפניהמנחהאתוהניףקנאותשתילשםנ

במזרח'הלפני'שנאמקוםשבכלבמזרח'הלפניהמנחהאתוהניףקנאותשניולשםלעצמהא

במזרח'הלפני'שנאמקוםשבכלבמזרח'הלפניהמנחהאתוהניףקנאות'בולשםלעצמהש
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וקמץוהגשהתנופהשטעונהסוטהמנחתעללימדהמזבחאלאותהוהקריב'הכתלךשיפרטעדד

וקמץוהגשהתנופהשטעונהסוטהמנחתעללימדהמזבחאלאותהוהקריב'הכתולךשיפרטעדמ

וקמץוהגשהתנופהשטעונהסוטהמנחתעללומרהמזבחעלאותהוהקריבהכתובלךשיפרטעד2פ

וקמץוהגשהתנופהשטעונהסוטהמנחתעללימדהמזבחאלאותהוהקריב'הכתולךשיפרטעדנ

וקמץוהגשהתנופהטעונהשתהאסוטהמנחתעללימדהמזבחאלאותהוהקריב'הכתולךשיפרטעדא

וקמץוהגשהתנופהטעונהשתהאסוטהמנחתעללימדהמזבחאלאותהוהקריב'הכתולךשיפרטעדש

המזבחהוהקטירוקומץכליםשניבתוךמונחתתהאשלאהמחוברתהמנחהמן'וגוהמנחהמןהכהןד

המזבחהוהקטירוקומץכליםשניבתוךמונחתתהאשלאהמחוברתהמנחהמןאזכרתהאתהמנחהמןהכהןמ

המזבחהוהקטירוקומץכליםשניבתוךמונחתתהאשלאהמחוברתהמנחהמןאזכרתהאתהמנחהמןהכהן2פ

המזבחהוהקטירוקומץכליםשניבתוךמונחתתהאשלאהמחוברתהמנחהמןאזכרתהאתהמנחהמןהכהןנ

המזבחהוהקטירוקומץכלים'בבתוךמונחתתהאשלא'המחוברהמנחהמןאזכרתהאתהמנחהמןהכהןא

המזבחהוהקטירוקומץכלים'בבתוךמונחתתהאשלא'המחוברהמנחהמןאזכרתהאתהמנחהמןהכהןש

'וגומנחתךקרבןוכל'דכתיאישיםגביעלונותנומולחומקטירוכיצדלרבות'עתידישאנוהקטרתמןד

במלחמנחתךקרבןוכל'דכתואישיםגביעלונותנומולחומקטירוכיצדלרבותעתידיםשאנואזכרתהמןמ

במלחמנחתךקרבןוכלדכתיבאישיםגביעלונותנומולחומקטירוכיצדלרבותעתידיןשאנוהקטרתמן2פ

במלחמנחתךקרבןוכל'דכתיאישיםג"עונותנומולחומקטירוכיצדלרבותעתידיןשאנוהקטרתמןנ

במלחמנחתךקרבןוכל'דכתיאישים(ה)גביעלונותנומולחומקטירוכיצדלרבותעתידיןשאנוהקטורתמןא

במלחמנחתךקרבןוכל'דכתיהאישיםג"עונותנומולחומקטירוכיצדלרבותעתידיןשאנוהקטורתמןש

להביאאלאהאשהאתוהשקה'נאכתרוהלא'ל'תמההמיםאתהאשהאתישקהואחרד

להביאהאשהאתוהשקה'נאמכברוהלאל"תמההמיםאתהאשהאתישקהואחרתמלחמ

להביאאלאהאשהאתוהשקהנאמרכברוהלאתלמודמההמיםאתהאשהאתישקהואחרתמלח2פ

להביאאלאהאשהאתוהשקה'נאמכברוהלאל"מתהמיםאתהאשהאתישקהואחרתמלחנ

להביאאלאהאשהאת'והשק'נאמכברוהלאל"מתהמיםאלהאשהאתישקהואחרתמלחא

להביאאלאהאשהאתוהשקה'נאמכברוהלאל"מתהמיםאלהאשהאתישקהואחרתמלחש

היהשותהאיניואמרהמגלהנמחקהשאםלך'לומ'נאלמההאשהאתוהשקהניכרשרשומואתד

היהשותהאיניואמרהמגלהנמחקהשאםלךלומר'נאמלמההמיםאתוהשקהניכרשרישומואתמ

היהשותהאיניואמרהמגלהנמחקהשאםלךלומרנאמרלמההאשהאתוהשקהניכרשרשומואת2פ

היהשותהאיניואמרהמגלהנמחקהשאםלך'לומ'נאמלמההאשהאתוהשקהניכרשרשומואתנ

היהשותהאיני'ואמרמגלהנמחקהשאםלך'לומ'נאלמההאשהאת'והשקניכרשרשומואתא

היהשותהאיניואמרהמגלהנמחקהשאםלך'לומ'נאמלמההאשהאתוהשקהניכרשרשומואתש

אםוהיתהכרחהעלאותהומשקיםאותהומעורעריםסייףשלברחבואותהמכין'אומ'אליעז'רד

אםוהיהכרחהעלאותהומשקיןאותהומערעריןשלסיףברחבואותהמכין'אומאלעזר(מאיר)'רמ

אםוהיתהכרחהעלאותהומשקיםאותהומערעריםסייףשלברחבואותהמכיןאומראליעזר'ר2פ

אםוהיתהכרחהעלאותהומשקיןאותהומערעריםסייףשלברוחבואותהמכין'אומאליעזר'רנ

אםוהיתהכרחהבעלאותהומשקיןאותהומערעריןסיףשלברחבואותהמכין'אומ'אליעז'רא

אםוהיתהכרחהבעלאותה'ומשקיאותהומערעריןסיףשלברחבואותהמכין'אומ'אליעז'רש
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טומאהשמצינולפיגורםהבעלשמעילת'הכתמגידבאישהמעלותמעל'כדרכשלאבין'כדרכביןנטמאהד

טומאהשמצינולפיגורםהבעלשמעילת'הכתומגידבאישהמעלותמעולכדרכהשלאביןכדרכהביןנטמאהמ

טומאהשמצינולפיגורםהבעלשמעילתהכתובמגידבאישהמעלותמעולכדרכהשלאביןכדרכהביןנטמאה2פ

טומאה'שמצילפיגורםהבעלשמעילת'הכתומגידבאישהמעלותמעולכדרכהשלאביןכדרכהביןנטמאתנ

'טומאשמצינולפיגורםהבעלשמעילת'הכתומגידבאישהמעלותמעולכדרכהשלאוביןכדרכהביןנטמאתא

'טומא'שמצילפיגורםהבעלשמעילת'הכתומגידבאישהמעלותמעולכדרכהשלאוביןכדרכהביןנטמאתש

'באישמעלותמעל'ל'תאותהיבדקושהמיםמהןבאחת'נטמאאםיכולעריותבשארד

'הכתומגידבאישהמעלותמעולל"תאותהיבדקושהמיםמהןבאחתניטמאתאםיכולעריותבשארמ

באישהמעלותמעוללומרתלמודאותהיבדקושהמיםמהןבאחתנטמאתאםיכולעריותבשאר2פ

שה[י]באמעלותמעולל"תאותהיבדקושהמיםמהן'באנטמאתאםיכולעריותבשארנ

באישהמעלותמעולל"תאותהיבדקושהמיםמהםבאחת'נטמאאםיכולעריותבשארא

באישהמעלותמעולל"תאותהיבדקושהמיםמהםבאחתנטמאתאםיכולעריותבשארש

ד

ל"תאותהיבדקושהמיםמהןאחתנטמאתאםיכולעריותבשארטומאהשמצינולמיגורםהבעלשמעילתמ

2פ

נ

א

ש

בכלמתחלחליםשהםמלמד'וגוהמיםבהובאושתבדקלהגורמהבעלהשמעילתד

בכלמתלחלחיםשהםמלמדלמריםהמארריםהמיםבהובאושתבדקלהגורמתבעלהשמעילתבאישהמעלותמעולמ

בכלמתחלחליםשהםמלמדלמריםהמארריםהמיםבהובאושתבדקלהגורמתבעלהשמעילת2פ

בכלמתחלחליןשהםמלמדלמריםהמארריםהמיםבהובאושתבדקלהגורמתבעלהשמעילתנ

בכלמתחלחליםשהםמלמדלמרים'המארריהמיםבהובאושתבדקלהגורמתבעלהשמעילתא

בכלמתחלחליםשהםמלמדלמרים'המארריהמיםבהובאושתבדקלהגורמתבעלהשמעילתש

'וגוירכךאת'ייבתת'או'א'כת'וגובטנהוצבתהאיבריהד

צבהבטנךואתנופלתירכךאתי"יבתת'אומאחד'כתויריכהונפלהבטנהוצבתהאיבריהמ

'וגוצבהבטנךואתנופלתיריכךאתי"יבתתאומראחדכתובירכהונפלהבטנהוצבתהאיבריה2פ

'וגונופלתירכךאתי"יבתת'או'א'כתוירכהונפלהבטנהוצבתהאיבריהנ

נופלתירכךאת'הבתת'אומ'א'כתוירכהונפלהבטנהוצבתהאיבריהא

נופלתירכךאת'הבתת'אומ'א'כתוירכהונפלהבטנהוצבתהאיבריהש

כי'אורבניןלירךבטןהקדיםירכהונפלהבטנהוצבתה'או'א'וכתולבטןירךהקדיםד

כי'אמרבניןלירךבטןהקדיםיריכהונפלהבטנהוצבתה'אומאחד'וכתולבטןירךהקדיםמ

כיאמריןרבניןלירךבטן(לירך)הקדיםירכהונפלהבטנהוצבתהאומראחדוכתובלבטןירךהקדים2פ

כיאמריןרבניןלבטןירךהקדיםיריכהונפלהבטנהוצבתה'אואחר'וכתולבטןירךהקדיםנ

כיאמרירבניןלירךהבטןהקדיםבטנהוצבתה'אומאחד'וכתולבטןירךהקדיםא

כיאמרירבניןלירךהבטןהקדיםבטנהוצבתה'אומאחד'וכתולבטןירךהקדיםש
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נמיבקללהאיתיביןבדקיבארחיהובדקיכימיאתחלה'בעבירשהתחילוכשםלייטבטןוהדרירךלייטד

נמיבקללהאיתיביןבדקיבאורחיהובדקיכימאיתחלהבעבירהשהתחילוכשםלייטבטןוהדרירךלייטמ

נמיבקללהאתיבוןבדקיכאורחיהובדקיכימיאתחלהבעבירהשהתחילוכשםלייטבטןוהדרירךלייט2פ

נמיבקללהאיתיביןבדקיבאורחייהובדקיכימיאתחלהבעבירהשהתחילוכשםלייטבטןוהדרירךלייטנ

נמיבקללהאיתיבוןבדקיבאורחייהובדקיכימיאתחלהבעבירהשהתחילוכשםלייטבטןוהדרירךלייטא

נמיבקללהאיתיבוןבדקיבאורחייהובדקיכימיאתחלהבעבירהשהתחילוכשםלייטבטןוהדרירךלייטש

שלאירךהדרברישאדבטןכהןלהדמודעההואתברהלאירךולנפילבטןלצבות'כתד

שלאירךוהדרברישאדבטןכהןלהדמודעההואתבראלאירךולנפילבטןלצבות'כתמ

שלאירךוהדרברישאדבטןכהןלהדמודעההואתברהלאירךולנפילבטןלצבותכתיב2פ

שלאירךהדרברישאדבטןכהןלהדמודעההואתבראלאירךולנפילבטןלצבות'כתינ

שלאירךוהדרברישאלקידבטןכהןלהדמודעההיאתבראלאירךולנפילבטןלצבות'כתיא

שלאירךוהדרברישאלקידבטןכהןלהדמודעההיאתבראלאירךולנפילבטןלצבות'כתיש

מאיר'רהיהתנילכלמפורסמתשתהאעמהבקרבלאלההאשהוהיתההמריםמיםעללעזלהוציאד

מאיר'רהיהתנילכלמפורסמתשתהאעמהבקרבלאלההאשהוהיתההמריםמיםעללעזלהוציאמ

מאיר'רהיהתנילכלמפורסמתשתהאעמהבקרבלאלההאשהוהיתההמריםמיםשללעזלהוציא2פ

מ"רהיהתנילכלמפרסמתשתהאעמהבקרבלאלההאשהוהיתההמריםמיםעללעזלהוציאנ

מ"רהיהתנילכלמפורסמתשתהאעמהבקרבלאלההאשהוהיתההמריםמיעללעזלהוציאא

מ"רהיהתנילכלמפורסמתשתהאעמהבקרבלאלההאשהוהיתההמריםמיעללעזלהוציאש

שהואדבראלאליאיןתירבנהבשלחהבסאסאה'שנאלו'מודדיבהמודדשאדםשבמדהמנין'אוד

שהואדבראלאליאיןתריבנהבשלחהבסאסאה'שנלומודדיןבהמודדשאדםשבמדהמנייןמ

שהואדבראלאליאיןתריבנהבשלחהבסאסאה'שנלומודדיןבהמודדשאדםשבמדהמנין'או2פ

שהואדבראלאליאיןתריבנהבשלחהבסאסאה'שנלומודדיןבהמודדשאדםשבמדהמנין'אומנ

שהואאלאליאיןתריבנהבשלחהבסאסאה'שנאלומודדיןבהמודדשאדםשבמדהמנין'אוא

שהואאלאליאיןתריבנהבשלחהבסאסאה'שנאלומודדיןבהמודדשאדםשבמדהמנין'אומש

'שנמניןועוכלאתומןרובעוחצירובעקבוחציקבתרקבוחציבתרקבלמדדמניןסאהד

'שנמניןועוכלאתומןרובעוחצירובעקבוחציקבתרקבוחציקבבתרלמרדמניןסאהמ

'שנמניןועוכלאתומןרועבקבוחציקבתרקבוחציבתרקבלמדדמניןסאה2פ

'שנמניןועוכלאתומןרובעוחצירובעקבוחציקבתרקבוחציבתרקבלמדדמניןסאהנ

'שנאמניןועוכלאתרמןרובעתרקבוחציקבבתרדד[ו]לממניןבסאהא

'שנאמניןועוכלאתרמןרובעתרקבוחציקבבתרדמדדמניןבסאהש

'שאפי'מניבמדההבאדבראלאליאיןהרבהסאותכאןריבהברעשסואןסאוןכלכיד

'שאפימניןבמדההבאדבראלאליאיןהרבהסאותכאןריבהברעשסואןסואןכלכימ

שאפלומניןשבמדהדבראלאליאיןהרבהסאותכאןריבהברעשסואןסאוןכלכי2פ

'שאפימניןבמדההבאדבראלאליאיןהרבהסאותכאןריבהברעשסואןסאוןכלכינ

'שאפימניןשבמדהדבראלאליאיןהרבהסאותכאןריבהברעשסואןסאוןכלכיא

'שאפימניןשבמדהדבראלאליאיןהרבהסאותכאןריבהברעשסואןסאוןכלכיש
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'שחייביבעבירהנכשלאדםשבעולםבנוהגחשבוןלמצואאחתאחת'ל'תגדוללחשבוןמצטרפותפרוטותד

שחייביןבעבירהנכשלאדםשבעולםבנוהגחשבוןלמצואלאחתאחתל"תגדוללחשבוןמצטרפותקטנותפרטותמ

שחייביןבעבירהנכשלאדםשבעולםבנוהגחשבוןלמצואאחתאחתלומרתלמודגדוללחשבוןמצטרפותקטנותפרוטות2פ

שחייביןבעבירהנכשלאדםשבעולםבנוהגחשבוןלמצואאחתאחתל"תגדוללחשבוןמצטרפותקטנותפרוטותנ

שחייביןבעבירהנכשלאדםשבעולםבנוהגחשבוןלמצואלאחתאחתל"תלחשבוןמצטרפותקטנות'פרוטוא

'שחייביבעבירהנכשלאדםשבעולםבנוהגחשבוןלמצואלאחתאחתל"תלחשבון'מצטרפוקטנותפרוטותש

אחד'א'דמתמנההחשבוןבאצבעונכשלצלוחיתואבדהתרנגולתואבדשורהמתשמיםבידימיתהעליהד

אחתא"דמתמצההחשבוןבאצבעונכשלצלוחיתונשברהתרנוגלתואבדהשורומתשמיםבידימיתהעליהמ

אחדאחרדברמתמצההחשבוןבאצבעונכשלצלוחיתואבדהתרנגולתואבדהשורומתשמיםבידימיתהעליה2פ

אחדא"דמתמנההחשבוןבאצבעונכשלצליחתואבדהתרנגולתואבדהשורומתשמיםבידימיתהעליהנ

אדםא"דמתמנההחשבוןבאצבעונכשלצלוחיתואבדהתרנגלתואבדהשורומתשמיםבידימיתהעליהא

אדםא"דמתמנההחשבוןבאצבעונכשלצלוחיתואבדהתרנגלתואבדהשורומתשמיםבידימיתהעליהש

בהשמדדהשבמדהבסוטהמוצאאתוכןאחתעדחשבומיצויהואכמהמתמצהוהחשבוןמתארעהד

בהשמדדהשבמדהבסוטהמוצאאתוכןאחתעדחשבוןמיצויהואכמהמתמצהוהחשבוןמתארעאלאחתמ

בהשמדדהשבמדהבסוטהמוצאאתוכןאחתעדחשבוןמצויהואכמהמתמצהוהחשבוןמתארעה2פ

בהשמדדהשבמדהבסוטהמוצאאתוכןאחדעדחשבוןמיצויהואכמהמתמצהוהחשבוןמתארעהנ

בהשמדדהבמדהבסוטה[מוצא]אתוכן'אעדחשבוןמצויהואכמהמתמצהוהחשבוןמתארעהא

בהשמדדהבמדהבסוטהאתוכן'אעדחשבוןמצויהואכמהמתמצהוהחשבוןמתארעהש

אתלהראותהכללפנימעמידהכהןלפיכךבעיניונאהשתהאכדילפניועמדההיאלהמודדיןד

להראותהכללפנימעמידהכהןלפיכךבעיניונאהשתהאכדילפניועמדההיאלהמודדיןמ

להראותהכללפנימעמידהכהןלפיכךבעיניונאהשתהאכדיהנואףלפניעמדההיאלהמודדין2פ

להראותהכללפנימעמידהכהן'לפיבעיניונאהשתהאכדילפניועמדההיאלהמודדיןנ

'להראוהכללפנימעמידההכהן'לפיבעיניונאהשתהאכדיהנואףבעיניעמדההיאלהמודדיןא

'להראוהכללפנימעמידההכהן'לפיבעיניונאהשתהאכדיהנואףבעיניעמדההיאלהמודדיןש

עלנאיןסודריןפרסההיאניקנורשערזה'יילפניהאשהאתהכהןוהעמיד'שנקלונהד

עלנאיםסודריןלופירשההיאניקנורשערזהי"ילפניהאשהאתהכהןוהעמיד'שנקלונהמ

עלנאיןסודריןפרסההיאניקנורשערזהי"ילפניהאשהאתהכהןוהעמיד'שנקלונה2פ

עלנאיןסודריןפרשההיאניקנורשערזהי"ילפניהאשהאתהכהןוהעמיד'שנקלונהנ

עלנאיםסודריםפירשההיאניקנורשערזה'הלפניהאשהאתהכהןוהעמיד'שנאקלונהא

עלנאיםסודריםפירשההיאניקנורשערזה'הלפניהאשהאתהכהןוהעמיד'שנאקלונהש

לפיכךפניהלוקישטההיארגליוכפותתחתונותנהראשהמעלכפהנוטלכהןלפיכךראשהד

לפיכךפניהלוקשטההיארגליוכפותתחתונותנהראשהמעלכפהנוטלכהןלפיכךראשהמ

לפיכךפניהאתלוקשטההיארגליוכפותתחתונותנהראשהמעלכפהנוטלכהןלפיכךראשה2פ

'לפיפניהלוקישטההיארגליוכפותתחתונותנתראשהמעלכפהנוטלכהן'לפיראשהנ

'לפיפניהלוקשטההיארגליהכפותתחתונותנהראשהמעלכיפהנוטלכהן'לפיראשהא

'לפיפניהלוקשטההיארגליהכפותתחתונותנהראשהמעלכיפהנוטלכהן'לפיראשהש
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סותרכהןלפיכךשערהלוקילעההיאבולטותעיניה'לפיכעיניהלוכיחלההיאמוריקותפניד

סותרכהןלפיכךשערהלוקלעההיאבולטותפניהלפיכךעיניהלוכחלההיאמוריקותפניהמ

סותרלפיכךשערהלוקלעההיאבולטותעיניהלפיכךעיניהאתלוכחלההיאמוריקותפניה2פ

סותרכהן'לפישערהלוקילעההיאבולטותעיניה'לפיעיניהלוכיחלההיאמוריקותפניהנ

סותר'לפישערהלוקלעההיאבולטותעיניה'לפיעיניהלוכחלההיאמוריקותפניהא

סותר'לפישערהלוקלעההיאבולטותעיניה'לפיעיניהלוכחלההיאמוריקותפניהש

חבלמביאכהןלפיכךבצלצוללוחגרההיאנושרותצפרניהלפיבאצבעותיהלוהראתהיאשערהאתד

חבלמביאכהןלפיכךבצלצוללוחגרההיאנושרותצפורניהלפיכךבאצבעותיהלוהראההיאשערהאתמ

חבלמביאכהןלפיכךבצלצוללוחגרההיאנושרותצפרניהלפיכךבאצבעותיהלוהראההיאשערהלה2פ

חבלמביאכהן'לפיבצלצוללוחגרההיאנושרותצפרניה'לפיבאצבעותיהלוהראההיאשערהאתנ

חבלמביאכהן'לפיבצלצוללוחגרההיאנושרותצפרניה'לפיבאצבעותיהלוהראתההיאשערהלהא

חבלמביאכהן'לפיבצלצוללוחגרההיאנושרותצפרניה'לפיבאצבעותיהלוהראתההיאשערהלהש

בטנה'לפיככרסיהעלקבלתוהיאנופלתירכה'לפיירכהלופשטההיאמדדיהלמעלהוקושרהמצריד

בטנהלפיכךכריסהעלקבלתוהיאנופלתירכהלפיכךיריכהלופשטההיאמדדיהלמעלהוקושרוהמצרימ

בטנהלפיכךכריסהעלקבלתוהיאנופלתירכהלפיכךירכהלופשטההיאמדדיהלמעלהוקושרהמצרי2פ

בטנה'לפיכריסהעלקבלתוהיאנופלתירכה'לפייריכהלופשטההיאמדדיהלמעלהוקושרהמצרינ

בטנה'לפיכריסהעלקבלתוהיאנופלתירכה'לפיירכהלופשטההיאמדדיהלמעלהוקושרהמצריא

בטנה'לפיכריסהעלקבלתוהיאנופלתירכה'לפיירכהלופשטההיאמדדיהלמעלהוקושרהמצריש

כהןלפיכךמשובחותבכוסותמשובחייןהשקתוהיאבהמהמאכלקרבנה'לפיעולםמעדניהאכילתוהיאצבהד

כהןלפיכךמשובחותבכוסותמשובחייןהשקתוהיאבהמהמאכלקרבנהלפיכךעולםמעדניהאכילתוהיאצבהמ

כהןלפיכךמשובחותבכוסותמשובחייןהשקתוהיאבהמהמאכלקרבנהלפיכךעולםמעדניהאכילתוהיאצבה2פ

כהן'לפימשובחותבכוסותמשובחייןהשקתוהיאבהמהמאכלקרבנה'לפיעולםמעדניהאכילתוהיאצבהנ

כהן'לפי'משובחובכוסותמשובחייןהשקתוהיאבהמהמאכלקרבנה'לפיעולםמעדניהאכילתוהיאצבהא

כהן'לפי'משובחו'בכוסומשובחייןהשקתוהיאבהמהמאכלקרבנה'לפיעולםמעדניהאכילתוהיאצבהש

פניםבהשםעליוןבסתריושבבסתרעשתההיאחרששלבמקדההמריםמיםמשקהד

פניםבהשםעליוןבסתריושבבסתרעשתההיאשלחרסבמקידההמריםמיםמשקהמ

פניםבהשםעליוןבסתריושבבסתרעשתההיאחרסשלבמקידההמריםמיםאותהמשקה2פ

פניםבהשםעליוןבסתריושבבסתרעשתההיאחרסשלבמקידההמריםמיםמשקהנ

פניםבהשםעליוןבסתריושבבסתרעשתההיאחרסשלבמקידההמארריםהמריםמיאותהמשקהא

פניםבהשםעליוןבסתריושבבסתרעשתההיאחרסשלבמקידה'המארריהמריםמיאותהמשקהש

פירסמההמקוםבסתרעשתההיאישיםפניםוסתרעיןתשורנילאלאמרנשףשמרהנואףועין'שנאמד

פרסמההמקוםבסתרעשתההיא'וגולאמרנשףשמרהנואףועין'שנמ

פירסמההמקוםבסתרעשתההיאישיםפניםוסתרעיןתשורנילאלאמרנשףשמרהנואףועין'שנ2פ

פרסמההמקוםבסתרעשתההיאישיםפניםוסתרעיןתשורנילאלאמרנשףשמרהנואףועין'שננ

פרסמהוהמקוםישיםפניםוסתרעיןתשורנילאלאמרנשףשמרהנואףועין'שנאא

פרסמהוהמקוםישיםפניםוסתרעיןתשורנילאלאמרנשףשמרהנואףועין'שנאש
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מתוךאלאהמקוםלפנינתגאולאהמבולדוראנשיבקהלדעתותגלהבמשאוןשנאהתכסה'שנבגלויד

מתוךאלאהמקוםלפנינתגאולאהמבולדוראנשיבקהלרעתותגלהבמשאוןשנאהתכסה'שנאמבגלוימ

מתוךאלאהמקוםלפנינתגאולאהמבולדוראנשיבקהלרעתותגלהבמשאוןשנאהתכסה'שנבגלוי2פ

מתוךאלאהמקוםלפנינתגאולאהמבולדוראנשיבקהלרעתהתגלהבמשאוןשנאהתכסה'שנבגלוינ

מתוךאלאהמקוםלפנינתגאולאהמבולדוראנשיבקהלרעתותגלהבמשאוןשנאהתכסה'שנאבגלויא

מתוךאלאהמקוםלפנינתגאולאהמבולדוראנשיבקהלרעתותגלהבמשאוןשנאהתכסה'שנאבגלויש

'וגועויליהםכצאןישלחו'וגועברשורו'וגומפחדשלוםבתיהם'שנאלהםשהשפיעטובהד

'וגומעויליהםכצאןישלחו'וגומיגעילולאעברישלחו'וגוממפחדשלוםבתיהם'שנלהםשהשפיעטובהמ

'וגועויליהםכצאןישלחו'וגויגעילולאעברשורו'וגומפחדשלוםבתיהם'שנלהםשהשפיעטובה2פ

'וגועויליהםכצאןישלחו'וגועיברשורו'וגומפחדשלוםבתיהם'שנלהםשהשפיעטובהנ

ליהם[י]עוכצאןישלחויגעילולאעיברשורו'וגומפחדשלוםבתיהם'שנאלהםשהשפיעטובהא

עויליהםכצאןישלחויגעילולאעיברשורו'וגומפחדשלוםבתיהם'שנאלהםשהשפיעטובהש

מה'וגוממנוסורלאלויאמרולהםגרמההיא'וגוימיהםבטוביבלו'וגווכנורבתוףישאוד

מה'וגומממנוסורלאלויאמרולהםגרמההיא'וגומימיהםבטוביבלו'וגומוכנורבתוףישאומ

מה'וגוממנוסורלאלויאמרולהםגרמההיא'וגוימיהםבטוביבלו'וגווכנורכתוףישאו2פ

מה'וגוממנוסורלאלויאמרולהםגרמההיא'וגוימיהםבטוביבלו'וגוי?כ?ובכובתוךישאונ

מהממנוסורלאלויאמרולהםגרמההיאימיהםבטוביבלווכנורבתוףישאוא

מהממנוסורלאלויאמרולהםגרמההיאימיהםבטוביבלווכנורבתוףישאוש

איןהללוגשמיםשלטיפות'באלאטרחותעלינולוואיןהואילאמרו'וגונעבדנוכישדיד

איןהללושלגשמיםטפותשתיאלאטרחותעלינולוואיןהואילאמרו'וגומנעבדנוכישדימ

איןגשמיםשלטיפותשתיאלאטרחותעלינולוואיןאמרו'וגונעבדנוכישדי2פ

איןהללוגשמיםשלטפותשתיאלאטרחותלנוואיןהואילאמרו'וגונעבדנוכישדינ

איןגשמיםשלטיפותשניאלא'טרחועלינואיןאמרונעבדנוכישדיא

אין'גשמישלטיפות'באלאטרחותעלינואיןאמרונעבדנוכישדיש

'הגשמיבימותביןהחמהבימותביןמיםמהןמסתפקיןשאנוונחליםמעיינותלנוישצריכיןאנוד

הגשמיםבימותביןהחמהבימותביןמיםמהםמסתפקיןשאנוונחליםמעיינותלנוישלוצריכיםאנומ

החמהבימותביןהגשמיםבימותביןמיםמהןמסתפקיןשאנוונחליםמעיינותלנוישצריכיןאנו2פ

'הגשמיבימותביןהחמהבימותביןמיםמהןמסתפקיןשאנוונחליםמעיינותלנוישצריכיןאנונ

'הגשמיבימותביןהחמה'בימוביןמיםמהם'מסתפקישאנוונחליםמעיינותלנויש'צריכיאנוא

'הגשמיבימותביןהחמה'בימוביןמיםמהם'מסתפקישאנוונחליםמעיינותלנויש'צריכיאנוש

בהלכםשהטבתיבטובה'הבהלהם'אמ'וגוהארץמןיעלהואיד'שנד

בהלכםשהטבתיבטובה'ה'ב'הקלהם'אמהאדמהפניכלאתוהשקההארץמןיעלהואד'שנמ

בהלכםשהטבתיבטובהה"הקבלהם'אמהאדמהפניאתוהשקההארץמןיעלהואד'שנא2פ

בהלכםשהטבתיבטובהה"הבלהם'אמהאדמהפניכלאתוהשקההארץמןיעלהואד'שננ

בהאתכםשהשפעתיבטובהה"הבלהם'אמוהשקההארץמןיעלהואיד'שנאא

בהאתכםשהשפעתיבטובהה"הקבלהם'אמוהשקההארץמןיעלהואיד'שנאש
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וימח'וגונבקעוהזהביום'שנמכםנפרעאניבהלפנימתגאיםאתםד

וימח'וגומרבהתהוםמעינותכלנבקעוהזהביום'שנמכםנפרעאניבהלפנימתגאיםאתםמ

וימח'וגורבהתהוםמעינותנבקעוהזהביום'שנמכםנפרעאניבהלפנימתגאיםאת2פ

וימח'וגורבהתהוםמעיינותכלנבקעוהזהביום'שנמכםנפרעאניבהלפנימתגאיןאתםנ

וימח'וגורבהתהוםמעיינותכלנבקעוהזהביום'שנאמכםנפרעאניבהלפנימתגאיםאתםא

וימח'וגורבהתהוםמעיינותכלנבקעוהזהביום'שנאמכםנפרעאניבהלפנימתגאיםאתםש

לפנינבגאולאהם'אודורמסקיתבןיוסי'ר'וגוהיקוםכלאתד

לפנינתגאולאהם'אומדורמסקיתבןיוסי'ר'וגומהאדמהפניעלאשרהיקוםכלאתמ

לפנינתגאולאהםאומרדורמסקיתבןיוסי'ר'וגוהיקוםכלאת2פ

לפנינתגאולאהם'אמדורמסקיתבןיוסי'ר'וגוהיקוםכלאתנ

לפנינתגאולאהם'אמדורמסקיתבןיוסי'רהיקוםכלאתא

לפנינתגאולאהם'אמדורמסקיתבןיוסי'רהיקוםכלאתש

לאהמקוםאףהאדםבנותאתהאלהיםבניויראו'שנלמיםשדומההעיןבגלגלאלאהמקוםד

לאהמקוםאףהאדםבנותאתהאלהיםבניויראו'שנלמיםשדומההעיןבגלגלאלאהמקוםמ

לאהמקוםאף'וגוהאדםבנותאתהאלהיםבניויראו'שנאלמיםשדומההעיןבגלגלאלאהמקום2פ

לאהמקוםאףהאדםבנותאתם"האליבניוייראו'שנלמיםשדומההעיןבגלגלאלאהמקוםנ

לא'המקוואף'וגוהאדםבנותאתהאלהיםבניויראו'שנאלמיםשדומההעיןבגלגלאלאהמקוםא

לאהמקוםואף'וגוהאדםבנותאתהאלהיםבניויראו'שנאלמיםשדומההעיןבגלגלאלאהמקוםש

אנשי'וגונבקעוהזהביום'שנאלעיןהדומההמיםבגלגלאלאמהםנפרעד

אנשי'וגומרבהתהוםמעיינותכלנבקעוהזהביום'שנלעיןהדומההמיםבגלגלאלאמהםנפרעמ

אנשי'וגורבהתהוםמעינותנבקעוהזהביום'שנלעיןהדומה'המיבגלגלאלאמהםנפרע2פ

אנשי'וגומעיינותכלנבקעוהזהביום'שנלעיןהדומההמיםבגלגלאלאמהםנפרענ

אנשירבהתהוםמעיינותכלנבקעוהזהביום'שנאלעיןהדומההמיםבגלגלאלאמהםנפרעא

אנשירבהתהוםמעיינותכלנבקעוהזהביום'שנאלעיןהדומההמיםבגלגלאלאמהםנפרעש

'וגושפההארץכלויהי'שנאלהםשהשפיעטובהבשבילאלאהמקוםלפנינתגאולאהמגדלד

'וגומאחתשפההארץכלויהי'שנלהםשהשפיעטובהבשבילאלאהמקוםלפנינתגאולאהמגדלמ

ודבריםאחתשפההארץכלויהי'שנלהםשהשפיעטובהבשבילאלאהמקוםלפנינתגאולאמגדל2פ

'וגואחתשפההארץויהי'שנלהםשהשפיעטובהבשבילאלאהמקוםלפנינתגאולאמגדלנ

'וגואחתשפההארץכלויהי'שנאלהםשהשפיעטובהבשבילאלאנתגאולאמגדלא

'וגואחתשפההארץכלויהי'שנאלהםשהשפיעטובהבשבילאלאנתגאולאמגדלש

וישב'שנושתיהאכילהאלאישיבהואין'וגומקדםבנסעםויהיד

וישב'שנושתייהאכילהאלאישיבהאיןשםוישבו'וגוממקדםבנסעםויהימ

וישב'שנאושתיהאכילהאלאישיבהואין'וגושםוישבובקעהוימצאומקדםבנסעםויהי'וגואחדים2פ

וישב'שנושתייהאכילהאלאישיבהואיןמקדםבנסעםויהינ

וישב'שנאושתיהאכילהאלאישיבהואיןשםוישבו'וגומקדםבנוסעםויהיא

וישב'שנאושתיהאכילהאלאישיבהואיןשםוישבו'וגומקדםבנוסעםויהיש
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לנונבנההבהויאמרו'שנלהםגרמההיאושתהלאכלהעםד

לנונבנההבה'שנלהםגרמההיאושתהלאכולהעםמ

לנונבנההבהויאמרו'שנלהםגרמההיאלצחקויקומוושתהלאכולהעם2פ

לנונבנההבהויאמרו'שנלהםגרמההיאושתולאכולהעםנ

לנונבנההבה'וכתילבניםנלבנההבה'שנאלהםגרמההיאושתולאכולהעםא

לנונבנההבה'וכתילבניםנלבנההבה'שנאלהםגרמההיאושתולאכולהעםש

קראכןעל'וגומשםאותם'ייויפץ'שנ'הקבהמהםפרעובה'וגוד

קראכןעל'וגוממשםאותםי"יויפץ'שנ'ה'ב'הקמהםפרעובהבשמיםוראשוומגדלעירמ

קראכןעל'וגומשםאותםי"יויפץ'שנאה"הקבמהםפרעובה'וגועיר2פ

קראכןעל'וגואותםי"יויפץ'שנה"הבמהםפרעובה'וגועירנ

קראכןעל'וגואותם'הויפץ'שנאמהםה"הקבפרע[נ]ובהעירא

קראכןעל'וגואותם'הויפץ'שנאמהםה"הקבפרעובהעירש

בשבילאלאהמקוםלפנינתגאולאסדוםאנשי'וגובבלשמהד

בשבילאלאהמקוםלפנינתגאולאסדוםאנשי'וגומבבלשמהמ

בשבילאלאהמקוםלפנינתגאולאסדוםאנשי'וגושפתי"יבללשםכיבבלשמה2פ

בשבילאלאהמקוםלפנינתגאולאסדוםאנשי'וגושפתי"יבללשםכיבבלשמהנ

בשבילאלאנתגאולאסדוםאנשיהארץכלשפת'הבללשםכיבבלשמהא

בשבילאלאנתגאולאסדוםאנשיהארץכלשפת'הבללשםכיבבלשמהש

'וגוספירמקום'וגולחםיצאממנהארץבארצם'אומהולהםשהשפיעטובהד

'וגומאבניהספירמקום'וגומלחםיצאממנהארץבארצם'אוממהולהםשהשפיעטובהמ

'וגואבניהספירמקום'וגולחםיצאממנהארץבארצםאומרהואמהלהםשהשפיעטובה2פ

'וגואבניהספירמקום'וגולחםיצאממנהארץבארצם'אומהולהםשהשפיעטובהנ

'וגואבניהספירמקוםלחםיצאממנהארץ'שנאה"הבלהםשהשפיעטובהא

'וגואבניהספירמקוםלחםיצאממנהארץ'שנאה"הקבלהםשהשפיעטובהש

מארצנויצאומזוןהואילסדוםאמרו'וגושחץבניהדריכוהולא'וגועיטידעולאנתיבד

מארצנויוצאומזוןהואילסדוםאנשיאמרו'וגומשחץבניהדריכוהולא'וגומעיטידעולאנתיבמ

מארצנויצאומזוןהואילסדוםאנשיאמרו'וגושחץבניהדריכוהולא'וגועיטידעולאנתיב2פ

מארצנויצאומזוןהואילסדוםאנשיאמרו'וגושחץבניהדריכוהולא'וגועיטידעולאנתיבנ

מארצנויוצאומזוןהואילסדוםאנשיאמרוא

מארצנויוצאומזוןהואילסדוםאנשיאמרוש

באיןשאיןאצלנואדםשיבאצריכיןאנואיןמארצנויוצאות'ומרגליוטובות'אבנימארצנויוצאוזהבכסףד

באיןשאיןאצלינואדםשיבאצריכיםאנואיןמארצנויוצאותומרגליותטובותאבניםמארצנויוצאוזהבכסףמ

באיםשאיןאצלנואדםשיבאצריכיןאנואיןמארצנויוצאותומרגליותטובותאבניםמארצנויוצאוזהבכסף2פ

באיןשאיןאצלינואדםשיבאצריכיןאנואיןמארצנויוצאותומרגליותטובותאבניםמארצנויצאוזהבוכסףנ

[באיםשאינן]אצלנואדם[שיבא]'צריכיאנואיןמארצנו'יוצאוומרגליותטובות'אבניא

אצלנואדם'צריכיאנואיןמארצנויוצאות'ומרגליוטובות'אבניש
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לשכחמבקשיםאתםלכםשהטבתיבטובה'המקולהם'אממבנותינוהרגלאתונשכחנעמדלחסרנואלאעלינוד

לשכחמבקשיםאתםלכםשהטבתיבטובההמקוםלהם'אממבינותינוהרגלונשכחנעמודלחסרנואלאעלינומ

לשכחמבקשיםאתםם[כ](ה)לשהיטבתיבטובהה"הקבלהם'אממבינותינוהרגלאתונשכחנעמודלחסרוננואלאאצלנו2פ

לשכחמבקשיןאתםלכםשהטבתיבטובההמקוםלהם'אממבינותינוהרגלאתונשכחנעמודלחסרנואלאעלינונ

לשכח'מבקשיאתםאתכםשהשפעתיבטובהה"הקבלהם'אממארצנורגלונשכחנעמודלחסרוננואלאא

לשכח'מבקשיאתםאתכםשהשפעתיבטובהה"הקבלהם'אממארצנורגלונשכחנעמודלחסרוננואלאש

'וגוגרמעםנחלפרץ'אומהוהעולםמןאתכםאשכחאנימבינותיכםהרגלאתד

מניהנשכחיםגרמעםנחלפרץ'אוממהוהעולםמןאתכםאשכחאניאףמבינותיכםהרגלאתמ

'וגוגרמעםנחלפרץאומרמהוהעולםמןאתכםאשכחאנימבינותיכםהרגלאת2פ

'וגוגרמעםנחלפרץ'אומהו'העומןאתכםאשכחאנימבינותיכםהרגלאתנ

מני'הנשכחיגרמעםנחלפרץ'אוממהוהעולםמןאתכםאשכחאנים[כ]מבינותיהרגלאתא

מני'הנשכחיגרמעםנחלפרץ'אוממהוהעולםמןאתכםאשכחאנימבינותיכםהרגלאתש

להגרמההיא'וגואוהליםישליו'וגושאנןלעשתותבוזלפידד

להםגרמההיא'וגומלשודדיםאהליםישליו'וגומשאנןלעשתותבוזלפיד'וגומרגלמ

להםגרמההיא'וגואללמרגיזיובטוחותלשודדיםאוהליםישליו'וגושאנןלעשתותבוזלפיד2פ

להםגרמההיא'וגולשודדיםאהליםישליו'וגושאנןלעשתותבוזלפידנ

להםגרמההיאלשודדיםאהליםישליו'וגושאנןלעשתותבוזלפידרגלא

להםגרמההיאלשודדיםאהליםישליו'וגושאנןלעשתותבוזלפידרגלש

אחותךסדוםעשהאםאלהים'יינאםאניחי'אוהואוכןבידואלוההביאלאשרד

'וגומאחותךסדוםעשתהאםאלהיםי"ינאםאניחי'אומהואוכיבידואלוההביאלאשרמ

אחותךסדוםעשתאםאלהיםי"ינאםאניחיאומרהואוכןבידואלוההביאלאשר2פ

אחותךסדוםעשתאםם"אליי"ינאםאניחיא"וכהבידואלוההביאלאשרנ

היאאחותךסדוםעשתהאםאלהים'הנאםאניחיא"וכהאלוההביאלאשרא

היאאחותךסדוםעשתהאםאלהים'הנאםאניחיא"וכהבידואלוההביאלאשרש

עניידלמהכךוכל'וגואחותךסדוםעוןהיהזההנהובנותיהאתעשיתכאשרובנותיהד

עניידלמהכךוכל'וגומאחותךסדוםעוןהיהזההנהמ

עניידלמהכךוכל'וגואחותךסדוםעוןהיהזההנהובנותיהןאתעשיתכאשרובנותיה2פ

עניידלמהכ"וכ'וגועוןהיהזההנהובנותיךאתעשיתכאשרובנותיהנ

ובנותיךאתהעשיתכאשרובנותיהא

ובנותיךאתהעשיתכאשרובנותיהש

'וגועמולכלפרעהויצו'שנבמיםאלאהמקוםלפנינתגאולאמצריים'וגוהחזיקהלאואביוןד

'וגומעמולכלפרעהויצו'שנבמיםאלאהמקוםלפנינתגאולאמצריםהחזיקהלאואביוןמ

לאמרעמולכלפרעהויצו'שנבמיםאלאהמקוםלפנינתגאולאמצרים'וגוהחזיקהלאואביון2פ

עמולכלפרעהויצו'שנבמיםאלאהמקוםלפנינתגאולאמצרים'וגוהחזיקהלאואביוןנ

לאמרעמולכלפרעהויצו'שנאבמיםאלאנתגאולאמצריםא

לאמרעמולכלפרעהויצו'שנאבמיםאלאנתגאולאמצריםש
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'שנבמיםאלאמהםנפרעלאהמקוםאף'וגוהילודהבןכלד

ויצו'שנבמיםאלאמהםנפרעלאהמקוםאףמ

'שנאבמיםאלאמהםנפרעלא'המקואףתחיוןהבתוכלתשליכוהוהיאורההילודהבןכל2פ

'שנבמיםאלאמהםנפרעלאהמקוםאףתשליכוהוהיאורההילודהבןכלנ

'שנאבמיםאלאמהםנפרעלאהמקוםאף'וגוא

'שנאבמיםאלאמהםנפרעלאהמקוםאף'וגוש

'וגופרעהמרכבותד

ביםירהוחלופרעהמרכבות'שנבמיםאלאמהםנפרעלאהמקוםאף'וגומעמולכלפרעהמ

ביםירהוחילופרעהמרכבות2פ

ביםירהוחילופרעהמרכבותנ

ביםירהוחילופרעהמרכבותא

ביםירהוחילופרעה'מרכבוש

'שנאשכרמקבליןשאיןלגיונותבשבילאלאהמקוםלפנינתגאהלאסיסראד

'שנשכרמקבליןשאיןלגיונותבשבילאלאהמקוםלפנינתגאהלאסיסראמ

'שנאשכרמקבליןשאיןלגיונותבשבילאלאהמקוםלפנינתגאהלאסיסראסוףביםטבעושלישיוומבחר2פ

'שנשכרמקבליןשאיןלגיונותבשבילאלאהמקוםלפנינתגאהלאסיסראנ

'שנאשכרמקבליםשאיןלגיונותבשבילאלאנתגאהלאסיסראא

'שנאשכרמקבליןשאיןלגיונותבשבילאלאנתגאהלאסיסראש

'וגומלכינלחמואז'וגונלחמומלכיםבוד

'וגומנלחמומלכיםבאו'וגומנלחמושמיםמןמ

'וגוכנעןמלכינלחמואז'וגונלחמומלכיםבאו2פ

לקחולאכסףבצע'וגונלחמואזנלחמומלכיםבונ

לקחולאכסףבצע'וגונלחמומלכיםבאוא

לקחולאכסףבצע'וגונלחמומלכיםבאוש

'וגנלחמושמיםמן'שנשכרמקבליןשאיןבלגיונותאלאמהםנפרעלא'הקבהאףד

'וגומנלחמושמיםמן'שנשכרמקבליןשאיןבליגיונותאלאמהןנפרעלא'ה'ב'הקאףמ

ממסלותםהכוכביםנלחמושמיםמן'שנשכרמקבליןשאיןבלגיונותאלאמהןנפרעלאה"הקבאף2פ

ממסלותםהככביםנלחמושמים[ן](ו)מ(נלח)(אז)'שנשכרמקבליןשאיןבלגיונותאלאמהםנפרעלאה"הבאףנ

ממסלותם'הכוכבי'שנאשכר'מקבלישאינםבלגיונותאלאמהםנפרעלאה"הקבואףא

ממסלותםהכוכבים'שנאשכר'מקבלישאינםבלגיונותאלאמהםנפרעלאה"הקבאףש

ויאמר'שנבעיניומרדשמשוןגוליירשהואמפניספנוהוולאמשםזזולאד

ויאמר'שנבעיניומרדשמשוןגוליירשהואמפניספנוהוולאמשםזזולאמ

ויאמר'שנבעיניומרדשמשוןגוליירשהואמשוםספנוהוולאמשםזזולא'וגו2פ

ויאמר'שנבעיניומרדשמשוןגוליירשהואמפניספנוהוולאמשםזזולא'וגונ

ויאמר'שנאבעיניואלאמרדלאשמשוןגוליירשהואמפניאלאהפנוהוולאמשםזזלאא

ויאמר'שנאבעיניואלאמרדלאשמשוןגוליירשהואמפניאלאהפנוהוולאמשםזזלאש
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ויאחזו'שנבעיניו'לקהואאףבעיניישרההיאכיליקחאותהאביואלשמשוןד

ויאחזוהו'שנבעיניולקההואאףבעיניישרההיאכיליקחאותהאביואלשמשוןמ

ויאחזו'שנאבעיניולקההואאףבעיניישרההיאכיליקחאותהאביואלשמשון2פ

ויאחזו'שנבעיניולקההואאףבעיניישרההיאכיאותהליקחאביואלשמשוןנ

ויאחזוהו'שנאבעיניולקההואואףבעיניישרההיאכילאשהליקחאותהאביואלשמשוןא

ויאחזוהו'שנאבעיניולקההואואףבעיניישרההיאכילאשהליקחאותהאביואלשמשוןש

'אואחר'וכתיתמנתהשמשוןוירד'אומאחד'כתיעיניואתוינקרופלשתיםד

'אומאחר'וכתו'וגומתמנתהשמשוןוירד'אומאחד'כתועיניואתוינקרופלשתיםמ

אומראחדוכתובשמשוןתמנתהוירדאומראחדכתובעיניואתוינקרושמשוןאתפלשתים2פ

'אואחר'וכתותמנתהשמשוןוירד'או'א'כתועיניואתוינקרופלשתיםנ

'אומאחר'וכתותמנתהשמשוןוירד'אומ'א'כתועיניואתפלשתיםוינקרופלשתיםא

'אומאחר'וכתותמנתהשמשוןוירד'אומ'א'כתועיניואת'פלשתיוינקרופלשתיםש

ר'אשמשוןשלואחתיהודהשלאחתהיותמנותשתיאמררבתמנתהעולהחמיךהנהד

'אמשלשמשוןואחתשליהודהאחתהיותמנותשתי'אמרב'וגומתמנתהעולהחמיךהנהמ

ר"אמשמשוןשלואחתיהודהשלאחתהיותמנותשתי'אמרבתמנתהעולהחמיךהנה2פ

ר'אשמשוןשל'ואיהודהשל'אהיותמנות'באמררבתמנתהעולהחמיךהנהנ

ר"אשמשוןשל'ואיהודהשל'אהיותמנותשני'אמחדתמנתהעולהחמיךהנהא

ר"אשמשוןשל'ואיהודהשל'אהיותמנות'ב'אמחדתמנתהעולהחמיךהנהש

'אוסימון'רמטבריאלהועוליםמפלוגתאלהשיורדיםמעוןביתהדהכגוןנגריבראיבוד

'אמסימון'רמטבריאלהועוליםמפלוגתאלהשיורדיםמעוןביתהדאכגוןנגריבראיבו'רמ

'אמסימון'רמטבריאלהועוליןמפלוגתאלהשיורדיםמעוןביתהדהכגוןנגריבראיבו2פ

'אוסימון'רמטבריאלה'ועולימפלוגתאלהשיורדיןמעוןביתהדאכגוןנגריבראיבונ

'אומסימון'רמטבריהלהועוליןמפלוגתאלהשיורדיןמעוןביתהדאכגוןאיבוא

'אומסימון'רמטבריהלהועוליןמפלוגתאלהשיורדיןמעוןביתהדאכגוןאיבוש

'כת'לפיכשמיםלשםשהיתהיהודהשלאלאועלייהירידהבה'כתולמההיתהאחתתמנתהד

'כתילפיכךשמיםלשםשהיתהשליהודהאלאועליהירידהבה'כתיולמההיתהאחתתמנתהמ

כתיבלפיכךשמיםלשםשהיתהיהודהשלאלאועליהירידהבהכתיבולמההיתהאחתתמנתה2פ

'כת'לפישמיםלשםשהיתהיהודהשלאלאוירידהעלייהבה'כתולמההיתה'אתמנתהנ

'כתי'לפישמיםלשוםעלייההיתהיהודהשלאלאועלייהירידהבה'כתיולמההיה'אתמנתהא

'כתי'לפישמיםלשוםעלייההיתהיהודהשלאלאועלייהירידהבה'כתיולמההיה'אתמנתהש

עדויבאו'כתירידהבה'כתלפיכךשמיםלשםהיתהשלשמשוןשלעלייהבהד

עדויבאו'כתיירידהבה'כתילפיכךשמיםלשםהיתהשלאשלשמשוןעלייהבהמ

עדויבאוכתיבירידהבה2פ

עדתמנתהויבאו'כתירידהבה'כת'לפישמיםלשםהיתהשלאשמשוןשלעלייהבהנ

עדויבואועיניואתנקרוששםירידההיתהשמשוןשלאבלעלייהבהא

עדויבאועיניואתנקרוששםירידההיתהשמשוןשלאבלעלייהבהש
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כרמילומראיםואמואביושהיהמלמדיצחקרבברשמואל'ארתמנתהכרמיד

כרמילומראיםואמואביושהיומלמדיצחקברשמואל'ר'אמתמנתהכרמימ

כרמילומראיםואמואביושהיומלמדיצחקרבברשמואלר"אמתמנתהכרמי2פ

כרמיואמואביולומראין שהיהמלמדנחמניבר'שמור"אתמנתהכרמינ

כרמילו'מראיואמואביושהיומלמדי"ארשבתמנתהכרמיא

כרמילו'מראיואמואביושהיומלמדי"ארשבתמנתהכרמיש

ידעולאואמוואביוכלאיםזרועותבנותיהןכךכלאיםזרועיםשכרמיהםכשםלו'ואומכלאיםזרועיםתמנתהד

ידעולאמו??ואביוכלאיםזרועותבנותיהןכךכלאיםזרועיםשכרמיהםכשםלו'ואומכלאיםזרועיםתמנתהמ

ידעולאואמוואביוכלאיםזרועותבנותיהםכךכלאיםזרועיםשכרמיהםכשםלוואומריםכלאיםזרועיםתמנתה2פ

ידעולאואמוואביו'כלאי'זרועיבנותיהןכך'כלאי'זרועישכרמיהםכשםלו'ואו'כלאיזרועיםתמנתהנ

ידעולאואמוואביוכלאיםזרועיםבנותיהםכךכלאיםזרועיםשכרמיהםכשםלו'ואומריכלאיםזרועיםתמנתהא

ידעולאואמוואביוכלאים'זרועיבנותיהםכך'כלאי'זרועישכרמיהםכשםלו'ואומריכלאיםזרועיםתמנתהש

שבעהליאסראבון'ר'ואמבםתתחתןלא'כתמקומות'בזאלעזר'ר'אהוא'מייכיד

שבעהליאסראבין'ר'ואמבםתתחתןלא'כתמקומותבשבעהאלעזר'ר'אמהואי"מיכימ

שבעהליאסראבוןר"ואמבםתתחתןלא'כתומקומותבשבעהאלעזרר"אמהיאי"מיכי2פ

'זליאסראביןר"ואבםתתחתןלא'כתמקומות'בז'אלעזר"אהואי"מיכינ

'זליאסרבוןר"ואבםתתחתןלא'כתימקומותבשבעה'אלעזר"אהוא'מהכיא

'זליאסרבוןר"ואבםתתחתןלא'כתי'מקומובשבעה'אלעזר"אהוא'מהכיש

'רתניחןיתן'ולענוייליץהואללציםאםיצחק'ארובהאעממיםד

'רתניחןיתןולענויםיליץהואללציםאםיצחק'ר'אמהכן'אמהואוכהעממיםמ

'רתניחןיתןולענויםיליץהואללציםאםיצחקר"אמהכיןאמרוכהואעממים2פ

'רתניחןיתןולענויםיליץהואללציםאםיצחקר"אהכן'אווכשהואעממיןנ

'רתני'וגויליץהואללציםאםיצחקר"אהכי'אמוכהואעממיןא

'רתני'וגויליץהואללציםאםיצחקר"אהכי'אמוכהואעממיםש

אשהשםויראעזתהשמשוןוירד'דכתבעזהקלקולותחלתבעזהלקה'לפיכבעזהקלקולותחלת'אוד

אשהשםויראעזתהשמשוןוירד'דכתיבעזהקלקולותחלתבעזהלקהלפיכךבעזהקלקולותחלת'אוממ

אשהשםויראתמנתהשמשוןוירדדכתיבבעזהקלקולותחלתבעזהלקהלפיכךבעזהקלקולותחלתאומר2פ

אשהשםויראעזתהשמשוןוירד'דכתיבעזהקלקולותחלתבעזהלקה'לפיבעזהקלקולותחלת'אונ

אשהשםויראעזתהשמשוןוירד'שנאשםקלקולותחלת'אומא

אשהשםויראעזתהשמשוןוירד'שנאשםקלקולותחלת'אומש

איתיבוןהאסוריםבביתטוחןויהיבנחשתיםויאסרוהועזתהאותוויורידו'דכתבעזהלקה'לפיכאליהויבאזונהד

איתיביןהאסוריםבביתטוחןויהיבנחשתיםויאסרוהועזהאותוויורידו'דכתובעזהלקהלפיכךאליהויבאזונהמ

איתיביןהאסוריםבביתטוחןויהיבנחשתיםויאסרוהועזתהאותוויורידודכתיבלקהלפיכךאליהויבאזונה2פ

איתיבין'וגובנחושתיםויאסרוהועזתהאותוויורידו'דכתיבעזהלקה'לפיאליהויבאזונהנ

איתיבוןבנחשתיםויאסרוהועזתהאותוויורידו'דכתי[בעזה]לקה'לפיאליהויבאזונהא

איתיבוןבנחשתיםויאסרוהועזתהאותוויורידו'דכתילקה'לפיאליהויבאזונהש
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תחלתאבלתמנתהשלהיונישואיןדרךנחמןברשמואל'ארתמנתהשמשוןוירד'והכתד

תחלתאבלשלתמנתההיונישואיןדרךנחמןברשמואל'ר'אמתמנתהשמשוןוירד'כתיוהואמ

תחלתאבלתמנתהשלהיונשואיןדרךנחמןברשמואלר"אמתמנתהשמשוןוירדכתיבוהא2פ

תחלתאבלתמנתהשלהיונישואיןדרךן"ארשבתמנתהשמשוןוירד'והכתינ

תחלתאבלתמנתהשלהיונישואיןדרךן"ארשבתמנתהשמשוןוירד'כתיוהאא

תחלתאבלתמנתהשלהיו'נישואידרךן"ארשבתמנתהשמשוןוירד'כתיוהאש

כאילןשנעשהשורקבנחלמהו'וגושורקבנחלאשהויאהבכןאחריויהיהיהבעזהקלקולוד

כאילןשנעשהשורקבנחלמהושורקבנחלאשהויאהבכןאחריויהיהיהבעזהקלקולומ

כאיליןשנעשהשוקרבנחלמהו'וגו'שורבנחלאשהויאהבכןאחריויהיהיהבעזהקלקולו2פ

כאילןשנעשהשורקבנחלמהו'וגושורקבנחלאשהויאהבכןאחריויהיהיהבעזהקלקולונ

כאילןעשה[נ]ששורקבנחלמהודלילהושמהשורקבנחלאשהויאהבכןאחריויהיהיהבעזהקלקולוא

כאילןשעשתהשורקבנחלמהודלילהושמהשורקבנחלאשהויאהבכןאחריויהיהיהבעזהקלקולוש

לאאלמלא'אומ'רדלילהושמהלעבירהמועדנעשהבחטאשנשתלשכיוןכךפירותעושהשאיןד

לאאלמלא'אומ'רדלילהושמהלעבירהמועדנעשהבחטאשנשתלשכיוןכךפירותעושהשאיןסרקמ

לאאלמלאאומר'רדלילהושמהלעבירהמועדנעשהבחטאשנתלשכיוןכךפירותעושהשאין2פ

לאאלמלא'או'רדלילהושמהלעבירהמועדנעשהבחטאשנשתלשכיוןכךפירותעושהשאיןנ

לאאלמלא'אומ'רדלילהושמהלעבירהמועדנעשהבחטאשנתלשכיוןכךפירותעושהשאינוא

לאאלמלא'אומ'רדלילהושמה'לעבירמועדנעשהלחטאשנתלשכיוןכךפירותעושהשאינוש

דלדלהמעשיואתדלדלהכחואתדלדלהכןשתקראהיתהראויהדלילהשמהנקראד

דלדלהמעשיואתודלדלהכחואתודלדלהלבואתדלדלהדלילהשתקראיתה[ה]ראויהדלילהשמהנקראמ

דלדלהמעשיהאתדלדלהכחהאתדלדלה'שתקרראויהדלילהשמהנקרא2פ

דלדלהמעשיואתדלדלהכחואתדלדלהשתקראהיתהראויהדלילהשמהנקראנ

דלדלהמעשיואתדלדלהכחודלדלהדלילהשמהנקראא

דלדלהמעשיואתדלדלהכחודלדלהדלילהשמהנקראש

חנן'ר'אידעהמנא'וגולבוכלאתלההגידכידלילהותרא'דכתילבואתד

חנין'ר'אמידעהמנא'וגומ[ו[(ה)לבכלאתלההגידכידלילהותרא'דכתולבואתמ

חניןר"אמידעהמנא'וגולבוכלאתלההגידכידלילהותראדכתיבלבואת2פ

חניןר"אידעהמנא'וגולבוכלאתלההגידכידלילהותרא'דכתילבואתנ

חניןר"אידעהמנאלבוכלאתלההגידהכידלילהותרא'דכתילבואתא

[חנין]ר"אידעהמנאלבוכלאתלההגידהכידלילהותרא'דכתילבואתש

כיוןלבטלהשמיםשםמפיקדלאצדיקבאותוביהידעה'אמנחמניאמתדבריניכריןד

כיוןלבטלהשמיםשםמפיקדלאצדיקבאותוביהידעה'אמנחמניאמתדבריניכרין'ר'אממ

כיוןלבטלהשמיםשםמפיקדלאצדיקבאותוביהידעה'אמנחמניאמתדברינכריןר"א2פ

כיוןלבטלהשמיםשםמפיקדלאצדיקבאותוביהידעה'אמנחמניאמתדבריניכריןר"אנ

כיוןלבטלהשמיםשםמפיקדלאצדיקבאותוביהידע'אמאמתדבריניכריןא

כיוןלבטלהשמיםשםמפיקדלאצדיקבאותוביהידע'אמאמתדבריניכריןש
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כחוויסר'דכתכוחואתדלדלהאמרקאקושטאודאיהשתאאמרהאניאלהיםנזירלה'דאמד

כחוויסר'דכתיכחואתדלדלה'אמקושטאודאיהשתאאמרהאניאלהיםנזירליה'דאממ

כחוויסר'דכתיכחואתדלדלהקאמריקושטאודאיהשתא'אמאניאלהיםנזירלה'דאמ2פ

כחוויסר'דכתיכחואתדלדלה'קאמקושטאודאי'השתאמרהאנים"אלינזירלה'דאמנ

כחוויסר'דכתיכחודלדלה'קאמקושטאודאיהשתא'אמאניאלהיםנזירל"דאא

כחוויסר'דכתיכחודלדלה'קאמקושטאודאיהשתא'אמאניאלהיםנזירל"דאש

ויהימעליוד

ויהימעליוסרי"יכיידעלאוהוא'דכתימיניהשכינהדאסתלקא(?ראם?)מעשיואתדלדלהמעליומ

ויהימעליו2פ

ויהימעליונ

ויהימעליוא

ויהימעליוש

אשתילאחרתטחן'אומהואוכןעבירהלשוןאלאטחינהאין'יוחנ'ר'א'האסוריבביתטוחןד

אשתילאחרתטחן'אומהואוכןעבירהלשוןאלאטחינהאיןיוחנן'ר'אמהאסוריםבביתטוחןמ

אשתילאחרתטחןאומרהואוכןעבירהלשוןאלאטחינהאיןיוחנןר"אמהאסוריםבביתטוחן2פ

אשתילאחרתטחןא"וכהעבירהלשוןאלאטחינהאין'יוחר"אהאסוריםבביתטוחןנ

אשתילאחרתטחןא"וכהעבירהלשוןאלאטחינהאיןיוחנןר"אהאסוריםבביתטוחןא

אשתילאחרתטחןא"וכהעבירהלשוןאלאטחינהאיןיוחנןר"א'האסוריבביתטוחןש

שתתעברכדי'האסוריבביתאשתולוהביא'וא'אשכלמלמד'וגוד

קמיה'אממתלאהימנושתתעברכדיהאסוריןבביתאשתולוהביאואחדאחדשכלמלמד'וגוממ

קמיה'אממתלאממנושתתעברכדיהאסוריםבביתאשתואתלוהביאואחדאחדשכלמלמד'וגו2פ

קמי'אממתלאהימנושתתעברכדי'האסוריבביתאשתולוהביא'וא'אשכלמלמד'וגונ

קמי'אממתלא'האסוריבביתאשתולוהביא'וא'אשכלמלמדא

קמי'אממתלא'האסוריבביתאשתולוהביא'וא'אשכלמלמדש

שמשוןשנתאוהלפיאמי'רדבייצחק'ר'אדיבלאגריראד

שמשוןשנתאוהלפיאמי'רדביהיצחק'ר'אמדיבלאגרידאדפקאקמיהחמראחמראדשתימ

שמשוןשנתאוהלפיאמי'רדברייצחקר"אמריבלאגרידאדפקאקמיחמראחמראדשתי2פ

שמשוןשנתאוהלפיאמי'רדבי'יצחר"אדיבלאגריבאדפקאקמיחמדאחמראדשתינ

שמשוןשנתאוהלפיאמראמי'רדבייצחקר"אדבלאגרידאדפקאקמיחמראחמראדשתיא

שמשוןשנתאוהלפי'אמאמי'רדבייצחקר"אדבלאגרידאדפקאקמיחמראחמראדשתיש

מיםממנוויצאובלחיאשרהמכתשאתאלהיםויבקע'שנטמאבדםחייונתלולפיכךטמאלדברד

מיםממנוויצאובלחיאשרהמכתשאתאלהיםויבקע'שנטמאבדברחייונתלהלפיכךטמאבדברמ

מיםממנוויצאובלחיאשרהמכתשאתאלהיםויבקע'שנטמאבדברחייונתלהלפיכךטמאלדבר2פ

מיםממנוויצאובלחיאשרהמכתשאתם"אליויבקע'שנטמאבדברחייונתלה'לפימא[ט](?)לדברנ

מיםממנוויצאובלחיאשרהמכתשאתאלהיםויבקע'שנאטמאבדברחייונתלו'לפיטמאלדברא

מיםממנוויצאובלחיאשרהמכתשאתאלהיםויבקע'שנאמטמאבדברחייונתלו'לפיטמאלדברש
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'וגונאזכרניאלהים'ייויאמר'ייאלשמשוןויקראוישתד

הזההפעםאך(2)וחזקני(1)נא(ופקדני)נאזכרניאלהיםי"יויאמרי"יאלשמשוןויקראוישתמ

הזההפעםאךנאוחזקנינאזכרניאלהיםי"יויאמרי"יאלשמשוןויקראוישת2פ

'וגונאוחזקנינאזכרנים"אליי"יויאמרי"יאלשמשוןויקראוישתנ

האלהיםהזההפעםאךנאוחזקנינאזכרניאלהים'הויאמר'האלשמשוןויקראוישתא

האלהיםהזההפעםאךנאוחזקנינאזכרניאלהים'הויאמר'האלשמשוןויקראוישתש

לפנישמשון'אמרבבשםיהודהרבאמרלזנותמתאוהוהואה"הקבאצללוהיתהזכירהמהד

לפנישמשון'אמרבבשםיהודהרב'אמלזנותמתאוהוהוא'ה'ב'הקאצללוהיתהזכירהמהמ

לפנישמשון'אמרבבשםיהודהרב'אמלזנותמתאוהוהואה"הקבאצללוהיתהזכירהמה2פ

לפנישמשון'אמרבבשםיהודהרב'אמלזנותמתאוהוהואה"הבאצללוהיתהזכירהמהנ

שמשון'אמרבבשםיהודהרב'אמלזנותמתאוהוהואה"הקבלפנילוהיהזכירהמהא

שמשון'אמרבבשםיהודהרב'אמלזנותמתאוהוהואה"הקבלפנילוהיהזכירהמהש

ליהעברמהם'לאאמרתיולאישראלאתששפטתישנה'כליזכורהעולםרבון'הקבהד

ליהעברמהםלאחדאמרתיולאישראלאתששפטתישנהעשריםליזכורהעולםרבון'ה'ב'הקמ

ליהעברמהםלאחדאמרתיולאישראלאתששפטתישנהעשריםליזכורהעולמיםרבוןה"הקב2פ

ליהעברמהם'לאאמרתיולא'ישאתששפטתישנה'כליזכור'העורבוןה"הבנ

ליהעברמהם'לא'לישראמרתיולאלישראלששפטתישנהעשריםליזכורע"רבשה"להבא

ליהעברמהם'לא'לישראמרתיולאישראלאתששפטתישנה'עשריליזכורע"רבשה"להקבש

לפניו'אמאחא'ר'אמפלשתיםעינימשתיאחתנקםואנקמההאלהיםמהולמקוםממקוםמקלד

לפניו'אמאחא'ר'אממפלשתיםענימשתיאחתנקםואנקמההאלהיםמהולמקוםממקוםמקלמ

לפניו'אמאחאר"אממפלשתיםעינימשתיאחתנקםואנקמההאלהיםמהולמקוםממקוםמקל2פ

לפניו'אמאחאר"א'מפלשתיעינימשתיאחתנקםואנקמהם"האלימהולמקוםמקום[מ](ל)מקלנ

לפניו'אמאחאר"אמפלשתיםעינימשתיאחתנקםואנקמהמהולמקוםממקוםזומקלא

לפניו'אמאחאר"אמפלשתיםעינימשתיאחתנקםואנקמהמהולמקוםממקוםזומקלש

לעתידלימתוקנתתהאאחתעיניושכרהזהבעולםאחתעינישכרליתן'העורבוןד

לעתידלימתוקנתתהאאחתעיניושכרהזהבעולםאחתעינישכרליתןהעולםרבוןמ

לעתידלימתוקנתתהאאחתעיניושכרהזהבעולםאחתעינישכרליתןהעולםרבון2פ

לעתידמתוקנתליתהא'אעיניושכרז"בעהאחתעינישכרליתן'העורבוןנ

ב"לעהמתוקנתתהאאחתעיןושכרז"בעהאחדעיןשכרליתן'העולמירבוןא

ב"לעהמתוקנתתהאאחתעיןושכרז"בעה'אעיןשכרליתן'העולמירבוןש

ישראלבכליפהאישהיהלאוכאבשלום'שנבומתגאהשהיהמדדבשעהאבשלוםלבאד

מאדלהללישראלבכליפהאישהיהלאוכאבשלום'שנבומתגאהשהיהמרדבשערואבשלוםלבואמ

מאדלהללישראלבכליפהאישהיהלאאבשלום[כ](ב)ו'שנבומתגאהשהיהבשערומרדאבשלוםלבא2פ

מאדלהלל'ישבכליפהאישהיהלאוכאבשלום'שנבומתגאהשהיהמדדבשערואבשלוםלבאנ

מאדלהלל'ישרבכליפהאישהיהלאוכאבשלום'שנאבשערומרדאבשלוםא

מאדלהלל'ישרבכליפהאישהיהלאוכאבשלום'שנאבשערומרדאבשלוםש
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'וגולימיםימיםמקץוהיהשערואתובגלחוד

'וגומלימיםימיםמקץוהיהשערואתובגלחו'וגוממ

עליוכבדכייגלחאשרלימיםימיםמקץוהיהשערואתוכגלחו'וגוקדקדוועדרגלומכף2פ

עליוכבדכייגלחאשרלימים'ימימקץוהיהשערואתוכגלחו'וגוקדקדוועדרגלומכףנ

'וגוימיםמקץוהיהשערואתובגלחו'וגוא

'וגוימיםמקץוהיהשערואתובגלחו'וגוש

באלהראשוויחזק'שנבשערונתלה'לפיכד

באלה(?ב)ראשוויחזק'שנבשערונתלהלפיכךמ

באלהראשוויחזק'שנבשערונתלהלפיכךבאבןשקליםמאתיםראשושעראתושקלוגלחו2פ

באלהראשוויחזק'שנבשערונתלה'לפיבאבןשקליםמאתיםראשושעראתושקלוגלחונ

באלהראשוויחזק'שנאבשערונתלה'לפיהמלךבאבןשקליםמאתיםראשושעראתושקלא

באלהראשוויחזק'שנאבשערונתלה'לפיהמלךבאבןמאתיםראשושעראתושקלש

נזיראבשלום'אומהנשיאיהודה'רתניהשמיםביןויותןד

נזיראבשלום'אומהנשיאיהודה'רתניעברתחתיואשרוהפרדוהארץ(והארץ)השמים(המ)ביןויתןמ

נזיראבשלוםאומרהנשיאיהודה'רתניעברתחתיואשרוהפרדהארץוביןהשמיםביןויותן2פ

נזיראבשלום'אוהנשיאיהודה'רתני'וגוהארץוביןהשמיםביןויותןנ

נזיראבשלום'אומיהודה'רתניהשמיםוביןהארץביןויותןא

נזיראבשלום'אומ'יהוד'רתניהשמיםוביןהארץביןויותןש

אלאבשלוםויאמרשנהארבעיםמקץויהי'שנמגלחהיהחדשב'ליאחדהיהעולםד

אלאבשלוםויאמרשנהארבעיםמקץויהי'שנמגלח[היה]חדשעשרלשניםאחדהיהעולםמ

אלאבשלוםויאמרשנהארבעיםמקץויהי'שנאמגלחהיהחדשעשרלשניםאחדהיהעולם2פ

אלאבשלוםויאמרשנה'ממקץויהי'שנמגלחהיהב"לי'אהיהעולםנ

אלאבשלוםויאמרשנה'ממקץויהי'שנאמגלחהיהחדשב"לי['א]היהעולםאלהיםא

אלאבשלוםויאמרשנה'ממקץויהי'שנאמגלחהיהחדשב"ליהיהעולםש

ב'ליאחדומגלח'וגועבדךנדרנדרכינדריאתואשלםנאאלכהאביוד

לשניםאחדומגלח'וגומעבדךנדרנדרכי'וגומנדריאתואשלםנאאלכהאביומ

לשניםאחדומגלח'וגובגשורבשבתיעבדךנדרנדרכי'וגונדריאתואשלםנאאלכהאביו2פ

ב"לי'אומגלח'וגובגשורבשבתיעבדךנדרנדרכי'וגונדריאתואשלםנאאלכהאביונ

ב"ליומגלחנדרנדרכי'וגונדריאתואשלםנאאלכההמלךא

ב"ליומגלחנדרנדרכי'וגונדריאתואשלםנאאלכההמלךש

ימיםחומהערימבתיימיםימיםיליף'וגויגלחאשר'לימיימיםמקץויהי'שנחדשד

ימיםחומהערימבתיימיםימיםיליף'וגומיגלחאשרלימיםימיםמקץויהי'שנחדשעשרמ

ימיםחומהערימבתיימיםימיםיליף'וגויגלחאשרלימיםימיםמקץויהי'שנחדשעשר2פ

ימיםחומהערימבתיימיםימיםיליףיגלחאשרלימיםימיםמקץויהי'שנחדשנ

ימיםחומהערימבתילימיםימיםיליףיגלחאשרלימיםימיםמקץויהי'שנאחדשא

ימיםחומהערימבתילימיםימיםיליףיגלחאשרלימיםימיםמקץויהי'שנאחדשש
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אחדמגלח'אומנהוראי'רחדש'יבכאןאףחדש'ב'ילהלןמהגאולתותהיהד

אחדמגלח'אומנהוראי'רחדשב"יכאןאףחדשב"יהתםמהגאולתותהיהמ

אחדמגלח'אומנהוראי'רחדשעשרשניםכאןאףחדשעשרשניםהתםמהגאולתותהיה2פ

'אמגלח'אונהוראי'רחדשב"יכאןאףחדשב"יהתםמהגאולתותהיהנ

'אמגלח'אומנהוראי'רחדשב"יכאןאףחדשב"יהתםמהגאולתותהיהא

'אמגלח'אומנהוראי'רחדשב"יכאןאףחדשב"יהתםמהגאולתותהיהש

הוייום'מלויותרישלחולאופרעיגלחולאוראשםבהם'שנמכהניםליהיליףיוםלשלשיםד

הוייוםמשלשיםויותרישלחולאופרעיגלחולאוראשםבהם'שנמכהניםליהיליףיוםלשלשיםמ

הוייוםמשלשיםויותרישלחולאופרעיגלחולאוראשםבהם'שנאמכהניםליהיליףיוםלשלשים2פ

הוייום'מלויותרישלחולאופרעיגלחולאוראשםבהם'שנמכהניםליהיליףיום'ללנ

הוייום'משלשיויותרישלחולאופרעיגלחולאוראשםבהם'שנאמכהניםליהויליףיוםלשלשיםא

הוייום'מלויותרישלחולאופרעיגלחולאוראשםבהם'שנא'מכהניליהויליףיוםלשלשיםש

יוסי'רכבודאיכאנמיהכאכבוד'משופרעלגדל'רשאיאיןטעםמהכהניםוגביפרעד

יוסי'רכבודאיכאנמיהכאכבודמשוםפרעלגדלרשאיןאיןטעםמהכהניםוגביפרעמ

יוסי'רכבודאיכאנמיהכאכבודמשוםפרעלגדלרשאיןאיןטעםמהכהניםוגביפרע2פ

יוסי'רכבוד'איכנמיהכאכבודמשוםפרעלגדלרשאיןאיןט"מ'כהניוגביפרענ

יוסי'רכבודאיכאנ"הכבודמשוםפרעלגדלרשאיןאיןטעםמהכהניםוגביפרעא

יוסי'רכבודאיכאנ"הכבודמשוםפרעלגדלרשאיןאיןטעםמהכהניםוגביפרעש

לערבשבתמערבמגלחיןצפוריובניטבריאבבנימצינושכןשבתלערבשבתמערבמגלח'אוד

לערבשבתמערבמגלחיםמלכיםבבנימצינושכןשבתלערבשבתמערבמגלח'אוממ

לערבשבתמערבמגלחיןמלכיםבבנימצינושכןשבתלערבשבתמערבמגלח'אומ2פ

ש"לעש"מע'מגלחימלכיםבבני'מצישכןש"לעש"מעמגלח'אונ

ש"לעש"מעמגלחיןהמלכיםבבנימצינושכןש"לעש"מעהיהמגלח'אומא

ש"לעש"מע'מגלחיהמלכיםבבנימצינושכןש"לעש"מעהיהמגלח'אומש

'וגושקליםמאתיםראשושעראתושקלשבתד

מגלחיםצפוריובניטבריהבבניכןשאיןמההמלךבאבןשקליםמאתיםראשושעראתושקלשבתמ

מגלחיןצפריובניטבריאבבניכןשאיןמה'וגושקליםמאתיםראשושעראתושקלשבת2פ

'מגלחיצפוריובניטבריהבבנישאיןמה'שקלי'מאתיראשושעראתושקלנ

מגלחיןציפוריובבניטבריהבבניכןשאיןמההמלךבאבןשקליםמאתיםראשושעראתושקלא

מגלחיןציפוריובבניטבריהבבניכןשאיןמההמלךבאבן'שקלי'מאתיראשושעראתושקלש

בדיןיוחנן'רבשםביבי'רככידוןיכולהיהגדולהכחרוביתאבשלוםחנינא'ר'אד

בדיןיוחנן'רבשםביבי'רככידוןיכולהיהגדולהכחרוביתאבשלוםחנינא'ר'אמכןמ

בדיןיוחנן'רבשםבבי'רככידוןיכולהיהגדולהכארוביתאבשלוםחנינאר"אמכן2פ

בדין'יוחר"בשביבי'רככידוןיכולהיהגדולהכחרוביתאבשלום'חנינר"אכןנ

בדין'אמיוחנןר"בשל"רבטרוןיכולהיהגדולהכחרוביתאבשלוםחניןר"אכןא

בדין'אמיוחנןר"בשל"רבטרוןיכולהיהגדולהכחרוביתאבשלוםחניןר"אכןש
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כורתאמקפאדחמריהואזוריהדבריואזוריהאזורינסביתלהכהסלקיתכדחנינא'ר'אעשויהיהבדיןד

כורתאמקפאדחמראואזוריהדבריואזוריאזורינסביתלהכאסליקיתכדחנינא'ר'אמעשויהיהמ

בורתאמקפאדחמריהואזוריהדבריואדוריהאזוריהנסיביתלהכאסליקיתכדחנינאר"אמעשויהיהבדין2פ

כורתאמקפאדחמריואזוריהדבריואזוריה(ה)אזורינסביתלהכאכדסלקית'חנינר"אעשויהיהנ

כורתאמקפאדחמראואיזורידבריואיזוריאיזורינסיביתלהכאסליקתכדחניןר"אעשויהיהא

כורתאמקפאדחמרי'ואיזורידברי'ואיזוריאיזורינסיביתלהכאסליקתכדחניןר"אעשויהיהש

קובר'אושאולאבאדבשידימלאונגדחרובחדקציתמטוןולא'דישר'דארעדחרוביתאד

קובר'אומשאולאבאדבשידימלאונגרחרובחדקצתמטוןולאדישראלדארעאדחרוביתאמ

קובר'אומשאולאבאדבשידימלאונגדחרובחדקציתמטוןולאדישראלדארעאדאריביתיה2פ

קובר'אושאולאבאדבשידימלאונגרחרובחדקציתמטוןולא'דישדארעאדחרוביתאנ

קובר'אומשאולאבאדבשידימלאונגרחרובחדקציתמטוןמציתולא'דישרדארעאדחרוביתאא

קובר'אומשאולאבאדבשידימלאונגרחרובחדקציתמטוןמציתולא'דישרדארעאדחרוביתאש

אמרולאחורכשחזרתיחוטמיעדמתשלעינובגלגלועמדתימתחתימערהנפחתהאחתפעםהייתימתיםד

אמרולאחוריכשחזרתיחוטמיעדשלמתעיניובגלגלועמדתימתחתימערהנפתחהאחתפעםהייתימתיםמ

אמרולאחוריכשחזרתיחוטמיעדמתשלעיניובגלגלועמדתימתחתימערהנפחתהאחתפעםהייתימתים2פ

אמרולאחוריכשחזרתיחוטמיעדמתשלעינובגלגלועמדתימתחתימערהנפחתה'אפעםהייתימתיםנ

אמרולאחוריכשהחזרתיחוטמיעדמתשלעיניובגלגלועמדתימתחתימערהנסנסהאחתפעםהייתימתיםא

אמרולאחוריכשהחזרתיחוטמיעדמתשלעיניובגלגל[תי]ועמדמתחתימערהנסנסהאחתפעםהייתימתיםש

היהבדורוארוךשאולאבאאלאלאוהיהנניסשאולאבאתאמרשמאהיתהאבשלוםשלליד

היהבדורוארוךשאולאבאאלאלאוהיהננוסשאולאבאתאמרשמאהיתהשלאבשלוםלימ

היהבדורוארוךשאולאבאאלאלאוהיהננוסשאולאבאתאמרשמאהיתהאבשלוםשל2פ

היהבדורוארוךשאולאבאאלאלאוהיהננסשאולאבא'תאמשמאהיתהאבשלוםשללינ

היהבדורוארוךשאולאבאאלאלאהיהננסשאולאבאתאמרושמאהיתהאבשלוםשלא

היהבדורוארוךשאולאבאאלאלאוהיהננסשאולאבא'תאמושמאהיתהאבשלוםשלש

'עקיב'רלכתפומגיעעקיבא'ורהיהבדורוארוךטרפון'רהיהלכתפומגיעטרפון'ורד

עקיבא'רהיהלדורומגיעעקיבאורהיהבדורוארוךטרפון'רהיהלכתיפומגיעטרפון'ורמ

עקיבא'רהיהלכתפומגיעעקיבא'ורהיהבדורוארוךטרפון'רהיהלכתפומגיעטרפון'ור2פ

'עקי'רלכתיפומגיע'עקי'ורהוהבדורוארוךטרפון'רהיהלכתיפומגיעטרפון'ורנ

'עקי'רלכתפומגיע'עקי'ורהיהבדורוארוךטרפון'רהיהלכתפומגיעטרפון'ורא

'עקי'רלכתפומגיע'עקי'ורהיהבדורוארוךטרפון'רהיהלכתפומגיעטרפון'ורש

לכתפוימגיע'ורהיהבדורוארוךמאיר'רלכתפומגיעמאיר'ורהיהבדורואורךד

לכתיפומגיע'ורהיהבדורוארוךמאיר'רלכתיפומגיעמאיר'ורהיהבדורוארוךמ

לכתפומגיע'ורהיהבדורוארוךמאיר'רלכתפומגיעמאיר'ורהיהבדורוארוך(מגיע)2פ

לכתיפוימגיע'ורהיהבדורוארוךמ"רלכתפומגיעמ"ורהיהבדורואורךנ

היהלכתפומגיע'ורהיהבדורוארוךמ"רלכתפומגיעמ"ורבדורוארוךא

היהלכתפומגיע'ורהיהבדורוארוךמ"רלכתפומגיעמ"ורהיהבדורוארוךש
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רבלכתפומגיעיהודהורבהיהבדורוארוךרבלכתפומגיעורבהיהבדורוארוך'רד

רבלכתיפומגיעיהודהורבהיהבדורוארוך'רמ

רבלכתפומגיעיהודהורבהיהבדורוארוךרבלכתפומגיעורבהיהבדורוארוך'ר2פ

רבלכתיפומגיעיהודהורבהוהבדורוארוךרבלכתיפומגיעורבהוהבדורוארוך'רנ

רבלכתפומגיעיהודהורבהיהבדורוארוךרבלכתפומגיעהיהורבהיהבדורוארוך'רא

רבלכתפומגיעיהודהורבהיהבדורוארוךרבלכתפומגיעהיהורבהיהבדורוארוך'רש

דיאלהלאדאליהקאיבדיתאדפוםפושתבנאלכתפומגיעדיאלאואדאהיהבדורוארוךיהודהד

דיאלאלאדאליהקאיבדיתאדפוםפושתנאלכתיפומגיעדיאלאואדאהיהבדורוארוךיהודהמ

דיאלאלאדאליהקאילאבדיתאדפוםפושתנאלכתפומגיעדיאלאואדאהיהבדורוארוךיהודה2פ

דיאלהלאדאליהקאיבדיתאדפוםפושתבנאלכתפומגיעדיאדלאואדאהוהבדורוארוךיהודהנ

לאדריאלליהקאיבדיתאדפוםפושתנאהיהלכתפומגיעואדריאלהיהבדורוארוךיהודהא

לאדריאלליהקאיבדיתאדפוםפושתנאהיהלכתפומגיעואדריאלהיהבדורוארוךיהודהש

יפהאישהיהלאוכאבשלוםכתובפלגיהעדבדיתאדפוםלפושתבנאליהקיימיעלמאכוליפלגיהעדד

יפהאישהיהלאוכאבשלום'וכתופלגיהעדבדיתאדפוםלפושתבנאליהקיימיעלמאכוליפלגיהעדמ

יפהאישהיהלאוכאבשלוםכתיבפלגיהעל'בדיתדפוםלפושבתנאליהקיימיעלמאכוליפלגיהעד2פ

יפהאישהיהלאוכאבשלום'כתיפלגיהעדבדיתאדפוםלפושתבנאליהקיימיע"כפלגיהעדנ

יפהאישהיהלאוכאבשלום'כתיפלגיהעדבדיתאדפוםלפושתנאליהקיימיע"כפלגיהעדא

יפהאישהיהלאוכאבשלום'כתיפלגיהעד'בדיתדפוםלפושתנאליההיימיע"כפלגיהעדש

ודכותיהמוםבוהיהלאקדקדוועדרגלומכף'ל'תבכליכולמאדלהללישראלבכלד

ודכותיהמוםבוהיהלאקדקדוועדרגלומכףל"תבכליכולמאדלהללישראלבכלמ

ודכותיהמוםבוהיהלאקדקדוועדרגלומכףלומרתלמודבכליכולמאדלהללישראלבכל2פ

ודכותיהמוםבוהיהלאקדקדוועדרגלומכףל"תבכליכולמאדלהלל'ישבכלנ

ודכותיהמוםבוהיהלאקדקדוועדרגלומכףל"תבכליכולמאדלהלל'ישרבכלא

ודכותיהמוםבוהיהלאקדקדוועדרגלומכףל"תבכליכולמאדלהללישראלבכלש

גבוהומעלהמשכמו'ל'תבכליכולוטובבחורשאולושמובןהיהולאד

גבוהומעלהמשכמול"תבכליכול'וגומוטובבחורשאולושמובןהיהולאמ

גבוהומעלהמשכמולומרתלמודבכליכול'וגואישואיןוטובבחורשאולושמובןהיהולו2פ

גבוהומעלהמשכמול"תבכליכול'וגווטובבחורשאולושמובןהיהולונ

גבוה'ומעמשכמול"תבכליכולוטובבחורשאולושמובןהיהולוא

גבוה'ומעמשכמול"תבכליכולוטובבחורשאולושמובןהיהולוש

נבקעשעהבאותהלמיפסקיהבעתספסיראשקלבאלהאבשלוםשנתלהבעתישמעאל'רדביתאנאהעםמכלד

נבקעשעהבאותהלמיפסקיהבעאספסיראשקלבאלהאבשלוםשנתלהבעתישמעאל'רדביהתאנאהעםמכלמ

נבקעהשעהבאותהלמפסקיהבעאספסיראשקלבאלהאבשלוםשנתלהבעתישמעאל'רדביתאנאהעםמכל2פ

נבקעהשעהבאותהלמפסקיהבעתספסיראשקלבאלהאבשלוםשנתלהבעת'ישמע'רדביתאנאהעםמעלנ

נבקעהשעהבאותהלמיפסיקיהובעאספסיראשקלבאלהאבשלוםשנתלהבעתישמעאל'רדביתאנאהעםמעלא

נבקעהשעהבאותהלמפסקיהובעאספסיראשקלבאלהאבשלוםשנתלהבעתישמעאל'רדביתאנאהעםמעלש
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נשיםעשראתהמלךויעזב'שנאאביופילגשי'יעלשבאולפימתחתיושאולד

הביתלשמורפלגשיםנשיםעשראתהמלךויעזב'שנאביופלגשיעשרעלשבאולפימתחתיושאולמ

הביתלשמרפילגשיםנשיםעשראתהמלךויעזב'שנאביופילגשיעשרעלשבאולפימתחתיושאול2פ

הביתלשמור'פלגשינשיםעשראתהמלךויעזב'שנאביופלגשיעשרעלשבאולפימתחתיושאולנ

אביופילגשיעשרהעלשבאולפימתחתיושאולא

אביופילגשיעשרהעלשבאולפימתחתיושאולש

עשרהוישבו'שנלונבייאותעשרבוניתנו'לפיכאביופילגשיאלאבשלוםויבא'ואוד

עשרהויסבו'שנלונכיאותעשרבונתנולפיכךישראלכללעיניאביופלגשיאלאבשלוםויבא'ואוממ

עשרהויסובו'שנלונכייאותעשרלונתנולפיכךישראלכללעיניאביופילגשיאלאבשלוםויבא'ואומ2פ

עשרהוישובו'שנלונבידאיותעשרבוניתנו'לפי'ישכללעיניאביופלגשיאלאבשלוםויבא'ואונ

עשרהויסובו'שנאלונביאות'יבונתלו'לפיישראלכללעיניא

עשרהויסובו'שנאלונביאות'יבונתלו'לפי'ישרכללעיניש

בחייולוויצבלקחואבשלום'כתונעריםד

מצבתאתבחייולוויצבלקחואבשלום'וכת'וגומנעריםמ

מצבתאתבחייולוויצבלולקחואבשלוםכתיבוימיתוהואבשלוםאתויכויואבכלינושאיאנשים2פ

מצבתאתבחייולוויצבלקחואבשלום'כתוימיתוהואבשלוםאתויכויואבכלינושאינעריםנ

מצבתאתבחייולוויצבלקחואבשלוםוימיתוהואבשלוםאתויכויואבכלינושאינעריםא

מצבתאתבחייולוויצבלקחואבשלוםוימיתוהואבשלוםאתויכויואבכלינושאי'נעריש

שלקח'לקיבן'שמעו'ר'אלקחמאיד

שלקחלקישבןשמעון'ר'אמלקחמאי'וגומבןליאיןאמרכיהמלךבעמקאשרמ

שלקחלקישבןשמעוןר"אמלקחמאי'וגובןליאיןאמרכיהמלךבעמקאשר2פ

שלקחל"ארשבלקחמהובןלואיןאמרכיהמלךבעמקאשרנ

שלקחל"ארשבלקחמאיהמלךבגןאשרא

שלקחל"ארשבלקחמאיהמלךבגןאשרש

מלכישלעמוקהבעצהפפאברחננא'ר'אהמלךבעמקאשרמצבתאתלעצמורעמקחד

שלמלכועמוקהבעצהפפאברחננא'ר'אמהמלךבעמקאשרמצבתאתלעצמורעמקחמ

מלכושלעמוקהבעצהפפאברחיננאר"אהמלךבעמקאשרמצבתאתלעצמורעמקח2פ

מלכושלעמוקהבעצהפפאברחננאר"אהמלךבעמקאשרמצבתאתלעצמורעמקחנ

מלכושלעמוקהבעצהפ"בחנינאר"אהמלךבגןאשרמצבתאתלעצמורעמקחא

מלכושלעמוקהבעצהפפאברחנינאר"אהמלךבגןאשרמצבתאתבעצמורעמקחש

'וגונשיךאתולקחתימביתיךרעהעליךמקיםהנני'ייאמרכה'שנאעולםשלד

ונתתילעיניךנשיךאתולקחתימביתךרעהעליךמקיםהנניי"יאמרכה'שנשלעולםמ

ונתתילעיניךנשיךאתולקחתימביתךרעהעליךמקיםהנניי"יאמרכה'שנעולםשל2פ

ונתתילעיניךנשיךאתולקחתיביתךמתוךרעהעליךמקיםהנניי"יאמרכה'שנעולםשלנ

'וגולעיניךנשיךאתולקחתימביתיךרעהעליך'מקיהנני'ה'אמכה'שנאעולםשלא

'וגולעיניךנשיךאתולקחתימביתיךרעהעליךמקיםהנני'ה'אמכה'שנאעולםשלש
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פפאברחננא'ר'א'ראמרחברוןמעמקוישלחהוודכותיהד

פפאברחננא'ר'אמחברוןמעמקוישלחהוודכותיה'וגומלרעךמ

פפאברחיננאאמרחברוןמעמקוישלחהוודכותיההזאתהשמשלעינינשיךעםושכבלרעך2פ

פפאברחננאר"אחברוןמעמקוישלחהוודכוותיההזאתהשמשלעינינשיךעםושכבלרעךנ

פ"בחנינאר"אחברוןמעמקוישלחהוודכותיהא

פפאברחנינאר"אחברוןמעמקוישלחהוודכותיהש

'וגוזרעךיהיהגרכיתדעידועבחברוןשקבורצדיקאותושלעמוקהבעצהד

'וגומזרעךיהיהזגרכיתדעידועבחברוןשקבורצדיקשלאותועמוקהבעצהמ

להםלאבארץזרעךיהיהגרכיתדעידועבחברוןשקבורצדיקאותושלעמוקהבעצה2פ

'וגוזרעךיהיהגרכיתדעידועבחברוןשקבורצדיקאותושלעמוקהבעצהנ

'וגוזרעךיהיהגרכיתדעידועבחברוןהקבורצדיקאותושלעמוקהבעצהא

'וגוזרעךיהיהגרכיתדעידועבחברוןהקבורצדיקאותושלעמוקהבעצהש

ושמהאחתובתבניםשלשהלאבשלוםויולדו'אואחר'וכתבןליאין'אמכיד

ושמהאחתובתבניםשלשהלאבשלוםויולדואומראחד'כתיבןלואין'אמכימ

ושמהאחתובתבניםשלשהלאבשלוםויולדואומראחדכתובבןלואיןאמרכי'וגו2פ

ושמהאחתובתבניםשלשהלאבשלוםויולדו'אואחר'כתובןלואיןאמרכינ

'אובתבנים'גלאבשלוםויולדו'כתיוהאבןליאין'אמכיא

'אובתבנים'גלאבשלוםויולדו'כתיוהאבןליאין'אמכיש

גניבות'גאבשלוםשגנבולפילמלכותראויבןלוהיהשלאאבדימיבריצחקרב'אמתמרד

גניבותשלשאבשלוםשגנבולפילמלכותראויבןלוהיהשלאאבדימיבריצחקרב'אמתמרמ

גנבותשלש'אבשלושגנבולפילמלכותראויהיהשלאאבדימיבריצחקרב'אמתמר2פ

גניבות'גאבשלוםשגנבולפילמלכותראויבןלוהיהשלאאבדימיבר'יצחר"אתמרנ

גניבות'גאבשלוםשגנבולפילמלכותראוי[בןלו]היהשלאאבדימיבריצחקר"אא

גניבות'גאבשלוםשגנבולפילמלכותראויהיהשלאאבדימיבריצחקר"אש

שבטים'גבונבקעו'לפיכישראלאנשיולב'ד'בולבאביולבד

שבטיםשלשהויקח'שנשבטיםשלשהבונתקעולפיכךישראלאנשיולבד"בולבאביולבמ

שבטיםשלשהויקח'שנשבטיםשלשהבונתקעולפיכךישראלאנשיולבדיןביתולבאביולב2פ

שבטים'גויקח'שנשבטים'גבונתקעו'לפיישראלאנשיולבד"בולבאביולבנ

'שבטישלשהויקח'שנא'שבטי'ג[בו]נתקעו'לפיישראלכלולבד"בולבאביולבא

'שבטי'גויקח'שנא'שבטי'גבונתקעו'לפיישראלכלולבד"בולבאביולבש

ויאמרשנהארבעיםמקץויהימניןאביולבהאלהבלבחיעודנואבשלוםבלבויתקעםבכפוד

ויאמרשנהארבעיםמקץויהי'שנמניןאביולבהאלהבלבחיעודנואבשלוםבלבויתקעםבכפומ

ויאמרשנהארבעיםמקץויהי'שנמניןאביולבהאלהבביתחיעודנואבשלוםבלבויתקעםבכפו2פ

ויאמרשנה'ארבעימקץויהי'שנמניןאביולבהאלהבביתחיעודנואבשלוםבלבויתקעםבכפונ

'וגושנה'ממקץויהי'שנאמניןאביולבאבשלוםבלבויתקעםבכפוא

'וגושנה'ממקץויהי'שנאמניןאביולבאבשלוםבלבויתקעםבכפוש
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הכין'אומהואוהכאשנה'מאלאמלךלאדודשלימיוכל'וגודודאלאבשלוםד

הכן'אמהואוהכאשנהארבעיםאלאמלךלאשלדודימיוכל'וגומדודאלאבשלוםמ

הכיןאמרהואוהכאשנהארבעיםאלאמלךלאדודשלימיוכל'וגודודאלאבשלום2פ

הכן'אמהואוהכאשנה'מאלאמלךלאדודשלימיוכל'וגודודאלאבשלוםנ

והימיםא"וכהשנה'מאלאמלךלאדודשלימיוכלא

והימיםא"וכהשנה'מאלאמלךלאדודשלימיוכלש

'וגועבדךנדרנדרכימלךישראלששאלומשעהאלאד

'וגומעבדךנדרנדרכימלךישראלששאלומשעהאלאמ

'וגועבדךנדרנדרכימלךישראלששאלומשעהאלא2פ

'וגועבדךנדרנדרכימלך'ישששאלומשעהאלאנ

עבדךנדרנדרכימלך'ישרששאלומשעהאלאשנה'מ'ישרעלדודמלךאשרא

עבדךנדרנדרכימלךישראלששאלומשעהאלאשנה'מישראלעלדודמלךאשרש

'ל'אעמידנסיבוןגובריןדתריןפיטקחדלי'כתליה'אמבדוןבעיאתמאןליהאמרד

'אמעמידנסביניןגובריןדתריןפיטקחדליכתובליה'אמכדוןבעיאתמהליה'אממ

'אמעמידנסיבוןגובריןדתריןפיטקחדליכתובליה'אמכדוןבעיאתמהליה'אמ2פ

ל"אעמידנסיבוןגובריןדתריןפיטקחדלי'כתול"אכדוןבעיאתמהל"אנ

ל"אעמידנסיבוןגובריןדתריןפתיקחדליכתובל"אכדוןבעיאתמהל"אא

ל"אעמידנסיבוןגובריןדתריןפתיקחדלי'כתול"אכדוןבעיאתמהל"אש

אנאבעידאנאולמאןסתםליכתובלי'אמבעיאתלמאןליאמורד

אנאבעידאנאולמאןסתםליכתובליה'אמכתביתהבעיאתלמאןליאמורליהמ

אנאבעידאנאולמאןסתםליכתובליה'אמכתביתהבעיאתלמאןליאמורליה2פ

אנאבעידאנאולמאןסתםלי'כתול"אכתביתהבעיאתלמאןליאמורנ

בעידאנאולמאןסתםליכתובל"אכתביתיהבעיאתלמאןליאמורא

בעידאנאולמאןסתםלי'כתול"אכתביתיהבעיאתלמאןליאמורש

'ד'ה'הגובריןמאתיןליהדצמתעדגובריןתריןתריןליהוצמתאזלסתםליכתבנסבד

'ד'ה'הגובריןמאתייןליהדצמתעדגובריןתריןתריןליהוצמתאזלסתםליהכתבנסבמ

היאהדאגובריןמאתיןליהדצמתעדגובריןתריןתריןליהוצמתאזלסתםליהכתבנסב2פ

ד"ההגובריןמאתיןליהדצמתעדגובריןתריןתריןליהוצמתאזלסתםליהכתבנסבנ

ד"ההגובריןמאתןליהדסמתעדגוברין[תרין]תריןליהוסמתאזלסתםליהכתבנסיבא

ד"ההגובריןמאתןליהדסמתעדגובריןתריןליהוסמתאזלסתםליהכתבנסיבש

והולכיםמדוד'קרואידברכלידעוולאלתומםוהולכיםקרואיםבירושלםאישמאתיםהלכואבשלוםואתד

והולכיםמדודקרואיםלתומםוהולכיםקרואיםמירושלםאישמאתיםהלכואבשלוםואתמ

'והולכימדודקרואיםדברכלידעוולאלתומםוהולכיםקרואיםבירושלםאישמאתיםהלכואבשלוםואתדכתיב2פ

והולכיםמדודקרואיםדברכלידעוולאלתומםוהולכיםקרואיםבירושלםאיש'מאתיהלכואבשלוםואתנ

והולכיםמדודקרואיםדברכלידעוולאלתמםוהולכיםקרואיםמירושלםאישמאתיםהלכואבשלוםואתא

'והולכימדוד'קרואידברכלידעוולאלתמםוהולכיםקרואיםמירושלםאישמאתיםהלכואבשלוםואתש
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סנהדריותראשיכולםאחא'רבשםהונא'ר'אאחיתופלמעצתדברעלידעוולאמאבשלוםלתומםד

סנהדריותראשיכולםאחא'רבשםחונא'ראחיתופלמעצתדברכלידעוולאמאבשלוםלתומםמ

סנהדראותראשיכולםאחא'רבשםחונה'ראחיתופלמעצתדברכלידעוולאמאבשלוםלתומם2פ

סנהדראותראשיכולםאחאר"בשהונא'ראחיתופלמעצתדברכלידעוולאמאבשלוםלתומםנ

'סנהדראוראשיכולם'אמאחאר"בשהונא'ראחיתופלמעצתדברכלידעוולאמאבשלוםלתומםא

'סנהדראוראשיכלם'אמאחאר"בשהונא'ראחיתופלמעצתדברכלידעוולאמאבשלוםלתומםש

בידינודודיפולואלדודבידנאנפלה'העולמרבוןאמרולחילופיןאתייןמילייהדהמוןוכיוןהיוד

בידינודודיפולואלדודבידנאנפלאהעולמיםרבוןאמרולחילופיןאתייןמילייאדחמוןוכיוןהיומ

בידינודודיפולואלדודבידנאנפלההעולמיםרבוןאמרולחלופיןאתייאןמיליהדחמוןוכיוןהיו2פ

בידינודודיפולואלדודבידנאנפלה'העו'רבואמרולחילופיןאתייןמילייהדחמוןוכיוןהיונ

בידינודודיפולואלדודבידנאנפלה'העולמירבוןאמרולחילופיןאתייןמיליהדחמוןוכיוןהיוא

בידינודודיפולואלדודבידנאנפלה'העולמירבוןאמרולחילופיןאתייןמיליהדחמוןוכיוןהיוש

'שנעליומתרחמיםאנואיןבידינודודנופלואםעלינומתרחםדודבידאנונופליםשאםד

'שנעליומרחמיםאנואיןבידנודודנפלואםעלינומתרחםהואדודבידאנונופליםשאםמ

'שנאעליומתרחמיןאנואיןבידינודודיפולואםעלינומתרחםדודבידיאנונופליםשאם2פ

'שנעליומרחמיןאנואיןבידינודודנפלואםעלינומתרחםדודבידאנונופליןשאםנ

'שנאעליומרחמיןאנושאיןא

'שנאעליו'מרחמיאנושאיןש

ביתלבאביולבשגנבהרי'וגונפשיבשלוםפדהד

ד"בלבאביולבשגנבהריעמדיהיוברביםכילימקרובנפשיבשלוםפדהמ

דיןביתלבאביולבשגנבהריעמדיהיוברביםכילימקרובנפשיבשלוםפדה2פ

ד"בלבאביולבשגנבהרי'וגונפשיבשלוםפדהנ

ד"בלבאביודודלבשגנבהרינפשיבשלוםפדהא

ד"בלבאביודודלבשגנבהרינפשיבשלוםפדהש

אבשלוםויעש'וגולולהשתחותאישבקרבוהיה'וגובארץשופטישימנימיאבשלוםויאמרד

אבשלוםויעש'וגומלולהשתחוותאישבקרבוהיה'וגומבארץשופטישימנימיאבשלוםויאמר'שנמניןמ

אבשלוםויעש'וגולולהשתחוותאישבקרבוהיה'וגובארץשופטישימנימיאבשלוםויאמר'שנאמנין2פ

אבשלוםויעש'וגולולהשתחוותאישבקרבוהיה'וגובארץשופטישימנימיאבשלוםויאמרנ

לולהשתחוותאישבקרובוהיה'וגושופטישימנימיאבשלום'ויאמ'שנאמניןא

לולהשתחוותאישבקרובוהיה'וגושופטישימנימיאבשלוםויאמר'שנאמניןש

ישראלאנשילבאת'אבשלוויגנוב'מניישראלאנשילבישראללכלהזהכדברד

ישראלאנשילבאתאבשלוםויגנבמנייןישראלאנשילב'וגומישראללכלהזהכדברמ

ישראלאנשילבאתאבשלוםויגנוב'שנאמניןישראלאנשילבישראל'אלכלהזהכדבר2פ

ישראלאנשילבאתאבשלוםויגנובמנין'ישאנשילב'ישלכלהזהכדברנ

א

ש



99

במדבר רבה פרשה ט

כד, ט

מרוםואבא'ייחרפתמלאכיךביד'שנמלאךידיעלאלאהמקוםלפנינתגאהלאסנחריבוכןד

'שנמלאךידיעלאלאהמקוםלפנינתגאהלאסנחריבוכןמ

מרוםואבאי"יחרפתמלאכיביד'שנאמלאךידיעלאלאהמקוםלפנינתגאהלאסנחריבוכן2פ

מרוםואבאי"יחרפתמלאכיךביד'שנמלאךי"עאלאהמקוםלפנינתגאהלאסנחריבוכןנ

'החרפתמלאכיךביד'שנאמלאךי"עאלאנתגאהלאסנחריבוכןא

'החרפתמלאכיךביד'שנאמלאךי"עאלאנתגאהלאסנחריבוכןש

במחנהויך'יימלאךויצא'שנאמלאךידיעלאלאממנונפרעלא'הבהאף'וגוקצוד

במחנהויךי"ימלאךויצאמ

במחנהויךי"ימלאךויצא'שנמלאךידיעלאלאממנונפרעלאה"הקבאף'וגוקצו2פ

במחנהויךי"ימלאךויצא'שנמלאךי"עאלאממנונפרעלאה"הבאף'וגוקצונ

במחנהויך'המלאךויצא'שנאמלאךי"עאלאממנונפרעלאה"הבואףא

במחנהויך'המלאךויצא'שנאמלאךי"עאלאממנונפרעלאה"הקבואףש

עשהביניהםלשרותכדאיעולםבאיכלאין'אמנבוכדנצרבראשיהם'קשריקושרימלכםכולם'וגואשורד

עשהביניהםלשרותכדאיעולםבאיכלאין'אמנבוכדנאצרבראשיהםכתריםקושרימלכיםכולן'וגומאשורמ

עשהביניהםלשרותכדאיעולםבאיכלאין'אמנבוכדנצרבראשיהםכתריםקושרימלכיםכולם'וגואשור2פ

עשהביניהםלשרותכדאיעולםבאיכלאין'אמנבוכדנצרבראשיהן'כתריקושריןמלכםכולם'וגואשורנ

עשהביניהםלשרותכדאיעולםבאיבכלאין'אמנבוכדנאצרבראשיהםכתריםקושריםמלכיםכלם'וגואשורא

עשהביניהםלשרותכדאיעולםבאיבכלאין'אמנבוכדנאצרבראשיהםכתריםקושריםמלכיםכלם'וגואשורש

אמרתאתה'הקבהלו'אמלעליוןאדמהעבבמתיעלאעלה'שנבתוכהודרקטנהעבלוד

אמרתאתה'ה'ב'הקלו'אמלעליוןאדמהעבבמותיעלאעלה'שנבתוכהודרקטנהעבלומ

אמרתאתהה"הקבלו'אמלעליוןאדמהעבבמתיעלאעלה'שנבתוכהודרקטנהעבלו2פ

אמרתאתהה"הבל"א'וגועבבמותיעלאעלה'שנבתוכהודרקטנהעבלונ

אמרתאתהה"הבל"אלעליוןאדמהעבבמותיעלאעלה'שנאבתוכהודרקטנהעבלוא

אמרתאתהה"הבל"אלעליוןאדמהעבבמותיעלאעלה'שנאבתוכהודרקטנהעבלוש

'וגותורדשאולאלאך'ד'ה'השאולאלאורידךאני'וגואעלההשמיםבלבבךד

'וגומתורדשאולאלאך'ד'ה'השאולאלאורידךאני'וגומאעלההשמיםבלבבךמ

תורדשאולאלאךדכתיבהיאהדאשאולאלאורידךאני'וגואעלההשמיםבלבבך2פ

'וגותורדשאולאלאךד"ההשאולאלאורידךאני'וגואעלההשמיםבלבבךנ

ירכתיאלתורדשאולאלאךד"ההשאולאלאורידךאניאעלההשמיםבלבבךא

'וגותורדשאולאלאךד"ההשאולאלאורידךאניאעלההשמיםבלבבךש

כדאיאתהאיןאתהביניהםלשרותכדאיןעולםבאיכלאיןאמרתאתהלו'אמד

ביניהםלשרותכדאיןעולםבאיכלאיןאמרתאתהלו'אממ

כדאיאתהאיאתה]ביניהםלשרותכדאיןעולםבאיכלאיןאמרתאתהלו'אמ2פ

כדאיאתהאיאתהביניהןלשרותכדאיןעולםבאיכלאיןאמרתאתהל"אנ

כדאיאתהאיביניהםאנילשרות'כדאיעולםבאיכלאיןאמרתאתהל"אבורא

כדאיאתהאיביניהםאנילשרותכדאיעולםבאיכלאיןאמרתאתהל"אש
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'וגוספתמלתאשעתהבה'וגומדורךבראחיותעםטרדיןלךאינשאומןביניהםלשרותד

עלספתמלתאשעתאבה'וגומטרדיןלךאנשאומןמ

עלספתמילתאשעתאבה'וגומדורךבראחיותעםטרדיןלךאינשאומן[ביניהןלשרות2פ

'וגוספתמילתאשעתאבה'וגומדורךבראחיתעםטרדיןלךאינשאומןביניהםלשרותנ

עלספתמלתאשעתאבה'וגומדורךבראחיותועםטרדיןלך'אנשומן[אלא]ביניהםלשרותא

עלספתמלתאשעתאבה'וגומדורךבראחיותועםטרדיןלךאנשאומןאלאביניהםלשרותש

לבא'לעתיהיאוטהורהלשעברהאשהנטמאלאואם'וגועשרתריירחיןולקצתד

לבאלעתידהיאוטהורהלשעבר'וגומהאשהנטמאהלאואם'וגומעשרתריירחיןולקצתנבוכדנאצרמ

לבאלעתידהיאוטהורהלשעברהאשהנטמאהלאואם'וגועשרתריירחיןולקצת'וגונבוכדנצר2פ

לבאלעתידהיאוטהורהלשעברהאשהנטמאהלאואם'וגועשרתריןירחיןולקצתנ

ל"להיא'וטהורלשעברהאשה'נטמאלאואם'וגועשרתריירחיןלקצת'וגונבוכדנאצרא

ל"להיאוטהורהלשעברהאשהנטמאהלאואם'וגועשרתריירחיןלקצת'וגונבוכדנאצרש

הצערהואכדי'או'אליע'רזרעונזרעההשבועהומןהאלותמןונקתהשעהאותהד

הצערהואכדי'אומאליעזר'רזרעונזרעההשבועותומןהאלותמן(זרעונזרעה)ונקתהשעהאותהמ

צערהואכדאי'אומאליעזר'רזרעונזרעהוהשבועותהאלותמןונקתהשעהאותה2פ

הצערהואכדאי'או'אליע'רזרעונזרעההשבועותומןהאלותמןונקתהשעהאותהנ

צערהואכדאי'אומ'אליעז'רזרעונזרעההשבועותומןהאלותמןונקתהשעהאותהא

צערהואכדאי'אומ'אליעז'רזרעונזרעההשבועותומןהאלותמןונקתהשעהאותהש

העקרותכלילכוכןאם'אויהושע'רנפקדתעקרההיתהשאםשכרהבובניםלהשינתןד

העקרותכלילכוכן'אומיהושע'רנפקדתעקרההיתהשאםשכרהבובניםלהשינתןמ

העקרותכלילכוכןאם'אויהושע'רנפקדתעקרההיתהשאםשכרהבובניםלהשינתן2פ

העקרותכלילכוכ"א'אויהושע'רנפקדתעקרההיתהשאםבשכרהבניםלהשינתןנ

'העקרוכלילכוכ"א'אומיהושע'ר'נפקדעקרההיתהשאםבשכרהבניםלהשניתןא

הקערותכלילכוכ"א'אומיהושע'רנפקדתעקרההיתהשאםשכרהבובניםלהשניתןש

בצעריולדתהיתהשאםזרעונזרעהונקתה'לו'תחממההפסידהשישבהוזושיפקדובשבילויקלקלוד

בצעריולדתהיתהשאםזרעונזרעהונקתהל"תמההפסידהבהשישוזושיפקדובשבילויקלקלומ

בצעריולדתהיתהשאםזרעונזרעהונקתה['לומ]תלמודמההפסידהבהשישוזושיפקדובשבילויקלקלו2פ

בצעריולדתהיתהשאםזרעונזרעהונקתהל"מתהפסידהשישבהוזושיפקדובשבילויקלקלונ

בצעריולדתהיתהשאםזרעונזרעהונקתהל"מתהפסדהבהשישוזושיתפקדובשבילויתקלקלוא

בצעריולדתהיתהשאםזרעונזרעהונקתהל"מתהפסדהבהשישוזושיתפקדובשבילויתקלקלוש

יולדתשניםלשתייולדתארוכיםיולדתקצריםלבניםיולדתשחוריםזכריםיולדתנקבותבריוחיולדתהיתהד

לשנהיולדתשניםלשתייולדתארוכיםיולדתקצריםלבניםיולדתשחוריםזכריםיולדתנקבותבריוחיולדתהיתהמ

יולדתשניםלשתייולדתארוכיםיולדתקצריםלבניםיולדתשחוריםזכריםיולדתנקבותבריוחיולדתהיתה2פ

יולדתשנים'לביולדתארוכיםיולדתקצריםלבניםיולדתשחוריםזכריםיולדתנקבותבריוחיולדתהיתהנ

יולדתשנים'לביולדתארוכיםיולדתקצריםלבניםיולדת'שחורי'זכרייולדתנקבותבריוחיולדתהיתהא

יולדתשנים'לביולדתארוכיםיולדתקצריםלבניםיולדת'שחורי'זכרייולדתנקבותבריוחיולדתהיתהש
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אסורהשהיתהלפיאלא'לעבירשכרנותניןאין'או'שמע'רשניםיולדתאחדיולדתשנהבכלד

אסורהשהיתהלפיאלאלעבירהשכרנותניןאין'אומשמעון'רשניםיולדתאחדיולדתשנהבכלמ

אסורהשהיתהלפילעבירהשכרנותניןאין'אומשמעון'רשניםיולדתאחדיולדתשנהבכל2פ

אסורהשהיתהלפיאלאלעבירהשכרנותניןאין'אוש"ר'ביולדת'איולדתשנהבכלנ

אסורהשהיתהלפיאלאלעבירהשכרנותניןאיןא"רששניםיולדת'איולדתשנהלכלא

אסורהשהיתהלפיאלאלעבירהשכרנותניןאיןא"רש'ביולדת'איולדתשנהלכלש

זאתמעתהלזרעהיאמותרתזרעונזרעהונקתה'ל'תלבאלעתידכןתהאיכוללשעברלזרעד

זאתמעתהלזרעהיאמותרתזרעונזרעהונקתהל"תלבאלעתידכןתהאיכוללשעברלזרעמ

זאתמעתהלזרעהיאמותרתזרעונזרעהונקתהלומרתלמודלבאלעתידכןתהאיכוללשעבר[לזרע]2פ

זאתמעתהלזרעהיאמותרתזרעונזרעהונקתהל"תלבאלעתידכןתהאיכוללשעברלזרענ

זאתמעתהלזרעהיאמותרתזרעונזרעהונקתהל"תל"לכןתהאיכוללשעברלזרעא

זאתמעתהלזרעהיאמותרתזרעונזרעהונקתהל"תל"לכןתהאיכוללשעברלזרעש

בשילויקנאהמקנאהקנאותהקנאותתורתזאת'ל'תמניןלדורותלשעהאלאליאיןהקנאותתורתד

ילו(ב)בשיקנאהמקנאהקנאותהקנאותתורתזאתל"תמניןלדורותלשעהאלאליאיןהקנאותתורתמ

בשילהיקנאהקנאותהקנאותתורתזאתלומרתלמודמניןלדורותלשעהאלאליאיןהקנאותתורת2פ

בשילהיקנאהמקנאהקנאותהקנאותתורתזאתל"תמניןלדורותלשעהאלאליאיןהקנאותתורתנ

בשילהיקנא'הקנאותורתזאתל"תמניןלדורותלשעהאלאליאיןהקנאותתורתא

בשילהיקנא'הקנאותורתזאתל"תמניןלדורותלשעהאלאליאין'הקנאותורתש

אתבעלהשנתחרשמיאתלהביאאשהתשטהאשרזאת'ל'תבבמהאףיכולעולמיםובביתד

אובעלהשנתחרשמיאתלהביאאשהתשטהאשרזאתל"תבבמהאףיכולעולמיםובביתמ

אובעלהשנתחרשמיאתלהביאאישהתשטהאשרזאתלומרתלמודבבמהאףיכולעולמיםובבית2פ

אתבעלהשנתחרשמילהביאאשהתשטהאשרזאתל"תבבמהאףיכול'עולמיובביתנ

או'שנתחרשמיאתלהביאאשהתשטהאשרזאתל"תבבמהאףיכול'העולמיובביתא

אושנתחרשמיאתלהביאאשהתשטהאשרזאתל"תבבמהאףיכול'העולמיובביתש

'ל'תלהשקותןאףאומכתובתןלפוסלןלהםמקניןדיןשביתהאיסוריןבביתחבוששהיהאו'שנשתטד

ל"תלהשקותןאףאומכתובתןלפוסלןלהןמקניןד"שבהאיסוריןבביתחבוששהיהאושנשטהמ

לומרתלמודלהשקותןאףאומכתובתןלפוסלןלהןמקניןדיןשביתהאסוריןבביתחבוששהיהאושנשטית2פ

ל"תלהשקותןאףאומכתובתןלפוסלןלהמקנאיןד"שבהאיסוריןבביתחבוששהיהאושנשטיתנ

ל"תלהשקותםאףאומכתובתםלפוסלםלהםמתקניןד"שב'האסוריבביתחבוששהיהאושנשטהא

ל"תלהשקותםאףאומכתובתםלפוסלםלהםמתקניםד"שב'האסוריבביתחבוששהיהאושנשטיתש

להוציאונטמאהאישהתחתמשקיןדיןביתואיןמשקההאישהכהןאלאשתואתהאישוהביאד

להוציאונטמאהאישהתחתמשקיןד"בואיןמשקההאישהכהןאלאשתואתהאישוהביאמ

להוציאונטמאהאישהתחתמשקיןדיןבית(האשה)ואיןמשקההאישהכהןאלאשתואתהאישוהביא2פ

להוציאונטמאהאישהתחתמשקיןד"בואיןמשקההאישהכהןאלאשתואתהאישוהביאנ

להוציאונטמאהאישהתחתמשקיןד"בהאשהואיןמשקההאישהכהןאלאשתואתהאישוהביאא

להוציאונטמאהאישהתחתמשקיןד"ב(האשה)ואיןמשקההאישהכהןאלאשתואתהאישוהביאש
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וסריסכהןלרבותאישאואיש'וגותעבוראשראישאוהיבמהואתהארוסהאתד

סריסאוכהןלרבותאישאואישעליותעבוראשראישאוהיבמהואתהארוסהאתמ

והסריסכהןלרבותאיש'אואיש'וגותעבראשראישאוהיבמהואתהארוסהאת2פ

והסריסכהןלרבותאישאיש'וגועליותעבוראשראישאוהיבמהואתהארוסהאתנ

והסריסכהןלרבותאישאו'וגועליותעבוראשראישאוהיבמהואתהארוסהאתא

והסריסכהןלרבותאישאו'וגועליותעבוראשראישאוהיבמהואתהארוסהאתש

אתלהועשהשותותשהןסריסואשתכהןאשתלרבות'יילפניהאשהאתוהעמידשיקנאוד

אתהכהןלהועשהשותותשהןסריסואשתכהןאשתלרבותי"ילפניהאשהאתוהעמידשיקנאומ

אתלהועשהשותותשהןסריסואשתכהןאשתלרבותי"ילפניהאשהאתוהעמידשיקנאו2פ

אתלהועשהשותותשהןסריסואשתכהןאשתלרבותי"ילפניהאשהאתוהעמידשיקנאונ

אתהכהןלהועשהשופותשהןסריסואשתכהןאשתלרבות'הלפניהאשהאתוהעמידשיקנאוא

אתהכהןלהועשהשופותשהןסריסואשתכהןאשתלרבות'הלפניהאשהאתוהעמידשיקנאוש

שהואמגידמעוןהאישונקהמעכבאחדשדברללמדךבפרשהשאמורמהכלהזאתהתורהכלד

שהואמגידמעוןהאישונקהמעכבאחדשדברללמדךבפרשהשאמורמהכלהזאתהתורהכלמ

שהואמגידמעוןהאישונקהמעכבאחדשדברללמדךבפרשהשאמורמהכלהזאתהתורהכל2פ

שהואמגידהוא[ש](מ)מעוןהאישונקהמעכבאחדשדברללמדך'בפרששאמורמהכלהזאתהתורהכלנ

שהואמגידמעוןהאישונקהמעכב'אשדברללמדךשאמורמהכלהזאתהתורהכלא

שהואמגידמעוןהאישונקהמעכבאחדשדברללמדךשאמורמהכלהזאתהתורהכלש

אתתשאההיאוהאשהמעוןהאישונקהשתשתהלאחראבלהאשהתשתהשלאעדעוןבנשיאותד

אתתשאההיאוהאשהמעוןהאישונקהשתשתהלאחראבלהאשהתשתהשלאעדעוןבנשיאותמ

אתתשאההיאוהאשהמעוןהאישונקהשתשתהלאחראבלהאשהתשתהשלאעדעוןבנשיאות2פ

אתתשאההיאוהאשהמעוןהאישונקהשתשתהלאחרלאחראוהאשהתשתהשלאעדעוןבנשיאותנ

אתתשאההיאוהאשהמעוןהאישונקהשתשתהלאחראבלהאשהתשתהשלאעדעוןבנשיאותא

אתתשאההיאוהאשהמעוןהאישונקהשתשתהלאחראבלהאשהתשתהשלאעדעוןבנשיאותש

היאאףהללודבריםלידיעצמהאתוהביאהואילמדבר'הכתבטהורה'אועזאיבן'שמעעונהד

היאאףהללודבריםלידיעצמהאתוהביאההואילמדבר'הכתובטהורה'אומעזאיבןשמעוןעוונהמ

היאאףהללולדבריםעצמהאתוהביאההואילמדברהכתובבטהורהאומרעזאיבןשמעוןעונה2פ

היאאףהללודבריםלידיעצמהוהביאההואילמדבר'הכתובטהורה'אועזאיבןשמעוןעונהנ

היאאףהללו'לדבריעצמהאתוהביאההואילמדבר'הכתובטהורה'אומעזאיבןשמעוןעונהא

היאאףהללו'לדבריעצמהאתוהביאההואילמדבר'הכתובטהורה'אומעזאיבןשמעוןעונהש

'וגואישפורענותמידתצאלאד

אשתותשטהכיאישאישאליהםואמרתישראלבניאלדבראחריםפניםפורעניותמידיתצאלאמ

אשתותשטהכיאישאישאליהםואמרתישראלבניאלדבראחריםפניםפורענותמידיתצאלא2פ

אשתותשטהכיאישאישאליהםואמרת'ישבניאלדברא"דפורענותמידתצאלאנ

אשתותשטהכיאישאישאליהםואמרתישראלבניאלדבראחריםפניםפורענותמידיתצאלאא

אשתותשטהכיאישאישאליהםואמרתישראלבניאלדבראחריםפניםפורענותמידיתצאלאש



103

במדבר רבה פרשה ט

כח, ט

להשקותןלהןמקנאשהואיבםושומרתארוסתומרבהאתומניןהנשואהאשתואלאבמשמעאיןד

להשקותןלהןמקנאשהואיבםושומרתארוסתומרבהאתומניןלקינויהנשואהאשתואלאבמשמעאיןמ

להשקותןלהןמקנאשהואיבםושומרתארוסתומרבהאתומניןלקינויהנשואהאשתואלאבמשמעאין'וגו2פ

להשקותןלהןמקנאשהואיבםושומרתארוסתומרבהאתומניןלקנויהנשואהאשתואלאבמשמעאיןנ

להשקותםלהןמקנאשהואיבםושומרתארוסתומרבהאתומניןלקינויהנשואהאשתואלאבמשמעאיןא

להשקותםלהןמקנאשהואיבםושומרתארוסתומרבהאתומניןלקינויהנשואהאשתואלאבמשמעאיןש

ונתינהממזרתהדיוטלכהןוחלוצהגרושהגדוללכהןאלמנהכגוןהויהבהןשישהנשיםכלולקנותשתנשאוד

ונתינהממזרתהדיוטלכהןוחלוצהגרושהגדוללכהןאלמנהכגוןהווייהבהןשישהנשיםכלולקנותלכשתנשאומ

ונתינהממזרתהדיוטלכהןוחלוצהגרושהגדוללכהןאלמנההוייהבהןשישהנשיםכלולקנותשתנשאו2פ

ונתינהממזרתהדיוטלכהןוחלוצהגרושהג"לכאלמנהכגוןהוייהבהןשישהנשיםכלולקנותשתנשאונ

ונתינהממזרתהדיוטלכהןוחלוצהוגרושהגדוללכהןאלמנההנייהבהשישהנשיםכללקנותשתנשאוא

ונתינהממזרתהדיוטלכהןוחלוצהוגרושהג"לכאלמנההנייהבהשישהנשיםכללקנותשתנשאוש

האישוהביא'שנאלפיאליהםואמרתלאמראמרכבעלאבועללאוסרהכדיולנתיןלממזרישראלבתלישראלד

האישוהביא'שנלפיאליהםואמרתלאמראמרכבעלאבועללאוסרןכדיולנתיןלממזרישראלבתלישראלמ

האישוהביא'שנאלפיאליהםואמרתלאמראמרכבעלאבועללאוסרןכדיולנתיןלממזרישראלבתלישראל2פ

האישוהביא'שנלפיאליהםואמרתלאמראמרכבעלאבועללאוסרןכדיולנתיןלממזר'ישבת'לישנ

האישוהביא'שנאלפיאליהםואמרתלאמר'אמכבעלאבועללאוסרןכדיולנתיןלממזר'ישרבתלישראלא

האישוהביא'שנאלפיאליהםואמרתלאמר'אמכבעלאבועללאוסרןכדיולנתיןלממזרישראלבתלישראלש

אלאמרמקנאיןדיןביתואיןמקנאהאישאומשקין'ד'בואיןמשקההאישאשתואתד

אמרמקנאיןד"באיןמקנאהאישאומשקיןד"באיןמשקההאישאשתואתמ

אמרמקנאיןדיןביתאיןמקנאהאישאומשקיןדיןביתאיןמשקההאישאשתואת2פ

אמרמקנאיןד"באיןמקנאהאישאומשקיןד"בואיןמשקההאישאשתואתנ

'אממקנאיןד"בואיןמקנאהאישאומשקיןד"בואימשקההאישאשתואתא

'אממקנאיןד"בואיןמקנאהאישאומשקיןד"בואיןמשקההאישאשתואתש

מקנאיןואיןמקנאיןישראלידיעלישראלבניאלדברשיקנאו'ד'בלרבותוקנאישראלבניד

מקנאיןאיןמקנאיןישראלידיעלישראלבניאלדברשקנאוד"בלרבותוקנאישראלבנימ

מקנאיןאיןמקנאיןישראלידיעלישראלבניאלדברשיקנאודיןביתלרבותוקינאישראלבני2פ

מקנאיןאיןמקנאין'ישי"עישראלבניאלדברשיקנאוד"בלרבותוקינא'ישבנינ

מקנאיןאיןמקנאיןישראלבניאלדברשיקנאוד"בלרבותוקנאישראלבניא

מקנאיןאיןמקנאיןישראלבניאלדברשיקנאוד"בלרבותוקנאישראלבניש

לרבותאישאיש'ר'אלגויםפרטישראלבניאותושביםידיעללאגויםידיעללאד

לגריםפרטישראלבניאותושביםידיעללאגויםידיעללאמ

לרבותאישאישאמרלגריםפרטישראלבניאותושביםידיעללאגויםידיעללא2פ

לרבותאישאישר"אלגריםפרט'ישבניאותושביםי"עולאגויםידיעללאנ

לרבותאישאיש'אמלגריםפרטישראלבניאותושביםי"עולאגויםי"עלאא

לרבותאישאיש'אמלגריםפרטישראלבניאותושביםי"עולאגויםי"עלאש
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שוטהחרשלרבותאישאישעקיבא'רדבריכאישאשהלעשותאישאיש'א'דהגריםאתד

שוטהחרשלרבותאישאישעקיבא'רדבריכאישאשהלעשותאישאישא"דמ

שוטהחרשלרבותאישאישעקיבא'רדבריכאישאשהלעשותאישאישאחרדברהגריםאת2פ

שוטהחרשלרבותאישאיש'עקי'רדבריכאישאשהלעשותאישאישא"דהגריםאתנ

ו"חשלרבותאישאיש'עקי'רדבריכאישאשהלעשותאישאישא"דהגריםאתא

ו"חשלרבותאישאיש'עקי'רדבריכאישאשהלעשותאישאישא"דהגריםאתש

לפוסלןלהןמקניןדיןשביתהאסוריןבביתחבושושהיההיםלמדינתבעלהושהלךשעמיםואשתד

לפוסלןלהןמקניןד"שבהאיסוריןבביתחבושושהיההיםלמדינתבעלהושהלךשעמוםואשתמ

לפוסלןלהםנקניןדיןשביתהאסוריןבביתחבושושהיההיםלמדינתבעלהושהלךמשועמםואשת2פ

לפוסלןלהמקנאיןד"שבהאסוריןבביתחבושבעלהושהיההיםלמדינתבעלהושהלךשעמיםואשתנ

לפוסלןלהםנקניםד"שבהאסוריםבביתחבושושהיההיםלמדינתבעלהושהלךמשועמםאישואשתא

לפוסלןלהםנקניםד"שב'האסוריבביתחבושושהיההיםלמדינתבעלהושהלךמשועמםאישואשתש

לאישותבראויהאשתותשטהכי'וגואשתואתהאישוהביא'ל'תלהשקותןאףיכולמכתובתןד

לאישותבראויהאשתותשטהכי'וגומאשתואתהאישוהביאל"תלהשקותןאףיכולמכתובתןמ

לאישותבראויהאשתותשטהכי'וגואשתואתהאישוהביאלומר'תלמולהשקותןאףיכולמכתובתן2פ

לאישותבראויהאשתותשטהכי'וגואשתואתהאישוהביאל"תלהשקותןאףיכולמכתובתןנ

לאישותבראויה(באוי)אשתותשטהכיאשתואתהאישוהביאל"ת[ה](ן)להשקותאףיכולמכתובתהא

'לאישובראויהאשתותשטהכיאשתואתהאישוהביאל"תלהשקותןאףיכולמכתובתןש

המשחררתאףמהללאלבןעקביאוכדבריהדיוטלכהןוחלוצהגרושהגדוללכהןאלמנהלהוציאמדבר'הכתד

המשוחררתאףמהלאלבןעקביאוכדבריהדיוטלכהןוחלוצהגרושהגדוללכהןאלמנהלהוציאמדבר'הכתומ

המשוחררתאףמהללאלבןעקיבא'רוכדבריהדיוטלכהןוחלוצהגרושהגדוללכהןאלמנהלהוציאמדברהכתוב2פ

המשחררתאףמהללאלבןעקביהוכדבריהדיוטלכהןוחלוצהגרושהגדוללכהןאלמנהלהוציאמדבר'הכתונ

המשוחררתאףמהללאלבןעקביאובדבריהדיוטלכהןוחלוצהגרושהג"לכאלמנהלהוציאמדבר'הכתוא

המשוחררתאףמהללאלבןעקביהוכדבריהדיוטלכהןוחלוצהגרושהג"לכאלמנהלהוציאמדבר'הכתוש

כלשוןואבטליון'שמעיוהשקוה'בירושלהיתהמשוחררתשפחהכורכמיתוהרילואמרומשקים'אומ'וחכמיוהגיורתד

כלשוןואבטליוןשמעיהוהשקוהבירושלםהיתהמשוחררתשפחהכורכמיתוהרילואמרומשקין'אומ'וחכמוהגיורתמ

כלשוןואבטליוןשמעיהוהשקוהבירושלםהיתהמשוחררתשפחהכורכמיתוהרילואמרומשקין'אומוחכמיםוהגיורת2פ

כלשוןואבטליוןשמעיהוהשקוהבירושלםהיתהמשוחררתשפחהסרכמיתלווהלאלואמרומשקיןא"וחוהגיורתנ

בלשוןואבטליוןשמעיהוהשקוהבירושלםהיתהמשוחררתשפחהכורכמיתוהריל"אמשקין'אומרי'וחכמיוהגיורתא

בלשוןואבטליוןשמעיהוהשקוהבירושלםהיתהמשוחררתשפחהכורכמיתוהריל"א'משקי'אומרי'וחכמיוהגיורתש

אםקיימיןאנןמהארונואת'ד'בוסקלובנידויוומתונדוהוהשקוהדוגמאלהם'אמהזהד

אםקיימיןאנןמהארונואתד"בוסקלובנדויוומתונדוהוהשקוהדוגמאלהם'אמהזהמ

אםקיימיןאנןמהארונואתדיןביתוסקלובנדויוומתונדוהוהשקוהדוגמאלהם'אמהזה2פ

אםקיימיןאנןמהארונואתד"בוסקלובנדויוומתונדוהוהשקוהדוגמאלהם'אמהזהנ

אםקיימיןאנןמהארונואתד"בוסקלובנדויוומתונדוהוהשקוה'לדוגמלהם'אמהזהא

אםקיימיןאנןמהארונואתד"בוסקלובנדויוומתונדוהוהשקוה'לדוגמלהם'אמהזהש
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'כתכברישראלבתשנשאבגרואםגריםולאישראלבני'כתכברגיורתשנשאבישראלד

'כתיכברישראלבתשנשאבגראםגריםולאישראלבני'כתכברגיורתשנשאבישראלמ

כתיבכברישראלבתשנשאבגראםגריםולאישראלבניכתיבכברגיורתשנשאבישראל2פ

'כתכבר'ישרבתשנשאבגרואםגריםולא'ישבני'כתכברגיורתשנשאבישראלנ

'כתיכבר'ישרבתאתשנשאבגראםגריםולא'ישרבני'כתיכבר'גיורשנשא'בישרא

'כתיכבר'ישרבתאתשנשאבגראםגריםולא'ישרבני'כתיכברגיורתשנשא'בישרש

דעקביאטעמיהמהגיורתשנשאבגרקיימיןאנוכןאלאאשתואתהאישוהביאד

דעקביאטעמיהמהגיורתשנשאבגרקיימיןאנןכןאלאאשתואתהאישוהביאמ

מהללאלבןדעקביהטעמיהמאיגיורתשנשאבגרקיימיןאנןכןאלאאשתואתהאיש'והבי2פ

דעקביהט"מגיורתשנשאבגרקיימיןאנוכןאלאאשתואתהאישוהביאנ

'דאממהללאלבןדעקביאט"מגיורתשנשאבגרקיימיןאנןאלאאשתואתהאישוהביאא

'דאממהללאלבןדעקביהט"מגיורתשנשאבגרקיימיןאנןאלאאשתואתהאישוהביאש

ושכבבפרשהאמורמהבפרשההאמורכללרבותאליהםואמרתדרבנן'טעממהגריםולאישראלבניד

ושכבבפרשהאמורמהבפרשההאמורכללרבותאליהםואמרתדרבניןטעמוןמהגריםולאישראלבנימ

ושכבבפרשהאמורמהבפרשההאמורכללרבותאליהםואמרתדרבניןטעמוןמהגריםולאישראלבני2פ

ושכב'בפרשאמורמה'בפרשהאמורכללרבותאליהםואמרתדרבניןט"מגריםולא'ישנ

ושכב'בפרשהאמורכללרבותאליהםואמרתדרבנןט"ומגריםולא'ישרבניא

ושכב'בפרשהאמורכללרבותאליהםואמרתדרבנןט"ומגריםולא'ישרבניש

ערוהדברעלמעילהמעלבוומעלהומשקהמקנאבעלהאוסרתהששכיבתהמיאותיאישד

ערוהדברעלמעילהמעלבוומעלהומשקהמקנאבעלהאוסרתהששכיבתהמיאותהאישמ

ערוהדברעלמעילהמעלבוומעלהומשקהמקנאבעלהאוסרתהששכיבתהמיאותהאיש2פ

ערוהדברעלמעילהמעלבוומעלהומשקהמקנאבעלהאוסרתהששכיבתהמיאותהאישנ

ערוהדברעלמעילהמעלבוומעלהלהומשקהלהמקנאבעלהאוסרתהששכיבתהמיאותהאישא

ערוהדברעלמעילהמעלבוומעלהלהומשקהלהמקנאבעלהאוסרתהששכיבתהמיאותהאישש

ערוהדברעלמעילההריזרעשכבתאותהאישושכב'אוכשהואממוןדברעלמעילהאוד

ערוהדברעלמעילההריזרעשכבתאותהאישושכב'אומכשהואממוןדברעלמעילהאומ

ערוהדברעלמעילההריזרעשכבתאותהאישושכב'אוכשהואממוןדברעלמעילהאו2פ

ערוהדברעלמעילההריזרעשכבתאותהאישושכב'אוכשהואממוןדברעלמעילהאונ

ערוהדברעלמעילההריזרעשכבתאותהאישושכב'אומכשהואממוןדברעלמעילהאוא

ערוהדברעלמעילההריזרעשכבתאותהאישושכב'אומכשהואממוןדברעלמעילהאוש

וימעלו'אוהואוכןשיקוראלאמקוםבכלמעלאיןמעלבוומעלהממוןדברעלולאד

וימעלו'אומהואוכןשיקוראלאמקוםבכלמעלאיןמעלבוומעלהממוןדברעלולאמ

וימעלאומרהואוכןשיקוראלאמקוםבכלמעלאיןמעלבוומעלהממוןדברעלולא2פ

וימעלא"וכהשיקוראלאמ"בכמעלאיןמעלבוומעלהממוןדברעלולאנ

וימעלוא"וכהשיקוראלאמקוםבכלמעלאיןמעלבוומעלהממוןדברעלולאא

וימעלוא"וכהשיקוראלאמקוםבכלמעלאיןמעלבוומעלהממוןדברעלולאש
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אתלהוציאאישושכב'וגובחרםישראלבניוימעלו'וגואבותםבאלהיד

אתלהוציאאותהאישושכבבחרםמעלישראלבני'וימ'ואומ'וגומאבותםבאלהימ

אתלהוציאאישושכבבחרםמעלישראלבניוימעלו'וגואבותיהםאלהיי"ביי"י2פ

אתלהוציאאותהאישושכבבחרםמעלישראלבניוימעלו'וגואבותםבאלהינ

אתלהוציאאותהאישושכבבחרםמעלישראלבניוימעלואלהיהם'בהא

אתלהוציאאותהאישושכבבחרםמעלישראלבניוימעלואלהיהם'בהש

עםבעלהשכבאםאבלבעלהעלאוסרתהמזנותששכיבתה'לומאחותהולאאותהאיששאינוהקטןד

עםבעלהשכבאםאבלבעלהעלאוסרתהמזנותששכיבתה'לומאחותהולאאותהאיששאינוהקטןמ

עםבעלהשכבאםאבלבעלהעלאוסרתהמזנותששכיבתהלומראחותהולאאותהאיששאינוהקטן2פ

עםבעלהשכבאםאבלבעלהעלאוסרתהמזנותששכיבתה'לומאחותהולאאותהאיששאינוהקטןנ

בעלהעלאוסרתהמזנותששכיבתה'לומאחותהולאאותהאיששאינוהקטןא

בעלהעלאוסרתהמזנותששכיבתה'לומאחותהולאאותהאיששאינוהקטןש

במקוםשאםשתאסראחותהבשכיבתבעלהעלנאסרתשאינהבעלהעלהיאאסורהאינהאחותהד

במקוםמהשתאסרבדיןשהיהאחותהכשכיבתבעלהעלנאסרתשאינהבעלהעלהיאאסורהאינהאחותהמ

במקוםשאםשתאסראחותהכשכיבתבעלהעלנאסרתשאינהבעלהעלהיאאסורהאינהאחותה2פ

במקוםשאםשתאסראחותהבשכיבתבעלהעלנאסרתשאינהבעלהעלהיאאסורהאינהאחותהנ

במקוםשאםשתאסראחותהכשכיבתא

במקוםשאםשתאסראחותהכשכיבתש

ימיוכלאוסרההאוסרהשאיןקלאיסורשהואאישאחתעלהבאזהקלאיסורעלשבאד

ימיוכלאוסרההאוסרהשאיןקלאיסורשהואאישאשתעלהבאזהקלאיסורעלשבאמ

ימיוכלאוסרההאוסרהשאיןקלאיסורשהואאישאשתעלהבאזהקלאיסורעלשבא2פ

ימיוכלאוסרההאוסרהשאיןקלאיסורשהואאישאשתעלהבאזהקלאיסורעלשבאנ

ימיוכלאוסרההאוסרהשאיןקלאיסורשהיאאישאשתעלשבאזהקלאיסורעלשבאא

ימיוכלאוסרההאוסרהשאיןקלאיסורשהיאאישאשתעלשבאזהקלאיסורעלשבאש

עלשבאמקוםשזנתהאחראשתולושנאסרההבעלזההאוסרנאסרבגטמותרתשהואלפיד

עלשבאמקוםשזינתהאחראשתולושנאסרההבעלזההאוסרנאסרבגטמותרתשהיאלפימ

עלשבאמקוםשזינתהאחראשתולושנאסרההבעלזההאוסרנאסרבגטמותרתשהיאלפי2פ

עלשבאמקוםשזינתהאחראשתולושנאסרההבעלזההאוסרנאסרבגטמותרתשהיאלפינ

עלשבאחמורמקוםשזנתהאחראשתולו'שנאסרהבעלזההאוסרנאסרבגטמותרתשהיאלפיא

עלשבאמקוםשזנתהאחראשתולושנאסרההבעלזההאוסרנאסרבגטמותרתשהיאלפיש

ימיכלאוסרהשהאוסרהשהאוסרתחמוראיסורשהואחמותוועלאשתואחותעלהבאכגוןחמוראיסורד

ימיכלאוסרהשהאוסרהחמוראיסורשהואחמותוועלאשתואחותעלהבאכגוןחמוראיסורמ

ימיוכלאוסרהשהאוסרהחמוראיסורשהואחמותוועלאשתואחותעלהבאכגון[חמור]איסור2פ

ימיכלאוסרהשהאוסרהחמוראיסורשהואחמותוועלאשתואחותעלהבאכגוןחמוראיסורנ

ימיוכלאוסרהשהאוסרהחמוראיסורשהואחמותוועלאשתואחותעלהבאכגוןחמור'איסוא

ימיוכלאוסרהשהאוסרהחמוראיסורשהואחמותוועלאשתואחותעלהבאכגוןחמוראיסורש
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ראויהשתהאאשתוזוהאוסרשנאסרדיןאינוואחותהאמהבעלהעלאוסרתשהיאאשתוזוהאוסרד

ראויהשתהאאשתוזוהאוסרמ

ראויהשתהא[אשתוזוהאוסרשנאסרדיןאינוואחותהאמהבעלהעלאוסרתשהיא]אשתוזוהאוסר2פ

ראויהשתהאאשתוזוהאוסרשנאסרדיןאינוואחותהאמהבעלהעלאוסרתשהיאאשתוזוהאוסרנ

ראויהשתהאאשתוזההאוסרר[ו]שנאסדיןאינוואחותה[אמה]בעלהעלאוסרתשהיאאשתוזהאוסר[ה]א

ראויהשתהאאשתוזההאוסרשנאסרדיןאינוואחותהבעלהעלאוסרתשהיאאשתוזהאוסרש

ונעלםאוסרתהוחמותהאחותהשכיבתואיןאוסרתשכיבתהאותהאותה'ל'תואמהאחותהבשכיבתשתאסרד

ונעלםאוסרתהוחמותהאחותהשכיבתואיןאוסרתהשכיבתהאותהאותהל"תאחותהבשכיבתשתאסרמ

ונעלםאוסרתהוחמותהאחותהשכיבתואיןאוסרתהשכיבתהאותהאותהלומרתלמודואמהאחותהבשכיבתשתאסר2פ

ונעלםאוסרתהוחמותהאוסרהאחותהשכיבתואיןאוסרהשכיבתהאותהאותהל"תואמהאחותהבשכיבתשתאסרנ

ונעלםאוסרתהוחמותהאחותהשכיבתואיןאוסרתהשכיבתהאותהאותהל"תואמהאחותהבשכיבתשתאסרא

ונעלםאוסרתהוחמותהאחותהשכיבתואיןאוסרתהשכיבתהאותהאותהל"תואמהאחותהבשכיבתשתאסרש

איןאולסתירהעדיםישאבללטומאהעדיםאיןנטמאהוהיאונסתרההסומאאתלהוציאאישהמעיניד

איןאולסתירהעדיםישאבללטומאהעדיםאיןנטמאהוהיאונסתרההסומאאתלהוציאאישהמעינימ

איןאולסתירהעדיםישאבללטומאהעדיםאיןנטמאהוהיאונסתרההסומאאתלהוציאאישהמעיני2פ

איןאולסתירהעדיםישאבללטומאהעדיםאיןנטמאהוהיאונסתרההסומאאתלהוציאאישהמעינינ

איןאולסתירהעדיםישאבל]לטומאהעדיםאיןנטמאהוהיאונסתרההסומאלהוציאאישהמעיניא

לטומאה'עדיאיןנטמאהוהיאונסתרההסומאלהוציאאישהמעיניש

'לומעליךאיןהאלבעלהמותרתהיאאףכןאמרתאםלסתירהולאלטומאהלאעדיםד

'לומעליךאיןהאלבעלהמותרתהיאאףכןאמרתאםלסתירהולאלטומאהלאעדיםמ

לומרעליךאיןהאלבעלהמותרתהיאאףכןאמרתאםלסתירהולאלטומאהלאעדים2פ

(אלא)'לומעליךאיןהאלבעלהמותרתהיאאףכןאמרתיאםלסתירהולאלטומאהלאעדיםנ

'לומעליךאיןהאלבעלהמותרתהיאאףכןאמרתאםלסתירהולא[לטומאהלא'עדיא

'לומעליךאיןהאלבעלהמותרתהיאאףכןאמרתאםלסתירהולאש

עדיםבשניבהאיןועד'לסתיר'עדיישאבללטומאהעדיםאיןהראשוןכלשוןאלא'האחרוכלשוןד

עדיםבשניבהאיןועדלסתירהעדיםישאבללטומאהעדיםאיןהראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשוןמ

עדיםבשניבהאיןועדלסתירהעדיםישאבללטומאהעדיםאין[הראשוןכלשוןאלא]האחרוןכלשון2פ

עדיםבשניבהאיןועדלסתירהעדיםישאבללטומאהעדיםאיןהראשוןכלשוןאלאהאחרוןכלשוןנ

עדים'בבבהאיןועדלסתירהעדיםישאבללטומאהעדיםאיןהראשון[כלשוןאלאהאחרון]כלשוןא

עדיםבשניבהאיןועדלסתירהעדיםישאבללטומאהעדיםאיןהראשוןכלשוןש

'ל'ת'אבעדאלאמדבראינואומדבר'הכתעדיםבשני'אומאתהמדבר'הכתוד

ל"תאחדבעדאלאמדבראינואומדבר'הכתועדיםבשני'אומאתהמדבר'הכתומ

תלמודאחדבעדאלאמדבראינואומדברהכתובעדיםבשניאומראתהמדברהכתוב2פ

ל"ת'אבעדאלאמדבראינואומדבר'הכתונ

ל"תמדבר'הכתו'אבעדאומדבר'הכתועדיםבשני'אומאתהמדבר'הכתוא

ל"תמדבר'הכתו'אבעדאומדבר'הכתועדיםבשני'אומאתהמדבר'הכתוש
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מקוםכלאבבנהאלאאחד'ל'תשאין'וגובאישאחדעדיקוםלאד

מקוםכלאבבנהאלאאחדל"תשאיןבאישאחדעדיקוםלאמ

מקוםכלאבבנהאלאאחדלומר'תלמושאין'וגובאישאחדעדיקוםלאלומר2פ

מ"כאבבנהאלאאחדל"תשאין'וגובאישאחדעדיקוםלאנ

מקוםבכלאבבניןאלא'אעדל"תשאין'וגובאיש'אעדיקוםלאא

מקוםבכלאבבניןאלא'אעדל"תשאין'וגובאיש'אעדיקוםלאש

האנוסהאתלהוציאנתפשהלאוהיאאחד'הכתלךשיפרטעדשניםבכללהואהריעד'שנד

האנוסהאתלהוציאנתפשהלאוהיאאחד'הכתולךשיפרטעדשניםבכללהואהריעד'שנמ

האנוסהאתלהוציאנתפסהלאוהיאאחדהכתובלךשיפרטעדבכללהואהריעד'שנ2פ

האנוסהאתלהוציאנתפסהלאוהיאאחד'הכתולךשיפרטעדשניםבכללהואהריעד'שננ

האנוסהאתלהוציאנתפשהלאוהיא'א'הכתולךשיפרטעד[שנים]בכללהואהריעד'שנאא

האנוסהאתלהוציאנתפשהלאוהיאאחד'הכתולךשיפרטעדבכללהואהריעד'שנאש

עשוקלהטומאהשהיאקלים'שרציאםמהבכהונהביןבישראלביןיכולאולבעלהשמותרתד

עשוקלהטומאהשהיאקליםשרציםאםמהאמרתבכהונהביןבישראלביןיכולאולבעלהשמותרתמ

עשוקלהטומאהשהיאקליםשרציםאםמהאמרתבכהונהביןבישראלביןיכולאולבעלהשמותרת2פ

עשוקלהטומאהשהיאקליםשרציםאםמהאמרתבכהונהביןבישראלביןיכולאולבעלהשמותרתנ

עשוקלהטומאהשהיאקליםשרציםאםמהאמרתבכהונהביןבישראלביןיכולאולבעלהשמותרתא

עשוקלהטומאהשהיאקליםשרציםאםמהאמרתבכהונהביןבישראלביןיכולאולבעלהשמותרתש

וקנאקנאהרוחעליוועברבכהונהכרצוןאונסשעושההואדיןחמורהשוטהבכהונהכרצוןאונסבהד

וקנאקנאהרוחעליוועברבכהונהכרצוןאונסשעושההואדיןחמורהשוטהבכהונהכרצוןאונסבהמ

וקנאקנאהרוחעליוועברבכהונהאונסשעושההואדיןחמורהשוטהבכהונהכרצוןאונסבה2פ

וקנאקנאהרוחעליוועברבכהונה[כרצון]אונסשיעשההואדיןחמורהשוטהבכהונהכרצוןאונסבהנ

וקנאקנאהרוחעליוועברבכהונהכרצוןאונסעושה[נ]שהואדיןחמורהשוטהבכהונהכרצוןאונסבהא

וקנאקנאהרוחעליוועברבכהונהכרצוןאונסשעושההואדיןחמורהשוטהבכהונהכרצוןאונסבהש

ראשקלותמתוךולאשיחהמתוךולאשחוקמתוךלאלהיקנאשלאאשתואתד

מתוךולאראשקלותמתוךולאשיחהמתוךולאשחוקמתוךלאלהיקנאשלאאשתואתמ

ראשקלותמתוךולאשיחהמתוךולאשחוקמתוךלאלהשיקנאלאאשתואת2פ

ראשקלותמתוךולאשיחהמתוךולאשחוקמתוךלאלהיקנאשלאאשתואתנ

ראשקלותמתוךולאשחוקמתוךולאשיחהמתוךלהשיקנאלאאשתואתא

ראשקלותמתוךולאשחוקמתוךולאשיחהמתוךלהשיקנאלאאשתואתש

שניםפיעללהמקנה'או'אליעז'רלאשתוהמקנאתניאאימהשלדברמתוךאלאד

שניםפיעללהמקנא'אומאליעזר'רלאשתוהמקנאתניאשלאימהדברמתוךאלאמותןמ

שניםפיעללהמקנא'אומאליעזר''רלאשתוהמקנאתניאאימהשלדברמתוךאלא2פ

שניםפ"עלהמקנא'אומאליעזר'רלאשתוהמקנאתניאאימהשלדברמתוךאלאנ

'בפ"עמקנא'אומאליעזר'רלאשתוהמקנאתניאאימהשלדברמתוךאלאא

'בפ"עמקנא'אומ'אליעז'רלאשתוהמקנאתניאאימהשלדברמתוךאלאש
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פיעלמקנא'אומיהושע'רעצמופיעלאואחדעדפיעלומשקהד

פיעללהמקנא'אומיהושע'רעצמופיעלאואחדעדפיעלומשקהמ

פיעלמקנא'אומיהושע'רעצמופיעלאואחדעדפיעלומשקה2פ

פ"עמקנא'אויהושע'רעצמופ"עאו'אעדפ"עומשקהנ

פ"עמקנא'אומיהושע'רעצמופ"עאו'אעדפ"עלהומשקהא

פ"עמקנא'אומיהושע'רעצמופ"עאו'אעדפ"עלהומשקהש

זוערוהדברערותבהמצאכייהושע'דר'טעממהשניםפיעלומשקהשניםד

זוערותדברערותבהמצאכייהושע'דר'טעמימהשניםפיעלומשקהשניםמ

זוערותבהמצאכייהושע'דרטעמיהמהשניםפיעלומשקהשנים2פ

זוערוהדברערותבהמצאכייהושע'דרט"מ'בפ"עומשקה'בנ

זודברערותבהמצאכידריש[יהושע'דר]ט"מ'בפ"עומשקה'בא

זודברערותבהמצאכידרישט"מ'בפ"עומשקה'בש

בעדיםאלאמקוםבכלמציאהאיןמצאכיהקינויזהדבר'הסתירד

מהדברדברגמרינןדברבעדיםאלאמקוםבכלמציאהאיןמצאכיהקינויזהדברהסתירהמ

בעדיםאלאמקוםבכלמציאהאיןמצאכיהקינויזהדברהסתירה2פ

בעדיםאלאמ"בכמציאהאיןמצאכיהקינויזהדברהסתירהנ

בעדיםאלאמקוםבכלמציאהאיןמצאכיקינוי[ו](ה)זדברסתירהא

בעדיםאלאמקוםבכלמציאהאיןמצאכיקינויזודברסתירהש

ד

טעמיהמהעדיםשניםפיעלכאןהאמורדבראףעדיםשניםפיעללהלןהאמורדברמ

2פ

נ

א

ש

ד

בעדיםאלאמקוםבכלמציאהאיןמצאכיהקינויזהדברערותבהמצאכיאליעזר'דרמ

2פ

נ

א

ש

'אולהמקנאהואכיצדדברומכחבאהשהיאערוה'אומאליעזר'רד

'אומלהמקנאהואצדכאידברומכחבאהשהיאערותערותאליעזר'רמקיםמהמ

'אוממקנאהואכיצדדברומכחבאהשהיאערותאליעזר'רמקייםמה2פ

'אולהמקנאהואכיצדדברומכחבאהשהיאערות'אליעז'רמקייםמהנ

'אוממקנאהואכיצדדברומכחבאהשהיאערותאליעזר'רמקייםמהא

'אוממקנאהואכיצדדברומכחבאהשהיאערותאליעזר'רמקייםמהש



110

במדבר רבה פרשה ט

ל, ט

ומותרתלביתהמותרתהיאעדייןעמו'ודברפלניאישעםתדבריאלשניםבפנילהד

ומותרתלביתהמותרתהיאעדיןעמוודברהפלוניאישעםתדבריאלשניםבפנילהמ

ומותרתלביתהמותרת'מותרהיאעדיןעמוודברהפלוניאישעםתדבריאלשניםבפנילה2פ

ומותרתלביתהמותרתהיאעדייןעמוודברה'פלואיש(עם)עםתדבריאל'בבפנילהנ

'ומותרלביתה'מותרהיאעדייןעמוודברהפלוניאישעםתדבריאל'בבפנילהא

ומותרתלביתהמותרתהיאעדייןעמוודברהפלוניאישעםתדבריאלשניםבפנילהש

מתואםבתרומהלאכולואסורה'לביתאסורהטומאהכדיושהתהסתרלביתעמונכנסהבתרומהלאכלד

מתואםבתרומהלאכולואסורהלביתהאסורהטומאהכדיושהתהסתרלביתעמונכנסהבתרומהלאכולמ

מתואםבתרומהלאכלואסורהלביתהאסורהטומאהכדיושהתהסתרלביתעמונכנסהבתרומהלאכול2פ

מתואםבתרומהלאכולואסורהלביתהאסורהטומאהכדיושהתההסתרלביתעמונכנסהבתרומהלאכולנ

מתואםבתרומהלאכולואסורהלביתהאסורהטומאהכדיעמוושהתהסתרלביתעמונכנסהבתרומהלאכולא

מתואםבתרומהלאכולואסורהלביתהאסורהטומאהכדיעמוושהתהסתרלביתעמונכנסהבתרומהלאכולש

אשתואתוקנאהטומאהעלאלא'אומשאינומתניתאהיאנקילשוןתדבריאלמתיבמתולאחולצתד

אשתואתוקנאהטומאהעלאלא'אומשאינומתניתאהואנקילשוןתדבריאלמתיבמתולאחולצתמ

אשתואתוקנאהטומאהעלאלאאומרשאינומתניתאהואנקילשוןתדבריאלמתיבמתולאחולצת2פ

אשתואתוקנאהטומאהעלאלא'אושאינו'מתניתהיאנקילשוןתדבריאלמתיבמתולאחולצתנ

אשתואתוקנאהטומאהעלאלא'אומשאינו'מתניהואנקילשוןתדבריאלמתיבמתולאחולצתא

אשתואתוקנאהטומאהעלאלא'אומשאינו'מתניהואנקילשוןתדבריאלמתייבמתולאחולצתש

אתייאיוסי'רקומייוסי'בראלעזר'ר'ארשות'אומ'יהוש'רחובה'או'אליע'רד

אתיאיוסי'רקומייוסי'בראלעזר'ר'אמרשות'אומיהושע'רחובה'אומאליעזר'רמ

אתיאיוסי'רקומייוסיבראלעזרר"אמרשות'אומיהושע'רחובה'אומאליעזר'ר2פ

אתיאיוסי'רקומייוסי'בראלעזרר"ארשות'אויהושע'רחובה'או'אליעז'רנ

אתיאיוסי'רקומייוסי'בראלעזר'ראמררשות'אומיהושע'רחובה'אומ'אליעז'רא

אתיאיוסי'רקומייוסי'בר'אלעז'ר'אמרשות'אומיהושע'רחובה'אומאליעזר'רש

יגרשלא'אומ'ש'דב'ש'כב'אליעז'דר'ה'כביהושע'ור'ש'כבאלעזר'דרד

יגרשלא'אומש"דבש"כבאליעזר'דרה"כביהושע'ודרש"כבאליעזר'דרמ

יגרשלא'אומשמאידביתשמאיכביתאליעזר'דרהללכביתיהושע'ורשמאיכביתאליעזר'דר2פ

יגרשלא'אומש"דבש"כב'אליעז'דרה"כביהושע'ורש"כבאליעזר'דרנ

יגרשלאא"דבשש"כב'אליעז'רה"כביהושע'ורש"כב'אליעז'דרא

יגרשלא'אומריש"דבש"כבאליעזר'רה"כביהושע'ורש"כבאליעזר'דרש

דבריםבהמצאדברערותבהמצאכןאםאלאאשתואתאדםד

דבריםבהמצאדברערותבהמצאכןאםאלאאשתואתאדםמ

שהןדבריםבהמצאערוהדברדברערותבהמצאכןאםאלאאשתואתאדם2פ

דבריםבהמצאדברערותבהמצאכ"אאאשתואתאדםנ

שהם(שיש)'דבריבהמצאערוהדברדברערותבהמצאכ"אאלאאשתואתאדםא

שהםשישדבריםבהמצאערוהדברדברערותבהמצאכ"אאלאאשתואתאדםש
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לפוםכןכעוריםדבריםבהשמצאיכולאינולקיימהערוהבהמצאשלאיכולאינולגרשהכעוריםד

לפיכךכעוריםדבריםבהשמצאיכולאינולקיימהערוהבהמצאשלאיכולאינולגרשהכעוריםמ

לפוםדבריםבהשמצאיכולאינולקיימהערוהבהמצאשלאיכולאינולגרשהכעורים2פ

לפוםכעוריםדבריםבהשמצאיכולאינולקיימהערוהבהמצאשלאיכולאינולגרשהכעוריםנ

לפום[כעוריםדבריםבהשמצאיכולאינולקיימה]דברערותבהמצאשלאיכולאינולגרשהכעוריםא

לפוםדברערותבהמצאשלאיכולאינולגרשהכעוריםש

לפוסקתבשילוהקדיחהאף'או'ה'דב'ה'כביהושע'ורחובה'אומהואד

לפיכךתבשילוהקדיחהאף'אומהלללרבותה"כביהושע'ורחובה'אומהואמ

כןלפוםתבשילוהקדיחהאףאומריםהללדביתהללכביתיהושע'ורחובה'אומהואכן2פ

כןלפוםתבשילוהקדיחהאףא"דבהה"כביהושע'ורחובה'אוהואכןנ

כןלפוםתבשיללוהקדיחהאףא"דבהה"כביהושע'ורחובה'אומהואכןא

כןלפוםתבשיללוהקדיחהאף'אומה"דבה"כביהושע'ורחובה'אומהואכןש

'וגועליועבראונטמאהוהיאיגרשלגרשיקנאלקנאותרצהרשות'אוד

'וגומקנאהרוחעליועבראונטמאהוהיאיגרשלגרשיקנאלקנאותרצהרשות'אוממ

'וגוקנאהרוחעליועבראונטמאהוהיאיגרשלגרשיקנאלקנאתרצהרשותאומר2פ

'וגוועברנטמאהוהיאיגרשלגרשיקנאלקנאתרצהרשות'אונ

אשתואתוקנאקנאהרוחעליועבראונטמאהוהיאיגרשלגרשיקנאלקנאהרצהרשות'אומא

אשתואתוקנאקנאהרוחעליועבראונטמאהוהיאיגרשלגרשיקנאלקנאהרצהרשות'אומש

היאאםנטמאהלאוהיאנטמאההיא'ל'תמה'אוישמעאל'רהיהד

היאאםנטמאהלאוהיאנטמאההיאל"תמה'אומישמעאל'רהיהמ

היאאםנטמאהלאוהיאלומרתלמודמהאומרישמעאל'רהיה2פ

היאאםנטמאהלאוהיאנטמאההיאל"מת'או'ישמע'רהיהנ

היאאם'נטמאלאוהיא[נטמאהוהיא]ל"מת'אומישמעאל'רהיה'נטמאלאוהיאא

היאאם'נטמאלאוהיאל"מת'אומישמעאל'רהיהנטמאהלאוהיאש

איןשלעולםללמדך'הכתבאאלאמשקההואלמההיאטהורהואםשותהלמהטמאהד

איןשלעולםללמדך'הכתובאאלאמשקההואלמההיאטהורהואםשותהלמהנטמאהמ

איןשלעולםללמדךהכתובבאאלאאותהמשקההואלמההיא'טהורואםשותהלמהטמאה2פ

איןשלעולםללמדך'הכתובאאלאמשקההואלמההיאטהורהואםשותהלמה[טמאה](טהורה)נ

איןשלעולםללמדךהכתובבאאלאאותהמשקהלמההיא'טהורואםשותהלמהטמאהא

איןשלעולםללמדך'הכתובאאלאאותהמשקהלמההיאטהורהואםשותהלמהטמאהש

ושוגגכרצוןאונסבהעשהשלאשוטהמהלשרץדןאתהומכאןהספקעלאלאמשקיןד

ושוגגכרצוןאונסבהעשהשלאשוטהאםומהלשרץדןאתהומכאןהספקעלאלאמשקיןמ

ושוגגכרצוןאונסבהעשהשלאשוטהאםומהלשרץדןאתהומכאןהספקעלאלאמשקין2פ

ושוגגכרצוןאונסבהעשהשלאסוטהומהלשרץדןאתהומכאןהספקעלאלאמשקיןנ

ושוגגכרצוןאונסעשהשלאסוטהאםומהלשרץדןאתהומכאןהספקעלאלאמשקיןא

ושוגגכרצוןאונסעשהשלאסוטהאםומהלשרץדןאתהומכאןהספקעלאלאמשקיןש
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בודאיספקבושנעשההואדיןכמזידד

כודאיספקבושנעשההואדיןכמזידושוגגכרצוןאונסבושעשהשרץכודאיספקעשהכמזידמ

כודאיספקשנעשההואדיןכמזידושוגגכרצוןאונסבהשעשהשרץכודאיספקעשהכמזיד2פ

כודאיספקבושנעשההואדיןכמזידנ

כודאישהספקהואדיןכמזידושוגגכרצוןאונסבושעשהשרץכודאיספקעשהכמזידא

כודאישהספקהואדיןכמזידושוגגכרצוןאונסבהשעשהשרץכודאיספקעשהכמזידש

דעתלושישדברשוטהומההיחידרשותשרץאףהיחידרשותשוטהומהכןשרץאףד

דעתלושישדברסוטהמההיחידרשותשרץאףהיחידרשותסוטהומהמ

דעתלושישדברשוטהמההיחידרשותשרץאףהיחידרשותשוטהומה2פ

דעתלושישדברסוטהמההיחידרשותשרץאףהיחידרשותסוטהומהנ

דעתלושישדברסוטהמההיחידרשותשרץאףהיחידרשותסוטהומהא

דעתלושישדברסוטהמההיחידרשותשרץאףהיחידרשותסוטהומהש

רשותספקלשאלדעתלושישדבראמרומיכאןלשאלדעתלושישדברשרץאףלישאלד

רשותספקלשאלדעתלו[?]שישדבראמרומכאןלשאללושישדברשרץאףלשאלמ

רשותספקלישאלדעתבושישדבראמרומכאןלישאלדעתבושישדברשרץאףלישאל2פ

רשותספקלשאולדעתלושישדבראמרומכאןלשאולנ

רשותספק[לישאלדעתלושישדבראמרומכאןלישאלדעתלויששרץאף]לישאלא

רשותספקלישאלש

'הרבי'ברשוביןהיחידברשותביןלישאלדעתשלושאיןאתטהורהרביםרשותספקטמאהיחידד

הרביםברשותביןהיחידברשותביןלישאלדעתבושאיןאתטהורהרביםרשותספקטמאהיחידמ

הרביםברשותבין(הרביםברשותבין)לישאלדעתבושאיןאתטהורהרביםרשותספקטמאהיחיד2פ

ה"ברביןהיחיד'ברשוביןלישאלדעתבושאיןאתטהור'הרבי'רשוספקטמאהיחידנ

ה"ברביןלישאלדעתבושאיןאתטמאהרביםרשותספקטמאהיחידא

ה"ברביןלישאלדעתבושאיןאתטמא'הרבי'רשוספקטמאהיחידש

האישוהביאמשקיןדיןביתואיןמשקההאישאשתואתהאישוהביאטהורספיקוד

האישוהביאמשקיןד"בואיןמשקההאישאשתואתהאישוהביאטהורספקומ

האישוהביאמשקיןדיןביתואיןמשקההאישאשתואתהאישוהביאטהורספיקוהיחידברשותבין2פ

האישוהביאמשקיןד"בואיןמשקההאישאשתואתהאישוהביאטהורספיקונ

האישוהביאמשקיןד"בואיןמשקההאישאשתואתהאישוהביאטהורספקו'הי'ברשוביןא

האישוהביא'משקיד"בואיןמשקההאישאשתואתהאישוהביאטהורספקוהיחיד'ברשוביןש

אמרואלאהכהןאלאשתואתמביאהאישהתורהמן?'וגוד

אמרואלאהכהןאל(משקיןד"בואיןמשקההאיש)אשתואתמביאהאישהתורהמןמ

אמרואלאהכהןאלאשתואתמביאהאישהתורהמן2פ

אמרואלאהכהןאלאשתואתמביאהאישהתורהמן'וגונ

אמרואלאהכהןאלאשתואתמביאהאישהתורהמןא

אמרואלאהכהןאלאשתואתמביאהאישהתורהמןש
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בדרךעליהיבאשמאתלמידיםשנילוומוסריןמקוםשבאותו'ד'לבמוליכהלהעושההיאכיצדד

בדרךעליהיבאשמאתלמידיםשנילוומוסריןמקוםשבאותוד"לבמוליכהלהעושההואכיצדמ

בדרךעליהיבאשמאתלמידיםשנילוומוסריןמקוםשבאותודיןלביתמוליכהלהעושההואכיצד2פ

בדרךעליהיבאשמא'תלמידי'בלוומוסריןמקוםשבאותוד"לבמוליכהלהעושההואכיצדנ

בדרךעליהיבאשמא'תלמידי'בלוומוסריןמקוםשבאותוד"לבמוליכהעושההואכיצדא

בדרךעליהיבואשמא'תלמידי'בלו'ומוסרימקוםשבאותוד"לבמוליכהעושההואכיצדש

הואהריכרתעליהשחייביןהנדהאםמה'ו'מקעליהנאמןבעלה'אויודה'רד

הואהריאינוכרתעליהשחייביןהנדהאםמהוחומרמקלעליהנאמןבעלה'אמיודא'רמ

הואהריכרתעליהשחייבין'הנדאםמהוחומרמקלעליהנאמןבעלהאומריודה'ר2פ

הואכרתעליהשחייביןהנדהאםמהו"מקעליהנאמןבעלה'אויהודה'רנ

הואהריכרתעליהשחייביןהנדהאםומהו"מקעליהנאמןבעלה'אומיהודה'רא

הואהריכרתעליה'שחייביהנדהאםומהו"מקעליהנאמןבעלה'אומ'יהוד'רש

אמרתאםלאלו'אמעליהנאמןשיהאדיןאינוכרתעליהחייביןשאיןזועליהנאמןד

אמרתאםאלאלו'אמעליהנאמןשיהאדיןאינוכרתעליהחיביןשאיןזועליהנאמןמ

אמרתאםלאלואמרועליהנאמןשיהאדיןאינוכרתעליהחייביןשאיןזועליהנאמן2פ

אמרתאםלאל"אעליהנאמןשיהאדיןאינוכרתעליהחייביןשאיןזועליהנאמןנ

אמרתאםלאל"אעליהנאמןשיהאדיןאינוכרתעליהחייביןשאיןזועליהנאמןא

אמרתאםלאל"אעליהנאמןשיהאדיןאינוכרתעליה'חייבישאיןזועליהנאמןש

ימתקוגנוביםמים'ואואיסורהאחרהתרלהשאיןבזו'תאמאיסורהאחרהתרלהשישבנדהד

ימתקוגנוביםמים'ואומאיסורהאחרהיתרלושאיןבזותאמראיסוראאחרהיתרלהשישבנדהמ

ימתקוגנוביםמים'ואומאיסורהאחרהיתרלהשאיןבזותאמראיסורהאחרהיתרלהשישבנדה2פ

ימתקוגנוביםמים'ואואיסורהאחרהתרלושאיןבזו'תאמאיסורהאחרהתרלהשישבנדהנ

ימתקוגנוביםמים'ואומאיסוראאחרהיתרלהשאיןבזהתאמראיסורהאחרהיתרלהשישבנדהא

ימתקו'גנובימים'ואומ'איסוראחרהתרלהשאיןבזה'תאמאיסורהאחרהיתרלהשישבנדהש

עלישראלנחשדועליהנאמןבעלהיהאלאכרתביאתהעלחייביןואיןהואילשכןכלד

עלישראלנחשדועליהנאמןבעלהיהאלאכרתביאתהעלחייביןואיןהואילשכןכלא"דמ

עלישראלנחשדועליהנאמןבעלהיהאלאכרתביאתהעלחייביןואיןהואילשכןכל2פ

על'ישנחשדועליהנאמןבעלהיהאלאכרתביאתהעלחייביןואיןהואילש"כנ

עלישראלנחשדובעלהעליהנאמןיהאלאכרתביאתהעל'חייביואיןהואילש"כא

על'ישרנחשדובעלהעליהנאמןיהאלאכרתביאתהעל'חייביואיןהואילש"כש

אלאשתואתהאישוהביאהוא'הכתוגזירתיודה'רלהם'אמהנדותעלנחשדוולאהמוטותד

אלאשתואתהאישוהביאהוא'הכתוגזירתיהודה'רלהם'אמהנדותעלנחשדוולאהסוטותמ

אלאשתואתהאישוהביאהואהכתובגזירתיודה'רלהם'אמהנדותעלנחשדוולאהסוטות2פ

אלאשתואתהאישוהביאהוא'הכתוגזרתיהודה'רלהם'אמהנדותעלנחשדוולאהסוטותנ

אלאשתואתהאישוהביאהיא'הכתורת[י]גז'יהוד'רל"אהנדותעלנחשדוולא'הסוטוא

אלאשתואתהאישוהביאהיא'הכתוגזירתיהודה'רל"אהנדותעלנחשדוולאהסוטותש
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יפנהשאם'אמתלמידיןתלתא'איתתיבתרשלחיוסף'ברחייא'רבעדיםובלבדלו'אמהכהןד

יפנהשאם'אמתלמידיםתלתאאיתתיהבתרשלחיוסףברחייא'רבעדיםובלבדהכהניםמ

יפנהשאם'אמ'תלמידיתלתאאיתתיהבתרשלחיוסףברחייא'רבעדיםובלבדלואמרוהכהן2פ

יפנהשמא'אמ'תלמידיתלתאאיתיתיהבתרשלחיוסףברחייא'רבעדיםובלבדל"אהכהןנ

יפנהשמא'אמ'תלמידיתלתאאיתתיהבתרשלחיוסףברחייא'רבעדיםובלבדלואמרוהכהןא

יפנהשמא'אמ'תלמידי'גאיתיתיהבתרשלחיוסףברחייא'רבעדיםובלבדלואמרוהכהןש

'אר'וכו'חכמ'תלמ'בלומוסריןתניוהאהשניםעםתתיחדלצרכומהםאחדד

'ר'אמ'וכוחכמיםתלמידישנילומוסריןתניוהאהשניםעםתתיחדלצרכומהםאחדמ

ר"אמ'וכו'אומוחכמים'תלמידישנילומוסריןתניוהאהשניםעםתתיחדלצרכיומהםאחד2פ

ר"א'וכוח"ת'בלומוסריןוהתניהשניםעםתתיחדלצורכומהם'אנ

ר"א'וכו'או'וחכמי'תלמידי'בלו'מוסריוהתניאהשניעםתתיחדלצרכיומהם'אא

'ר'אמ'וכואומריםוחכמיםתלמידיםשנילומוסריןוהתניאהשניםעםתתיחדלצרכיומהםאחדש

מתיחדהיהולאמזונותלהמעלהוהיהביתלהשכרהואאףשלשההריובעלהאביןד

מתיחדהיהולאמזונותלומעלהוהיאביתלהשכרהואאףשלשההריובעלהאביןמ

מתיחדהיהולאמזונותלהמעלהוהיאביתלהשוכרהואאףשלשההריובעלהאבין2פ

מתייחדהיהולאמזונותלהמעלהוהיאביתלהשכרהואאף'גהריובעלהאביןנ

מתייחדהיהולאמזונותלהומעלהביתלהכר[ו]שהואאף'גהריובעלהאביןא

מתייחדהיהולאמזונותלהומעלהביתלהשכרהואאףשלשההואהריובעלהאביןש

אתוהביאמצאתילאומנוחהבאנחתייגעתיהזההפסוקעלעצמווקראבניהםבפניאלאעמהד

אתוהביאמצאתילאומנוחהבאנחתייגעתיהזההפסוקעצמועלוקראבניהבפניאלאעמהמ

אתוהביאמצאתילאומנוחהבאנחתייגעתיהזההפסוקעצמועלוקראבניהבפניאלאעמה2פ

אתוהביאמצאתילאומנוחהבאנחתייגעתיהזההפסוקעצמועלוקראבניהבפניאלאעמהנ

אתוהביאמצאתילאומנוחהבאנחתייגעתיהזה'הפסובעצמווקראבניהבפניאלאבהא

אתוהביאמצאתילאומנוחהבאנחתייגעתיהזההפסוקבעצמווקראבניהבפניאלאבהש

מכתובתהמנכהאויןמשלומביאזההריויולדתזבהכגוןלושמכשירה'או'חכמעליהקרבנהד

מכתובתהמנכהואיןמשלומביאזההריויולדתזבהכגוןלושמכשירהקרבן'אומ'חכמעליהקרבנהמ

מכתובתהמנכהואיןמשלומביאזההריויולדתזבהכגוןלושמכשירהקרבן'אומחכמיםעליהקרבנה2פ

מכתובתהמנכהאויןמשלומביאזההריויולדתזבהכגוןלושמכשירהקרבןא"חעליהקרבנהנ

מכתובתהמנכהואיןמשלומביאזההריויולדתזבהכגוןלו'שמכשירקרבן'אומרי'חכמיעליהקרבנהא

מכתובתהמנכהואיןמשלומביאזההריויולדתזבהכגוןלושמכשירהקרבן'אומרי'חכמיעליהקרבנהש

ומנכהמשלומביאזההריהשבתאתשחללהאובראשהסירותשקיפחהכגוןלומכשירהשאיןוקרבןד

ומנכהמשלומביאזההריהשבתאתשחיללהאובראשהנזירותשקיפחהכגוןלומכשירהשאיןוקרבןמ

ומנכהמשלומביאזההריהשבתאתשחללהאובראשהסידותשקיפחהכגוןלומכשירהשאיןוקרבן2פ

ומנכהמשלומביאזההריהשבתאתשחיללהאובראשהסירותשקיפחהכגוןלומכשירהשאיןוקרבןנ

ומנכהמשלומביאזההריהשבתאתשחללהאובראשהסירותשקיפחהכגוןלומכשירהשאיןוקרבןא

ומנכהמשלומביאזההריהשבתאתשחללהאובראשהסירותשקיפחהכגוןלומכשירהשאיןוקרבןש
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מכללוהוציאה'הכתבאחטיםולאשעוריםסולתולאקמחבאיפהמעשהאחרהאיפה'עשירימכתובתהד

מכללוהוציאה'הכתובאחטיםולאשעוריםסולתולאקמחבאיפהמעשיריתאחדהאיפהעשיריתכתובתהמןמ

מכללוהוציאההכתובבאחטיםולאשעוריםסלתולאקמחבאיפהמעשרהאחדהאיפהעשיריתמכתובתה2פ

מכללוהוציאה'הכתובאחטיםולאשעוריםסלתולאקמחבאיפהמעשרה'אהאיפהעשיריתמכתובתהנ

מכללוהוציאה'הכתובאחטיםולאשעוריםסולתולאקמחבאיפהמעשרה'אהאיפה'עשיריבכתובתהא

מכללוהוציאה'הכתובאחטיםולא'שעוריסולתולאקמחבאיפהמעשרה'אהאיפה'עשיריבכתובתהש

אבלחומרכמן'ואוליסופריםהניחוגמליאלרבן'אמחטיםובאהסלתבאהשהיאחוטאמנחתד

אבלחומרכמין'ואומליסופריםהניחוג"ר'אמחטיםובאהסלתבאהשהיאחוטאמנחתמ

אבלכחומרשהואואומרליסופריםהניחוגמליאלרבן'אמחטיםובאהסלתבאהשהיאחוטאמנחת2פ

אבלחומרכמין'ואומליסופריםהניחוג"ר'אמחטיםובאהסלתבאהשהיאחוטאמנחתנ

אבלכחומרשהוא'ואומליסופריםהניחוג"ר'אמחטיםובאהסלתבאהשהיאסוטהמנחתא

אבלכחומרשהוא'ואומליסופריםהניחוג"ר'אמחטיםובאהסלתבאהשהיאסוטהמנחתש

הואצקאבלשמןעליהיצוקלאבהמהמאכלקרבנהכך'בהממעשהשמעשיהכשםהואנראהד

הואצקאבלשמןעליהיצוקלאבהמהמאכלקרבנהכךבהמהמעשהשמעשיהכשםהואנראהמ

הואצקאבלשמןעליהיצקלאבהמהמאכלקרבנהכךבהמהמעשהשמעשיהכשםהואנראה2פ

הואצקאבלשמןעליהיצוקלאבהמהמאכלקרבנהכךבהמהמעשהשמעשיהבשםהואנראהנ

הואצקאבלשמןעליהיצוקלאבהמהמאכלקרבנהכךבהמהמעשהשמעשיהכשםהואנראהא

הואיצקאבלשמןעליהיצוקלאבהמהמאכלקרבנהכךבהמהמעשהשמעשיהכשםהואנראהש

מהמפניולבונהשמןעליהנתןאםאזהרותבשתישהואמגידלבונהעליהיתןולאשדיהעלד

מהמפניולבונהשמןעליהנתןאםאזהרותבשתישהואמגידלבונהעליהיתןולאשיריהעלמ

מהמפניולבונהשמןעליהנתןאםאזהרותבשתישהואמגידלבונהעליהיתןולאשיריהעל2פ

מהמפניולבונהשמןעליהנתןאםאזהרותבשתישהואמגידלבונהעליהיתןולאשיריהעלנ

[מה]מפניולבונהשמןעליהנתןאםאזהרותבשנישהואמגידלבונהעליהיתןולאשייריהעלא

מפניולבונהשמןעליהנתןאםאזהרותבשנישהואמגידלבונהעליהיתןולאשייריהעלש

מזכרת'ל'תוחובהזכותאנישומעזכרוןמנחתהיאקנאותמנחתכימגידדברשלטעמוד

מזכרתל"תוחובהזכותאנישומעזכרוןמנחתהיאקנאותמנחתכימגידשלדברטעמומ

מזכרתלומרתלמודוחובהזכותאנישומעזכרוןמנחתקנאותמנחתכימגידדברשלטעמו2פ

מזכרתל"תוחובהזכותאנישומעזכרוןמנחתהיאקנאותמנחתכימגידדברשלטעמונ

מזכרתל"תוחובהזכותאנישומעזכרוןמנחתהואקנאותמנחתכימגידדברשלטעמוא

מזכרתל"תוחובהזכותאנישומעזכרוןמנחתהוא'קנאומנחתכימגידדברשלטעמוש

'שנלטובהאף'אועקיבא'רטרפון'רדברילפורענותוזולטובהשבתורההזכרונותכלעוןד

'שנלטובהזואף'אומעקיבא'רטרפון'רדברילפורענותוזולטובהשבתורההזכרונותכלעוןמ

'שנאלטובהזואףאומריןעקיבא'ורטרפון'רדברלפורענותוזולטובהשבתורההזכרונותכלעון2פ

'שנלטובהזואף'או'עקי'רטרפון'רדברילפורענותוזולטובהשבתורההזכרונותכלעוןנ

'שנאלטובהזואף'אומ'עקיב'רטרפון'רדברילפורענותוזולטובה'שבתורהזכרונותכלעוןא

'שנאלטובהזואף'אומ'עקי'רטרפון'רדברילפורענותוזולטובהשבתורההזכרונותכלעוןש
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מניןזכותמנחתעוןמזכרתאלאליאין'אוהואכאןאף'וגוהאשהנטמאהלאואםד

מניןזכותמזכרתעוןמזכרתליאין'אומהואכאןאף'וגומנטמאהלאואםמ

מניןזכותמנחתעוןמזכרתאלאליאין'אומהואכאןאף'וגוהאשהנטמאהלאואם2פ

מניןזכותמנחתעוןמזכרתאלאליאין'אומהואכאןאף'וגוהאשהנטמאהלאואםנ

מניןזכותעוןמזכרתאלאליאין'אומהואכאןאף'וגוהאשהנטמאהלאואםא

מניןזכותעון'מזכראלאליאין'אומהואכאןאף'וגוהאשהנטמאהלאואםש

כללפרטעוןמזכרתכללזכרוןמנחת'אוישמעאל'רמקוםמכלזכרוןמנחת'ל'תד

כללפרטעוןמזכרתכללזכרוןמנחת'אומישמעאל'רמקוםמכלמזכרתזכרוןמנחתל"תמ

כללפרטעוןמזכרתכללזכרוןמנחת'אוישמעאל'רמקוםמכלזכרוןמנחתלומרתלמוד2פ

כללפרטעוןמזכרתכללזכרוןמנחת'או'ישמע'רמ"מזכרוןמנחתל"תנ

כללעון'מזכרכללזכרון'אומישמעאל'רמ"מזכרוןמנחתל"תא

כללעוןמזכרתכללזכרון'אומישמעאל'רמ"מזכרוןמנחתל"תש

שהיהמקופחתהדיןמדתנמצאתלאכןאת'אואםשבפרטמהאלאבכללאיןופרטד

שהיהמקופחתהדיןהדיןמדתנמצאתלאכןאת'אומאםשבפרטמהאלאבכללאיןופרטמ

שהיהמקופחתהדיןמדתנמצאתלאכןאת'אומאםשבפרטמהאלאבכללאיןופרט2פ

שהיהמקופחתהדיןמדתנמצאתלאכןאת'אואםשבפרטמהאלאבכללאיןופרטנ

שהיהמקופחתהדיןמדת'נמצאלאכן'אומאתהאםשבפרטמהאלאבכללאיןופרטא

שהיהמקופחתהדיןמדתנמצאתלאכן'אומאתהאםשבפרטמהאלאבכללאיןופרטש

הטובמדת'אומהויפורענותמדתאוהטובמדתמרובהמדהזואיוכילחלוקדיןלבעלד

הטובמדת'אומהויהפורענותמדתאוהטובמדתמרובהמדהזואיוכילחלוקדיןלבעלמ

הטובמדת'אוהויהפורענותמדתאוהטובמדתמרובהמדהזואיוכילחלוקדיןלבעל2פ

הטובמדת'אוהויפורענותמדתאוהטובמדתמרובהמדהזואיוכילחלוקדיןלבעלנ

טובהמדה'אומהויפורענותמדתאוטובהמדהמרובהמדהזהאיוכילחלוקדיןלבעלא

טובהמדה'אומהויפורענותמדתאוטובהמדהמרובהמדהזהאיוכילחלוקדיןלבעלש

מזכרתשתהאהואדיןמרובהטובהמדתאםעוןמזכרתהואהריפורענותמדתאםד

(זכות)ת[ר]מזכשתהאהואדיןמרובהטובהמדהעוןמזכרתהואהרימועטתהפורענותמדתאםמ

מזכרתשתהאהואדיןמרובהטובהמדתאםעוןמזכירהואהרימועטתפורענותמדתאם2פ

מזכרתשתהאהואדיןמרובהטובהמדהאםעוןמזכרתהואהרימועטתפורענותמדתאםנ

'מזכרשתהאהואדיןמרובהטובהמדהואםעוןמזכירהואהרי'מועט'פורענומדתאםא

מזכרתשתהאהואדיןמרובהטובהמדהואםעוןמזכירהואהרימועטתפורענותמדתאםש

דרךתלקהואלוזהזהיתקיימולוהדיןשדרךופרטכללכלבתורהמדהזוזכותד

דרךתלקהואלזה[ו](ב)זהיתקיימובולוקההדיןשדרךופרטכללכלבתורהמדהזוזכותמ

דרךתלקהואלוזהזהיתקיימולוהדיןשדרךופרטכללכלבתורהמדהזוזכות2פ

דרךאלקהואלוזהזהיתקיימולוהדיןשדרךופרטכללכלבתורהמדהזוזכותנ

דרךתלקהולאוזהזהיתקיימולאהדיןשדרךופרטכללכלבתורהמדהזוזכותא

דרךתלקהולאוזהזהיתקיימולאהדיןשדרךופרטכללכלבתורהמדהזוזכותש
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ישואםמידפוקדתהפורענותטמאההיתהשאםהדיןדרךתלקהואלוזהזהיתקיימוכיצדהדיןד

ישואםמידפוקדתהפורענותטמאההיתהשאםהדיןדרךתלקהואלוזהזהיתקיימוכיצדהדיןמ

ישואםמידפוקדתהפורענותטמאההיתהשאםהדין2פ

ישואםמידפוקדתהפורענותטמאההיתהשאםהדיןדרךתלקהואלוזהזהיתקיימוכיצדהדיןנ

ישואםמיד'פוקדת'פורענוטמאההיתהשאםהדיןא

ישואםמידפוקדת'פורענוטמאההיתהשאםהדיןש

אלעזרחנןבןיוסףאבאדברהעוברהכרתכדיחדשים'גלהתולהזכותלהד

אלעזרחנןבןיוסיאבאדבריהעוברהכרתכדיחדשיםשלשהלהתולהזכותזכותלהמ

אלעזרחניןבןיוסיאבא'רדבריהעוברהכרתכדיחדשיםשלשהלהתולהזכותלה2פ

אלעזרחנןבןיוסיאבאדבריהעוברהכרתכדי'חדשי'גלהתולהזכותלהנ

'אלעזבןיוסיאבא'רדבריהעוברהכרתכדי'חדשי'גלהתולהזכותלהא

'אלעזבןיוסיאבא'רדבריהעוברהכרתכדי'חדשי'גלהתולהזכותלהש

חדשים'טבןזרעמהונזרעהונקתהחדשים'ט'אמדרוםכפראישיצחקבןד

חדשיםתשעהבןזרעמהזרעונזרעהונקתה'שנחדשיםתשעה'אמדרוםכפראיש?צדוק/יצחק?בןמ

חדשיםתשעהבןזרעמהונזרעהונקתה'שנחדשיםתשעה'אמדרוםכפראישיצחקבן2פ

'חדשי'טבןזרעמהונזרעהונקתה'שנ'חדשי'ט'אמדרוםכפראישיצחקבןנ

'חדשי'טזרעמהזרעונזרעהונקתה'שנא'חדשי'ט'אמדרוםכפראיש'ברא

'חדשי'טזרעמהזרעונזרעהונקתה'שנא'חדשי'ט'אמדרוםכפראישר"בש

זכרלדברראיהשאין'אעפחדש'ב'י'אוישמעאל'ר'חדשי'טזכותאףד

זכרלדברראיהשאין'פ'ע'ואחדשעשרשנים'אומישמעאל'רחדשיםתשעהזכותאףמ

זכרלדברראיהשאיןפיעלואףחדשעשרשנים'אוישמעאל'רחדשיםתשעהזכותאף2פ

זכרלדברראיהשאיןפ"ואעחדשב"י'או'ישמע'ר'חדשי'טזכותאףנ

זכרלדברראיהשאיןפ"ואע'חדשיב"י'אומישמעאל'ר'חדשי'טזכותאףא

זכרלדברראיהשאיןפ"ואעחדשיםב"י'אומישמעאל'ר'חדשי'טזכותאףש

עשרתריןירחיןלקצת'וגומטאכולה'וגומלכימלכאלהןלדברד

עשרתריירחיןולקצתמטאכולא'וגומעלךישפרמלכימלכאלהןלדברמ

עשרתריןירחיןלקצת'וגומטאכולא'וגומלכימלכאלהןלדבר2פ

עשרתריןירחיןלקצת'וגומטאכלא'וגומלכימלכאלהןלדברנ

עשרתריירחיןלקצת'וגונבוכדנאצרעלמטאכלא'וגועלךישפרמלכימלכאלהן'שאמלדברא

עשרתריירחיןלקצת'וגונבוכדנאצרעלמטאכלא'וגועלךישפרמלכימלכאלהן'שאמלדברש

שהזכותאתה'אואם'המריבמיםלהתולהזכותאין'אויוחאיבן'שמעו'ר'וגוד

שהזכותאתה'אומאםהמריםבמיםלהתולהזכותאין'אומיוחאיבןשמעון'ר'וגוממ

שהזכותאתה'אומאםהמריםבמיםלהתולהזכותאיןאומריוחאיבןשמעון'ר'וגו2פ

שהזכותאתה'אואםהמריםבמיםלהתולהזכותאין'אומי"רשב'וגונ

שזכותאתה'אומאםהמריםבמיםלהתולהזכותאין'אומי"רשב'וגוא

(לה)שזכותאתה'אומאםהמריםבמיםלהתולהזכותאין'אומי"רשב'וגוש
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עלרעשםאתהומוציאושותות'הנשיכלבפניהמיםאתמדחההמריםבמיםתולהד

עלרעשםאתהומוציאושותותהנשיםכלבפניהמיםאתאתהמדחההמריםבמיםתולהמ

עלריבשםאתהומוציאושותותהנשיםכלבפניהמיםאתמדחה'המריבמיםתולה2פ

עלרעשםאתהומוציאושותותהנשיםכלבפניהמיםאתמדחההמריםבמיםתולהנ

על[רע]שםאתהומוציאושותותהנשיםכלבפניהמיםכלמודחההמריםבמיםלהתולהא

עלהשםאתומוציאושותותהנשים[כל]בפניהמיםכלמודחההמריםבמיםלהתולהש

סופהטהורההיתהאםאכריעאני'אומ'רזכותלהםשתלהאלאהיוטמאותויאמרוששתוהטהורותד

סופהטהורההיתהאםאכריעאני'אומ'רזכותלהםשתלתאלאהיוטמאותויאמרוששתוהטהורותמ

סופהטהורההיתהאםמכריעאניאומר'רזכותלהםשתלהאלאהיוטמאותויאמרוששתוהטהרות2פ

סופהטהורההיתהאםאכריעאני'אומ'רזכותלהםשתלהאלאטמאותויאמרוששתוהטהורותנ

סופהטהורההיתהאםמכריעאני'אומ'רבזכותלהםשתלהאלאהיוטמאותויאמרוששתו'הטהורא

סופהטהורההיתהאםמכריעאני'אומ'רבזכותלהםאלאהיוטמאהויאמרוששתוהטהורהש

בן'שמע'ר'אמירכהונפלהבטנהוצבתהלמותסופהטמאהואםאדםבניכדרךלמותד

בןשמעון'ר'אמירכהונפלהבטנהוצבתהלמותסופהטמאהואםאדםבניכדרךלמותמ

בןשמעוןר"אמירכהונפלהבטנהוצבתהלמותסופהטמאהואםאדםבניכדרךלמות2פ

י"ארשבירכהונפלהבטנהוצבתהלמותסופהטמאהואםאדםבניכדרךלמותנ

י"ארשביריכהונפלהבטנהוצבתהלמותסופההיתהטמאהואםאדםבניכדרךלמותא

י"ארשביריכהונפלהבטנהוצבתהלמותסופההיתהטמאהואםאדםבניכדרךלמותש

שותהשהיתהכיוןאלאירכהונפלהבטנהוצבתהלמותזושסוףהעומדיםלכליודעמיוכייוחאיד

שותהשהיתהכיוןאלאירכהונפלהבטנהוצבתהלמותזושסוףהעומדיםלכלמודיעמיוכייוחאימ

שותהשהיתהכיוןאלאירכהונפלהבטנהוצבתהלמותזושסוףהעומדיםלכליודעמיוכייוחאי2פ

שותהשהיתהכיוןאלאיריכהונפלהבטנהוצבתהלמותזושסוףהעומדיםלכליודיעמיוכינ

שותהשהיתהכיוןאלא]בטנהוצבתהלמותזושסוףהעומדיםלכליודיעמיוכיא

בטנהוצבתהלמותזושסוףהעומדיםלכליודיעמיוכיש

אתתטמאשלאוהוציאוהמהרו'אווהםבהמורקיןהיושרביטיןוכמובולטותועיניהמוריקותפניהד

אתתטמאשלאוהוציאוהמהרו'אומוהםבהמוריקיןהיושרביטיןוכמובולטותועיניהמוריקותפניהמ

אתתטמאשלאוהוציאוהמהרואמרווהםבהמורקיןהיושרביטיןוכמובולטותועיניהמוריקותפניה2פ

אתתטמאשלאוהוציאוהמהרו'אומריוהםבהמורקיןהיושרביטיןוכמובולטותועיניהמוריקותפניהפניהנ

תטמאשלאוהוציאוהמהרואומריםוהםבהמוריקיןהיושרביטיןוכמובולטותועיניהמוריקותפניהא

ש

עליהיפנה'יילפניוהעמידהכאחתסוטות'במשקיןאיןאמרומכאןהכהןאותהוהקריבוהקריבהעזרהד

עליהיפנהי"ילפניוהעמידהכאחתסוטותשתימשקיןאין'אוממכאןהכהןאותהוהקריבהעזרהמ

עליהיפנהי"ילפניוהעמידהכאחתסוטותשתימשקיןאיןאמרומכאןהכהןאותהוהקריבהעזרה2פ

עליהיפנהי"ילפניוהעמידה'כאסוטות'במשקיןאיןאמרומכאןהכהןאותהוהקריבהעזרהנ

עליהיפנה'הלפניוהעמידה['כאסוטותשתימשקיןאיןאמרומכאןהכהןאותהוהקריב.העזרהא

עליהיפנה'הלפניוהעמידהש
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חרששלבשכרולאכליםבשארולאחרשבכליהכיורמןמקודשיםקדושיםמיםהכהןולקחהעזרהד

שלחרשבשבראלאכליםבשארולאחרשבכליהכיורמןמקודשיםקדושיםמיםהכהןולקחהעזרהמ

חרסשלבשברולאכליםבשארולאחרשבכליהכיורמןמקודשיםקדושיםמיםהכהןולקחהעזרה2פ

חרששלבשברולאכליםבשארולאחרשבכליהכיורמןמקודשיןקדושיםמיםהכהןולקחהעזרהנ

חרסשלבשברולאכליםבשארולאחרשבכליהכיורמן'מקודשי'קדושימיםהכהןולקחהעזרהא

חרסשלבשברולאכליםבשארולאחרשבכליהכיורמן'מקודשיקדושיםמיםהכהןולקחהעזרהש

המיםפניעלעפרהמיםאלונתןזרולאהכהןיקחהמשכןבקרקעיהיהאשרהעפרומןד

המיםפניעלעפרהמיםאלונתןזרולאהכהןיקחהמשכןבקרקעיהיהאשרהעפרומןמ

המיםפניעלעפרהמיםאלונתןזרולאהכהןיקחהמשכןבקרקעיהיהאשרהעפרומן2פ

המיםפניעלעפרהמיםאלונתןזרולאהכהןיקחהמשכןבקרקעיהיהאשרהעפרומןנ

המיםפניעלהמיםאלונתןזרולאהכהןיקחהמשכןבקרקעיהיהאשרהעפרומןא

המיםפניעלהמיםאלונתןזרולאהכהןיקחהמשכןבקרקעיהיהאשרהעפרומןש

'אומיהודה'רהכיורמןמיםלוגחצילתוכוונותןחרסשלפילימביאהיהאמרומכאןד

'אומיהודה'רהכיורמןמיםלוגחצילתוכוונותןשלחרשפיילימביאהיהאמרומכאןמ

'אומיהודה'רהכיורמןמיםלוגחצילתוכוונותןחרששלפיילימביאהיהאמרומכאן2פ

'או'יהו'רהכיורמןמיםלוגחצילתוכוונותןחרששלכלימביאהיהמכאןנ

'אומיהודה'רהכיורמןמיםלוגחצילתוכוונותןחרסשלפיילימביאהיהאמרומכאןא

'אומיהודה'רהכיורמןמיםלוגחצילתוכוונותןחרסשלפיילימביאהיהאמרומכאןש

אמהעלאמהשםהיהמקוםלימינוופנהלהיכלנכנסבמיםממעטכךבכתבשממעטכשםרביעיתד

אמהעלאמהשםהיהמקוםלימינוופנהלהיכלנכנסבמיםממעטכךבכתבשממעטכשםרביעיתמ

אמהאלאמהשםהיהמקוםלימינוופנהלהיכלנכנסבמיםממעטכךבכתבששממעטכשםרביעית2פ

אמהעלאמהשםהיהמקוםלימינוופנהלהיכלנכנסבמיםממעטכך'בכתשממעטכשםרביעיתנ

אמהעלאמהשםשהיהמקוםלימינופנהלהיכלנכנסבמיםממעטכךבכתבשממעטכשםרביעיתא

אמהעלאמהשםשהיהמקוםלימינופנהלהיכלנכנסבמיםממעטכךבכתבשנתמעטכשםרביעיתש

ונותןתחתיהמןעפרונוטלמגביהבהקבועההיתהוטבעתשיששלוטבלהד

ונותןתחתיהמןעפרונוטלמגביההבהקבועההיתהוטבעתשלשישוטבלהמ

ונותןמתחתיהעפרונוטלמגביההבהקבועה(בה)היתהוטבעתשיששלוטבלה2פ

ונותןתחתיהמןעפרונוטלמגביהה(מק)בהקבועההיתהוטבעתשיששלוטבלאנ

ונותןמתחתיהעפרל[ט](פ)ונומגביהקבועהבההיתהוטבעתשיששלוטבלהא

ונותןמתחתיהעפרונוטלמגביהבהקבועההיתה(שישל)וטבעתשיששלוטבלהש

יהודהבןאיסיהמשכןבקרקעתניהמיםאלונתןהכהןיחק'שנהמיםעלשיראהכדיד

יהודהבןאיסיהמשכןבקרקעתניהמיםאלונתןהכהןיקח'שנהמיםעלשיראהכדימ

יהודהבןאיסיהמשכןבקרקעתניהמיםאלונתןהכהןבהיקח'שנאהמיםעלשיראהכדי2פ

יהודהבןאיסיהמשכןבקרקעתניהמיםאלונתןהכהןיקח'שנהמיםעלשיראהכדינ

יהודהבןאיסיהמשכןבקרקעתניהמיםאלונתןהכהןיקח'שנאהמיםעלשיראהכדיא

יהודהבןיסיהמשכןבקרקעתניהמיםאלונתןהכהןיקח'שנאהמיםעלשיראהכדיש
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איש'שנאשתו'הכתוקראהבתחלההאשהאתהכהןוהעמידעולמיםוביתשילהוגבעוןנובלרבות'אומד

איש'שנאשתו'הכתוקראובתחלההאשהאתהכהןוהעמידעולמיםוביתשילהוגבעוןנובלרבות'אוממ

איש'שנאמאשתוהכתובקראהכתחלההאשהאתהכהןוהעמידעולמיםוביתשילהוגבעוןנובלרבותאומר2פ

איש'שנאשתו'הכתוקראהבתחלההאשהאתהכהןוהעמיד'עולמיוביתשילהוגבעוןנוב'אונ

איששנאמראשתוהכתובקראהבתחלההאשהאתהכהןוהעמיד]'עולמיוביתושילהוגבעוןנובלרבות'אומא

'עולמיוביתושילהוגבעוןנובלרבות'אומש

האלהים'אמישראלשלכבודןעלהאלהיםחסלמהאשתואתהאישוהביאאשתותשטהכיאישד

האלהים'אמשלישראלכבודןעלהאלהיםחסלמהאשתואתהאישוהביאאשתותשטהכיאישמ

האלהים'אמישראלשלכבודןעלהאלהיםחסלמהאשתואתהאישוהביאאשתותשטהכיאיש2פ

ם"האלי'אמ'יששלכבודןעלם"האליחסלמהאשתואתהאישוהביאאשתותשטהכיאישנ

האלהיםאומרישראלשלכבודןעלאלהיםחסלמהאשתואתהאישוהביאאשתותשטהכיאישא

ש

יוצאההיאהריבהחזרהלאואםבהתחזורשמאהיאברשותועכשועדלהשקינא'אעפד

יוצאההיאהריבהחזרהלאואםבהתחזורשמאהיאברשותועכשיועדלהשקינא'פ'ע'אמ

יוצאההיאהריבהחזרהלאואםבהתחזורשמאהיאברשותועכשועדלהשקנאי"אעפ2פ

יוצאההיאהריבהחזרהלאואםבהתחזורשמאהיאברשותועכשיועדלהשקינאפ"אענ

יוצאתהיאהריבהחזרהלאואםבהתחזורשמאהיאברשותועכשיועדלהשקינאפ"אעא

ש

ונמצאתשתתואםכולןוכןהאשהאתוהשקההאשהראשאתופרעהאשהאתהכהןוהעמידמרשותוד

ונמצאתשתתואםכולןוכןהאשהראשאתופרעמרשותומ

ונמצאתשתתואםכולןוכןהאשהאתוהשקההאשהראשאתופרעהאשהאתהכהןוהעמידמרשותו2פ

ונמצאתשתתואםכולםוכןהאשהאתוהשקההאשהראשאתופרעהאשהאתהכהןוהעמידמרשותונ

ונמצאתשתתהואםכולםוכןאשהאתוהשקההאשהראשאתופרעהאשהאתהכהןוהעמידמרשותוא

האשהראשאתופרעש

למהישראלשלכבודןעלחסהאלהיםאישהתחתאשהתשטהאשרלבעלהוחוזרתמתנהונקתהטהורהד

למהשלישראלכבודןעלחסהאלהיםאישהתחתאשהתשטהאשרלבעלהוחוזרתמתנקהונקתהטהורהמ

למהישראלשלכבודןעלחסהאלהיםאישהמתחתאשהתשטהאשרלבעלהוחוזרתמתוקהונקתהטהורה2פ

למה'יששלכבודןעלחסם"האליאישהתחתאשהתשטהאשרלאישהוחוזרתמתנקהונקתהטהורהנ

למהישראלשלכבודןעלחסהאלהיםאישהתחתאשהתשטהאשר,לבעלהוחוזרתמתנקהונקתהטהורהא

ש

כמהאחתעלרצונוכשיעשולטובתןושקדכבודןעלחסהקלקלהבשעתאםומהבטןמניהעמוסיםד

כמהאחתעלרצונוכשיעשולטובתןושקדכבודןעלחסהקלקלהבשעתאםומהבטןמניהעמוסיםמ

כמהאחתעלרצונוכשיעשולטובתןושקדכבודןעלחסקלקלהבשעתאםומהבטןמניהעמוסים2פ

ו"עאכרצונוכשיעשולטובתןושקדכבודןעלחסהקלקלהבשעתאםומהבטןמני'העמוסינ

ו"עאכרצונוכשיעשולטובתןושקדכבודןעלחסהקלקלהבשעתאםומהבטןמניהעמוסיםא

ש
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יתפללמיאישיחטא'לייואםאלהיםופללולאישאישיחטאאםכתב'וגו'יילפניוכמהד

יתפללמיאישיחטאי"ליואםאלהיםופללולאישאישיחטאאם'כתי"ילפניוכמהמ

יתפללמיאישיחטאי"ליואםאלהיםופיללולאישאישיחטאאם'כתי'וגוי"ילפניוכמה2פ

יתפללמיאישיחטאי"ליואםם"אליופיללולאישאישיחטאאם'כתי'וגוי"ילפנינ

יתפללמיאישיחטא'להואםאלהיםופללולאישאישיחטאאםכתוב'וגו'הלפניא

ש

'ורעתידעלליהאתיואתומפרנסזייןאהיןבבועלקרייהפתראבאברחייא'רלוד

'ורעתידעלליהאתיהואתומפרנסזייןאהיןבבועלקרייהפתראבאברחייא'רלומ

' רעתידעלליהאתיואתומפרנסזייןאהיןבבועל]קרייהפתראבאברחייא'רלו2פ

ל"וריבעתידעלליהאתיואתומפרנסזייןאהיןבבועלקרייהפתרחייא'רלונ

ורביעתידעללךאתיואתומפרנסזייןאהיןבבועלקרייהפתראבאברחייא'רלוא

ש

ראשאתופרעחורןעלעינךתלייהואתומפרנסזייןאהיןבאשהקרייהפתרלויבןיהושעד

ראשאתופרעחורןעלעיניךתלייהואתומפרנסזייןאהיןבאשהקרייהפתרלויבןיהושעמ

ראשאתופרעחורןעלעיניךתלייהואתומפרנסזייןאהיןבאשה[קרייהפתרלויבןיאשיה2פ

ראשאתופרעחורןעלתלייהואתומפרנסזייןאהיןבאשהקרייהפתרנ

ראשאתופרע[חורןעלעיניןתלויהואתומפרנסזייןאהיןבאשהקרייהפתרלויבןיהושעא

ש

בעולםאנדרלומוסייהמוצאאתזנותמוצאשאתמקוםכלשמלאי'ארהספקעלומבזיןהאשהד

בעולםאנדרולומיסיאמוצאאתזנותמוצאשאתמקוםכלסמלאי'ר'אמהספקעלומבזיןהאשהמ

בעולםאנדרולומוסיאמוצאאתזנותמוצאשאתמקוםכלשמלאיר"אמהספקעלומבזיןהאשה2פ

לעולםבאאנדרולמוסיאמוצאאתזנותמוצאשאתמקוםכלשמלאיר"אהספקעלומבזיןהאשהנ

לעולםבאאנדרולומוסיאזנותמוצאשאתהמקוםכלשמלאיר"אהספקעלומבזיןהאשהא

לעולםבאאנדרולומוסיאזנותמוצאשאתהמקוםכלשמלאיר"אהספרעלומבזיןש

שבירושלםהגדולדיןלביתאותהמעליןהיותנישותהאינהחיגרתהיתהשאםהכהןוהעמידד

שבירושלםהגדולד"לבאותהמעליןהיותנישותהאינהחגרתהיתהשאםהכהןוהעמידמ

שבירושליםהגדולדיןלביתאותהמעליןהיותנישותהאינהחיגרתהיתהשאםהכהןוהעמיד2פ

שבירושלםהגדולד"לבלהמעליןהיותנישותהאינהחיגרתהיתהשאםהכהןוהעמידנ

שבירושלםהגדולד"לבאותהמעליןהיותנישותהאינהחיגרתהיתהשאםהאשהאתהכהןוהעמידא

שבירושלםהגדולד"לבאותהמעליןהיותנישותהאינהחיגרתהיתהשאםהאשהאתהכהןוהעמידש

הרבהעושהשחוקהרבהעושהייןהרבהבתילה'אמנפשותעידיעלשמאיימיןכדרךעליהומאיימיןד

הרבהעושהשחוקהרבהעושהייןהרבהבתילה'אומנפשותעידיעלשמאיימיןכדרךעליהומאיימיןמ

הרבהעושהשחוקהרבהעושהייןהרבהבתילה'אומנפשותעידיעלשמאיימיןכדרךעליהומאיימין2פ

הרבהעושהשחוקהרבהעושהייןהרבהבתילה'אומנפשותעידיעלשמאיימיןכדרךעליהומאיימיןנ

הרבהעושהשחוקהרבהעושהייןהרבהבתילה'אומרי'נפשועדיעלשמאיימיןכדרךעליהומאיימיןא

הרבהעושהשחוקהרבהעושהייןהרבהבתילה'אומרינפשותעדיעלשמאיימיןכדרךעליהומאיימיןש
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המיםעלימחהשלאבקדושהשנכתבהגדולשמולמעןעשה'עושירעיםשכניםהרבהעושהילדותד

המיםעלימחהשלאבקדושהשנכתבהגדולשמולמעןעשיעושיםרעיםשכניםהרבהעושהילדותמ

המיםעלימחהשלאבקדושהשנכתבהגדולשמולמעןעשיעושיםרעיםשכניםהרבהעושהילדות2פ

המיםעלימחהשלאבקדושה'שנכתהגדולשמולמעןעשהעושיןרעיםשכניםהרבהעושהילדותנ

המיםעלימחהשלאובטהרהבקדושהשנכתבהגדולשמולמעןעשה'עושירעיםשכניםהרבהעושהילדותא

המיםעלימחהשלאובטהרהבקדושה'שנכתהגדולשמולמעןעשה'עושירעיםשכניםהרבהעושהילדותש

כךבהשתחזורעליהשמאיימיןוכשםאביהביתמשפחותוכלהיאלשומעןכדאישאיןדבריםלפניה'ואומד

כךבהשתחזורעליהשמאיימיןוכשםאביהביתמשפחתוכלהיאלשומעןכדאישאיןדבריםלפניה'ואוממ

כךבהשתחזורעליהשמאיימיןוכשםאביהביתמשפחותוכלהיאלשומעןכדאישאינןדבריםלפניה'ואומ2פ

כךבהשתחזורעליהשמאיימיןוכשםאביהביתמשפחתוכלהיאלשומעןכדאישאיןדבריםלפניה'ואונ

כךבהשתחזורעליהשמאיימיןוכשםאביהבית'משפחוכלהיאלשומעןכדאישאינןדבריםלפניה'ואומא

כךבהשתחזורעליהשמאיימיןוכשםאביהביתמשפחתוכלהיאלשומעןכדאישאינןדבריםלפניה'ואומש

עלעמדיטהורהשאתלךובריאאתטהורהאםבתילה'אומבהתחזורשלאעליהמאיימיןד

עלעמדיטהורהשאתליךובריאאתטהורהאםבתילה'אומבהתחזורשלאעליהמאיימיןמ

עלעמדיטהורהשאת[ך](י)לובריאתטהורהאםבתילה'אמבהתחזורשלאעליהמאיימין2פ

עלעמדיטהורהשאתלךובריאאתטהורהאםבתילה'אומבהתחזורשלאעליהמאיימיןנ

עלעמדיאת'טהוראםבתילה'אומריבהתחזורשלאעליהמאיימיןא

עלעמדיאת'טהוראםבתילה'אומריבהתחזורשלאעליהמאיימיןש

מצאמזיקוואינוהחיבשרגביעלנתוןשהואיבשלסםאלאדומיןהללוהמיםשאיןבורייךד

מצאמזיקוואינוהחיבשרגביעלנתוןשהואיבשלסםאלאדומיןהללוהמיםשאיןבורייךמ

מצאמזיקוואינוהחיבשרגביעלנתוןיבשלסםאלאדומיןהללוהמיםשאיןבורייך2פ

מצאמזיקוואינוהחיבשרג"ענתוןשהואיבשלסםאלאדומיןהללוהמיםשאיןבורייךנ

מצאמזיקואיןהחיבשרגביעלהנתןהיבשלסםאלאדומיןהללוהמיםשאיןבורייךא

מצאמזיקואיןהחיבשרג"עהנתןהיבשלסםאלאדומיןהללוהמיםשאיןבורייךש

ויוצאהכתובתהשוברתאניטמאהאמרהאםויורדמחלחלהתחילמכהשםד

ויוצאהכתובתהשוברתאניטמאהאמרהאםויורדמחלחלהתחילמכהשםמ

ויוצאהכתובתהשוברת[אני]טמאהאמרהאםויורדמחלחלהתחילמכהשם2פ

ויוצאהכתובתהשוברתאניה[מא](הור)טאמרהאםויורדמחלחלהתחילמכהשםנ

מנוקהונקתהטהורה'ונמצאשתת)<............>שוברת<.......>אמרה]ואםויורדלחלחלהתחילמכהבהא

מנוקהונקתהטהורהונמצאתשתתואםויורדלחלחלהתחילמכהבהש

ד

מ

2פ

נ

בשעתאםבטןמניהעמוסיםלמהכבודןעלחסהאלהיםאישהתחתאשהתשטהאשרלבעלהוחוזרתא

בשעתאםבטןמניהעמוסיםלמהכבודןעלחסהאלהיםאישהתחתאשהתשטהאשרלבעלהוחוזרתש
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ניקנורלשערימזרחלשעריאותהמעליןאניטהורהאמרהאםד

ניקנורלשערימזרחלשעריאותהמעליןאניטהורהאמרהאםמ

ניקנורלשערימזרחלשעריאותהמעליןאניטהורהאמרהאם2פ

ניקנורלשערימזרחלשעריאותהמעליןאניטהורהאמרהאםנ

ניקנורלשערמזרחבשעראותהמעמידיןאניטהורהאמרהואם(ו"עאכרצונוכשיעשוכבודןעלחסקלקלהא

ניקנורלשערמזרחבשעראותה'מעמידיאניטהורהאמרהואםו"עאכרצונוכשיעשוכבודןעלחסקלקלהש

אםנקרעונקרעואםבבגדיהאוחזוהכהןהמצורעיםאתומטהריןהיולדותאתומטהריןהשוטותאתמשקיןששםד

אםנקרעונקרעואםבבגדיהאוחזוהכהןהמצורעיםאתומטהריןהיולדותאתומטהריןהסוטותאתמשקיןששםמ

אםנקרעונקרעואםבבגדיהאוחזוהכהןהמצורעיםאתומטהריןהיולדותאתומטהריןהסוטותאתמשקיןששם2פ

אםנקרעונקרעואםבבגדיהאוחזוהכהן'המצורעיאתומטהריןהיולדותאתומטהריןהסוטותאתמשקיןששםנ

ואםנפרעונפרעואםבבגדיהאוחזוהכהן'המצורעיאת'ומטהריהיולדותאתומטהריןהסוטותאתמשקיןששםא

ואםנקרעונקרעואםבבגדיהאוחזוהכהן'המצורעיאת'ומטהריהיולדותאת'ומטהרי'הסוטואת'משקיששםש

פריעהמצותבהלקייםכדיופורעהלאחוריהנפנהכהןהאשהראשאתופרעתנינפרמונפרמוד

פריעהמצותבהלקייםכדיופורעהלאחוריהנפנהכהןהאשהראשאתופרעתנינפרמונפרמומ

פריעהמצותבהלקייםכדיופורעהלאחוריהנפנהכהןהאשהראשאתופרענפרמונפרמו2פ

פריעהמצותבהלקייםכדיופורעהלאחוריהנפנהג"כראשהאתהאישופרעתנינפרמונפרמונ

פריעהמצותבהלקייםכדיופורעהלאחוריהנפנהכהןהאשהראשאתופרענקרעונקרעוא

פריעהמצותבהלקייםכדיופורעהלאחוריהנפנהכהןהאשהראשאתופרענפרעונפרעוש

ראיהשאין'אעפראשיהןמכסותשיהיוישראלבנותעללימדדברישמעאל'רדבריד

ראיהשאין'פ'ע'אראשיהןמכסותשיהוישראלבנותעללימדא"דישמעאל'רדברימ

ראיהשאיןפיעלאףראשיהןמכסותשתהיוישראלבנותעללימדאחרדברישמעאל'רדברי2פ

ראיהשאיןפ"אעראשיהןמכסותשיהיו'ישבנותעללימדא"ד'ישמע'רדברינ

ראיהשאיןפ"ואעראשיהןמכוסותשיהיוישראלבנותעללימדא"דישמעאל'רדבריא

ראיהשאיןפ"ואעראשיהןמכוסותשיהיוישראלבנותעללימדא"דישמעאל'רדבריש

אתופרעתניקרעהעליהאשרהפסיםוכתנתראשהעלאפרתמרותקחלדברזכרלדברד

אתופרעתניקרעהעליהאשרהפסיםוכתונתראשהעלאפרתמרותקח'שנלדברזכרלדברמ

אתופרעתניקרעהעליהאשרהפסיםוכתנתראשהעלאפרתמרותקחלדברזכרלדבר2פ

אתופרעתניקרעהעליהאשרהפסיםוכתונתראשהעלאפרתמרותקחלדברזכרלדברנ

אתופרעתניקרעהעליהאשרהפסיםוכתונתבראשהאפרתמרותקחלדברזכרלדברא

אתופרעתניקרעהעליהאשרהפסיםוכתונתבראשהאפרתמרותקחלדברזכרלדברש

'ל'תמהכןאםהאשה'ל'תמניןגופהראשהאלאליאיןהאשהראשד

ל"תמהכןאםהאשהל"תמניןגופהראשהאלאליאיןהאשהראשמ

תלמודמהכןאםהאשהלומרתלמודמניןגופהראשהאלאליאיןהאשהראש2פ

ל"מתכ"אהאשהל"תמניןגופהראשהאלאליאיןהאשהראשנ

ל"מתכ"אהאשהל"תמנין[גופה]אשהשלראשהאלאליאיןהאשהראשא

ל"מתכ"אהאשהל"תמניןגופהאשהשלראשהאלאליאיןהאשהראשש
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עליההיו'שחורימכסהלבניםמכוסההיתהשערהאתסותרשהכהןמלמדראשאתופרעד

עליההיושחוריםמכסהלבניםמכוסהוהיתהשערהאתסותרשהכהןמלמדהאשהראשאתופרעמ

עליההיושחוריםמכסהלבניםמכוסההיתהשערהאתסותרשהכהןמלמדראשאתופרעלומר2פ

עליההיושחוריםמכסהלבניםמכוסההיתהשערהאתסותרשהכהןמלמדהאשהראשאתופרענ

עליההיושחוריםמכסהלבניםמכוסההיתהשערהאתסותרשהכהןמלמדראשאתופרעא

עליההיושחוריםמכוסהלבניםמכוסההיתהשערהאתסותרשהכהןמלמדראשאתופרעש

איןכךהמקוםכבודעלחסהשלאכשםלנוולהכדיממנהמעבירןוטבעותונזמיםוקטלאותזהבכליד

איןכךהמקוםכבודעלחסהשלאכשםלנוולהכדיממנהמעביריןוטבעותונזמיםוקטלאותזהבכלימ

איןכךהמקוםכבודעלחסהשלאכשםלנולהכדיממנהמעביריןוטבעותונזמיםוקטלאותזהבכלי2פ

איןכךהמקוםכבודעלחסהשלאכשםלנוולהכדיממנהמעבירןוטבעות'ונזמיוקטלאותזהבכלינ

איןכךהמקוםכבודעלחסהשלאכשםלנוולהכדיממנהמעביריןוטבעותונזמיםוקטלאותזהבכליא

איןכךהמקוםכבודעלחסהשלאכשםלנוולהכדיממנהמעבירין'וטבעוונזמיםוקטלאותזהבכליש

יצחק'ר'אהמצריחבלולמהמדדיה'למעלוקושרהמצריחבלמביאכךואחרכבודהעלחסיןד

יצחק'ר'אמהמצריחבלולמהמדדיהלמעלהוקושרהמצריחבלמביאכךואחרכבודהעלחסיןמ

יצחקר"אמהמצריחבלולמהמדדיהלמעלהוקושרהמצריחבלמביאיןכךואחרכבודהעלחסין2פ

'יצחר"אהמצריחבלולמהמדדיהלמעלהוקושרהמצריחבלמביאכ"ואחכבודהעלחסיןנ

יצחקר"אהמצריחבלולמהמדדיהלמעלהוקושריןהמצריחבלמביאיןכ"ואחכבודהעלחסיןא

יצחקר"אהמצריחבלולמהמדדיהלמעלהוקושריןהמצריחבלמביאיןכ"ואחכבודהעלחסיןש

בהןגסשלבהמפניושפחותיהמעבדיהחוץרואהבהלראותהרוצהוכלמצריםמעשהשעשתהלפיד

בהןגסשלבהמפניושפחותיהמעבדיהחוץרואהבהלראותהרוצהוכלמצריםמעשהשעשתהלפימ

בהןגסשלבהמפניושפחותיהמעבדיהחוץרואה(בנוולה)[בה]לראותהרוצהוכלמצריםמעשהשעשתהלפי2פ

בהןגסשלבהמפניושפחותיהמעבדיהחוץרואהבהלראותהרוצהוכלמצריםמעשהשעשתהלפינ

בהןגסשלבהמפניושפחותיהמעבדיהחוץרואהבהלראותהרוצהוכלמצריםמעשהשעשתהלפיא

בהןגסשלבהמפניושפחותיהמעבדיהחוץרואהבהלראותהרוצהוכל'מצרימעשהשעשתהלפיש

היתהשאםמיכאןכפיהעלונתןכזימתכנהתעשינהולאהנשיםכלונוסרו'שנלראותהמותריןהנשיםוכלד

היתהשאםמכאןכפיהעלונתןכזמתכנהתעשנהולאהנשיםכלונוסרו'שנלראותהמותריןהנשיםוכלמ

היתהשאםמכאןכפיהעלונתןכזימתכנהתעשינהולאהנשיםכלונוסרו'שנלראותהמותרותהנשיםוכל2פ

היתהשאםמכאןכפיהעלונתןכזמתכםתעשינהולאהנשיםכלונוסרו'שנלראותהמותריןהנשיםוכלנ

היתהשאםמגידכפיהעלונתןכזמתכנהתעשינהולאהנשיםכלונוסרו'שנאלראותהמותרותהנשיםוכלא

היתהשאםמגידכפיהעלונתןכזמתכנהתעשינהולאהנשיםכלונוסרו'שנאלראותהמותרותהנשיםוכלש

ליגעהכדיידיהעלונותנהמצריתכפיפהבתוךמנחתהאתמביאהיהתנישותההיתהלאגדמתד

ליגעהכדיידיהעלונותנהמצריתכפיפהבתוךמנחתהאתמביאהיהתנישותההיתהלאגדמתמ

ליגעהכדיידיהעלונותנהמצריתכפיפהבתוךמנחתהאתמביאהיהתנישותההיתהלאגידמת2פ

ליגעהכדיידיהעלונותנהמצריתכפיפהבתוךמנחתהאתמביאהיהתנישותההיתהלאגדמתנ

ליגעהכדיידיהעלונותנהמצריתכפיפהבתוךמנחתהאתמביאהיהתנישותההיתהלאגדמתא

ליגעהכדיידיהעלונותנהמצריתכפיפהבתוךמנחתהאתמביאהיהתנישותההיתהלאגדמתש
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אותהיראההמארריםהמריםמיאתיהיוהכהןובידעליהאימהלהטילכדיבהשתחזורכדיד

אתאותהיראההמארריםהמריםמייהיוהכהןובידעליהאימהלהטילכדיבהשתחזורכדימ

אתאותהיראההמארריםהמיםמיאתיהיוהכהןובידעליהאימהלהטילכדיבהשתחזירכדי2פ

אלאותהיראההמארריםהמריםמייהיוהכהןובידעליהאימהלהטילכדיבהשתחזורכדינ

אתאותהיראההמארריםהמריםמייהיוהכהןובידעליהאימהלהטילכדיבהשתחזורכדיא

אתאותהיראה'המארריהמריםמייהיוהכהןובידעליהאימהלהטילכדיבהשתחזורכדיש

הכהןשבועהסדרילמדההאשהאלואמרמאליהנשבעתואינהמשביעההכהןהכהןאותהוהשביעהמיםד

הכהןשבועהסדרלימדההאשהאלואמרמאליהנשבעתואינהמשביעההכהןהכהןאותהוהשביעהמיםמ

הכהןשבועהסדרלימדההאשהאלואמרמאליהנשבעתהיאואינהמשביעההכהןהכהןאותהוהשביעהמים2פ

הכהןשבועהסדרלימדהאשהאלואמרמאליהנשבעתואינהמשביעההכהן[אותה]והשביעהמיםנ

הכהןשבועתסדרלמדךהאשהאל'ואממאליהנשבעתאינהוהיאמשביעההכהן[אותה]והשביעהמיםא

הכהןשבועתסדרלמדךהאשהאל'ואממאליהנשבעתאינהוהיאמשביעההכהןאותהוהשביעהמיםש

לאאם'תורגמידיעללה'יאמלשונושומעתאינהאם'אומיונתן'רישמעאל'רדבריד

לאאםתורגמןידיעללהיאמרלשונושומעתאינהאםאומריונתן'רישמעאל'רדברימ

לאאםתורגמןידיעללהיאמרלשונושומעתאינהאםאומריונתן'רישמעאל'רדברי2פ

לאאםתורגמןי"עלהיאמרלשונושומעתאינהאם'אויונתן'ר'ישמע'רדברינ

לאאםתורגמןי"עלהיאמרלשונושומעתאינהאם'אומיונתן'רישמעאל'רדבריא

לאאםתורגמןי"עלהיאמרלשונושומעתאינהאם'אומיונתן'רישמעאל'רדבריש

לאונסיןפרטאישךתחתטומאהשטיתלאואםצדמכלאותההמערהלרבותאותךאיששכבד

לאונסיןפרטאישךתחתטומאהשטיתלאואםצדמכלאותההמערהלרבותאותךאיששכבמ

לאונסיןפרטאישךתחתטומאהשטיתלאואםצדמכלאותההמערהלרבותאותךאיששכב2פ

לאונסיןפרטאישךתחתטומאהשטיתלאואםצדמכלאותההמערהלרבותאותךאיששכבנ

'לאונסיפרטאישךתחתטומאהשטיתלאואםצדמכלאותההמעשהאתלרבותאותךאיששכבא

'לאונסיפרטאישךתחתטומאהשטיתלאואםצדמכלאותההמעשהאתלרבותאותךאיששכבש

טהורהאםלה'אומהיההאלההמארריםהמריםממיהנקילרצוןכאןאףלרצוןאישךתחתמהד

טהורהאםלהאומרהיההאלההמארריםהמריםממיהנקילרצוןכאןאףלרצוןאישךתחתמהמ

טהורהאםלהאומרהיההאלההמארריםהמריםממיהנקילרצוןכאןאףלרצוןאישךתחתמה2פ

טהורהאםלה'אוהיההאלההמארריםהמריםממיהנקילרצוןכאןאףלרצוןאישךתחתמהנ

טהורהאםלה'אומהיההמארריםהמריםממיהנקילרצוןכאןאףלרצוןאישךתחתמהא

'טהוראםלה'אומיהיה'המארריהמריםממיהנקילרצוןכאןאףלרצוןאישךתחתמהש

ואתשתשתהכדימשביעהוהיההמיםאלוידיעללבעליךנקיהשתהאכדיתמנעיואלשתיאתד

ואתשתשתהכדימשביעהוהיההמיםאלוידיעללבעליךנקייהשתהאכדיתמנעיואלשתיאתמ

ואתשתשתהכדימשביעהוהיההמיםאלועללבעליךנקיהשתהאכדיתמנעיואלשביאת2פ

ואתשתשתהכדימשביעהוהיההמיםאלוי"עלבעליךנקייהשתהייכדיתמנעיואלשתיאתנ

ואתשתשתהמשביעהוהיההמיםאלו[יד]עללבעליךנקייהשתהייכדיתמנעיואלשתיאתא

ואתשתשתהמשביעהוהיההמיםאלועללבעליךנקייהשתהייכדיתמנעיואלשביאתש
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להשיקנאואחדויוםשנים'טלרבותנטמאתוכיאישךתחתשטיתכיהייתמזידהד

להשיקנאואחדויוםשניםתשעבןלרבותנטמאתוכיאישךתחתשטיתכיהייתמזידהמ

להשיקנאואחדויוםשניםתשעבולרבותנטמאתוכיאישךתחתשטיתכיהייתמזידה2פ

להשיקנאו'אויוםשנים'טבןלרבותנטמאתוכיאישךתחתשטיתכיהייתמזידהנ

להשיקנאו'אויוםשנים(חדשים)'ט[בן]לרבותנטמאתוכיאישךתחתשטיתכיהייתמזידהא

להשיקנאו'אויוםשנים'טלרבות'נטמאוכיאישךתחתשטיתכיהייתמזידהש

לאישולבהעמהמשמשוהיאבעלהעםמתיחדתשהאשהבזמןרבותינואמרוד

לאישולבהעמהמשמשוהואבעלהעםמתייחדתשהאשהבזמן'רבותיאמרוידיומתחתאותהושישקומ

לאישולבהעיניהמשמשוהואבעלהעםמתיחדתשהאשהבזמןרבותינואמרוידיומתחתאותהוכשישקו2פ

לאישולבהעמהמשמשוהואבעלהעםמתיחדתשהאשהבזמן'רבותיאמרוידיומתחתאותהשישקו[כ]ונ

באישולבהועיניהעמהמשמשוהואבעלהעםמתיחדתהאשהבזמןל"אזידיומתחתאותהוכשישקוא

באישולבהועיניהעמהמשמשוהואבעלהעםמתיחדתהאשהבזמןל"אזידיומתחתאותהוכשישקוש

וכיזריםאתתקחאישהתחתהמנאפתהאשה'שנמזהגדולניאוףלךאיןבדרךשראתהאחרד

וכיזריםאתתקחאישהתחתהמנאפתהאשה'שנמזהגדולניאוףלךאיןבדרךשראתהאחרמ

וכיזריםאתתקחהמנאפתהאשה'שנאמזה'גדוניאוףלךאיןבדרךשראתהאחר2פ

וכיזריםאתתקחאישהתחתהמנאפתהאשה'שנמזהגדולניאוףלךאיןבדרךשראתהאחרנ

וכיזריםאתתקחאישהתחתהמנאפתהאשה'שנאמזהגדולניאוףלהאיןבדרךשראתהאחרא

וכיזריםאתתקחאישהתחתהמנאפתהאשה'שנאמזהגדולניאוףלהאיןבדרךשראתהאחרש

עםמשמשתוהיאבועיניהונתנהאחרבאיששפגעההיאזואלאאישהתחתשמנאפתאשהישד

עםמשמשתוהיאבועיניהזנתהאחרבאיששפגעהזואלאאישהתחתהמנאפתאשהישמ

עםמשמשתוהיאבועיניהזינתהאחרבאישפגעהשהיאזואלאאישהתחתשמנאפתאשהיש2פ

עםמשמשתוהיאבועיניהונתנהאחרבאיששפגעההיאזואלאאישהתחתשמנאפתאשהישנ

עםמשתמשתוהיאבועיניהונתנהאחרבאישפגעהשהיאזואלאאישהתחתשמנאפתאשהישא

עםמשתמשתוהיאבועיניהונתנהאחרבאיששפגעההיאזואלאאישהתחתשמנאפתאשהישש

לבןבןוילדהכושיתואשתיכושיאניעקיבא'ראתערבייםמלךשאלעליוולבהבעלהד

לבןבןוילדהכושיתואשתיכושיתאניעקיבא'ראתערבייםמלךשאלעליוולבהבעלהמ

לבןבןוילדהכושיתואשתיכושיאניעקיבא'ראתערבייםמלךשאלעליוולבהבעלה2פ

לבןבןוילדהכושיתואשתיכושיאני'עקי'ראתערבייםמלךשאלעליוולבהבעלהנ

לבןבןוילדהכושיתואשתיכושיאניל"וא'עקי'ראתערבייםמלךשאלעליוולבהבעלהא

לבןבןוילדהכושיתואשתיכושיאניל"וא'עקי'ראתערבייםמלךשאלעליוולבהבעלהש

מתעסקכשהייתלואמרלבנותלו'אמלבנותאושחורותביתיךצורותלו'אמתחתישזינתהאהרגנהד

מתעסקכשהייתלו'אמלבנותלו'אמלבנותאושחורותביתךצורותלו'אמתחתישזינתהאהרגנהמ

מתעסקכשהייתלו'אמלבנותלו'אמלבנותאושחורותביתךצורותלה'אמתחתישזינתהאהרגנה2פ

מתעסקכשהייתל"אלבנותל"אלבנותאושחורותביתיךצורותל"אתחתישזנתהאהרגנהנ

מתעסקכשהייתל"אלבנותל"אשחורותאולבנותביתךצורותל"אתחתישזינתהאהרגנהא

מתעסקכשהייתל"אלבנותל"אשחורותאולבנותביתךצורותל"אתחתישזינתהאהרגנהש
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שלמצאנולמודבדבראתהתמהואםבהןכיוצאוילדההלבנותבצורותעיניהנתנהעמהד

שליעקבמצאנולמודבדבראתהתמהואםבהןכיוצאוילדההלבנותבצורותעיניהנתנהעמהמ

שלמצאנולמודבדבראתהתמהואםבהןכיוצאוילדהלבנותבצורותעיניהנתנהעמה2פ

שלמצאנולמודבדבראתתמהואםבהןכיוצאוילדההלבנותבצורותעיניהנתנהעמהנ

ולמדצאאתהתמהואםבהןכיוצאוילדהלבנותהללובצורותעיניהנתנהבהא

למדצאאתהתמהואםבהןכיוצאוילדהלבנותהללובצורותעיניהנתנהבהש

'לרערבייםמלךוהודההמקלותאתהצאןויחמו'שנמתיחמותהיוהמקלותשמןאבינויעקבד

'לרהערבייםמלךוהודההמקלותאלהצאןויחמו'שנמתיחמותהיוהמקלותשמןאבינומ

'לרערבייםמלךוהודההמקלותאלהצאןויחמו'שנמתיחמותהיוהמקלותשמןאבינויעקב2פ

'לרערבייםמלךוהודההמקלותאלהצאןויחמו'שנמתיחמותהיוהמקלותשמן'אבייעקבנ

'ראתהערבייםמלךוהודההמקלותאלהצאןויחמו'שנאמתיחמותהיוהמקלותשמןשמצינואבינומיעקבא

'ראתהערבייםמלךוהודההמקלותאלהצאןויחמו'שנאמתיחמותהיוהמקלותשמןשמצינואבינומיעקבש

מבלעדישכבתואתבךאישויתןנטמאתוכיאישךתחתבתורהמשהרמזכאןאףעקיבאד

מבלעדישכבתואתבךאישויתןנטמאתוכיאישךתחתבתורהמשהרמזכאןאףעקיבאמ

מבלעדישכבתךאתבךאישויתןנטמאתוכיאישךתחתבתורהמשהרמזכאןאףעקיבא2פ

מבלעדישכבתואתבךאישויתןנטמאתוכיאישךתחתבתורהמשהרמזכאןאף'עקינ

מבלעדישכבתואתבךאישויתןנטמאתוכיאישךתחתבתורהמשה(בתורה)רמזכאןאףעקיבאא

מבלעדישכבתואתבךאישויתן'נטמאוכיאישךתחתבתורהמשהרמזכאןאף'עקיש

פרטאישךמבלעדיתניאישךמבלעדישסטיתמהאלאבלבדאותךמשביעיןאנוזועללאאישךד

פרטאישךמבלעדיתניאישךמבלעדישסטיתמהאלאבלבדאותךמשביעיןאנוזועללואישךמ

פרטאישךמבלעדיתניאישךמבלעדישסטיתמהאלאבלבדאותךמשביעיןאנוזועללואישך2פ

פרטאישךמבלעדיתניאישךמבלעדיששטיתמהאלאבלבדאותךמשביעיןאנוזועלאישךנ

פרטאישךא

פרטאישךש

כשםתנינןוהאאותהבודקיןהמיםאיןכןאחרעמהבעלהשכבשאםלאישךאחרתשכבתלשקדמהד

כשםתנינןוהאאותהבודקיןהמיםאיןכןאחרעמהבעלהשכבשאםלאישךאחרתשכבתלכשקדמהמ

כשםתנינןוהאאותהבודקיןהמיםאיןכןאחרעמהבעלהישכבשאםלאישךאחרתשכבתלשקדמה2פ

כשםתנינןוהאאותהבודקיןהמיםאיןכ"אחעמהבעלהשכבשאםלאישךאחרתשכבתלשקדמהנ

כשםוהתניאאותהבודקיןהמיםאיןכ"אחעמהבעלהישכבשאםלאישךאחרתשכיבהלשקדמהא

כשםוהתניאאותהבודקיןהמיםאיןכ"אחעמהבעלהישכבשאםלאישךאחרתשכיבהלשקדמהש

כשםלבועלאסורההיאכךלבעלהאסורהשהיאכשםאותובודקיןהםכךאותהבודקיןשהמיםד

כשםלבועלאסורההיאכךלבעלאסורהשהיאכשםאותובודקיןכךאותהבודקיןשהמיםמ

כשםלבועלאסורההיאכךלבעלאסורהשהיאכשםאותובודקיןהםכךאותהבודקיןשהמים2פ

כשםלבועלאסורההיאכךלבעלהאסורהשהיאכשםאותובודקיןהןכךאותהבודקיןשהמיםנ

שהיאכשםלבועלאסורהכךלבעלאסורהשהיאכשםאותובודקיןהםכךאותה'בודקישהמיםא

שהיאכשםלבועלאסורהכךלבעלאסורהשהיאכשםאותובודקיןהןכךאותה'בודקישהמיםש
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ביאהכלעלאותהבודקיןשהמיםכשםבועלשללאחיואסורההיאכךבעלשללאחיושאסורהד

ביאהכלעלאותהבודקיןשהמיםכשםשלבועללאחיואסורההיאכךשלבעללאחיושאסורהמ

ביאהכלעלאותהבודקיןשהמיםכשםבועלשללאחיואסורההיאכךבעלשללאחיושאסורה2פ

ביאהכלעלאותהבודקיןשהמיםכשםבועלשללאחיואסורההיאכךבעלשללאחיושאסורהנ

ביאהכלעלאותהבודקיןשהמיםכשםבועלשללאחיואסורההיאכךבעלשללאחיואסורהא

ביאהכלעלאותה'בודקישהמיםכשםבועלשללאחיואסורההיאכךבעלשללאחיואסורהש

לא'אמ'רבשםאבין'ראותובודקיןהםכךהבועלאחרמבעלהמקבלתשהיאוביאהד

לא'רבשםאבון'ראותובודקיןהםכךהבועלאחרמבעלהמקבלתשהיאמ

לאלא'רבשםאבון'ראותובודקיןהםכךהבועלאחרמבעלהמקבלתשהיאוביאה2פ

לא'אמר"בשאבון'ראותובודקיןהםכךהבועלאחרמבעלהמקבלתשהיאוביאהנ

ק"ל'אמל"בשרבון'ראותובודקיןהםכךהבועלאחרמבעלהמקבלתשהיאוביאהא

(לק)'אמל"בשרבון'ראותו'בודקיהםכךהבועלאחרמבעלהמקבלתשהיאוביאהש

פסולהשבועהעליהשתקבלקודםמגלהנכתבהשאםמכאן'וגוהכהןוהשביעידועבשאינוכאןבידועכאןד

פסולהשבועהעליהשתקבלקודםמגלהנכתבהשאםמכאן'וגומהכהןוהשביעידועבשאינוכאןבידועכןמ

פסולהשבועהעליהשתקבלקודםמגלהנכתבהשאםמכאן'וגוהכהןוהשביעידועבשאינו[כאן]בידועכן2פ

סולה[פ](א)שבועהעליהשתקבלקודםמגלהנכתבהשאםמכאן'וגוהכהןוהשביעידועבשאינוביןבידועביןנ

פסולהשבועהעליהשתקבלקודםמגלהנכתבהשאםמכאןהכהןוהשביעידועבשאינוכאןבידועכאןא

פסולה'שבועעליהשתקבלקודםמגלהנכתבהשאםמכאןהכהןוהשביעידועבשאינוכאןבידועכאןש

אלאיהיושלאשבתורהשבועותלכלדןאתהמכאןהאלהבשבועתוכתבכךואחרוהשביע'כתשבתחלהד

אלאיהיושלאשבתורהשבועותלכלדןאתהמכאןהאלהבשבועתוכתבכךואחרוהשביע'כתישבתחלהמ

אלאיהיושלאשבתורהשבועותלכלדןאתהמכאןהאלהבשבועותוכתבכךואחרוהשביעכתיבשבתחלה2פ

אלאיהיושלאשבתורהשבועותלכללמדאתהמכאןהאלהבשבועת'וכתכ"ואחוהשביע'כתישבתחלהנ

אלאיהיושלאשבתורה'השבועולכלדןאתהמכאןהאלהבשבועת'כתיכ"ואחוהשביע'כתישבתחלהא

אלאיהיושלאשבתורה'השבועולכלדןאתהמכאןהאלהבשבועות'כתיכ"ואחוהשביע'כתישבתחלהש

ובשבועהבאלהאלאשאינומהןבאחתופרטסתםבתורה'שבועו'ונאמהואילובשבועהבאלהד

ובשבועהבאלהאלאשאינומהןבאחתופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואילובשבועהבאלהמ

ובשבועהבאלהאלאשאינומהןבאחתופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואילובשבועהבאלה2פ

ובשבועהבאלהאלאשאינומהן'באופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואילובשבועהבאלהנ

ופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואיללאשההכהן'ואמובשבועהבאלהא

ופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואיללאשההכהן'ואמובשבועהבאלהש

אותך'יייתןלאשההכהןואמרובשבועהבאלהאלאיהיושלאבתורההשבועותבכלפורטניאףד

אותךי"ייתןלאשההכהןואמרובשבועהבאלהאלאיהיושלאשבתורהשבועותבכלפורטניאףמ

אותךי"ייתןהאשהאלהכהןואמרובשבועהבאלהאלאיהיושלאשבתורההשבועותבכלפורטניאף2פ

אותךי"ייתןהאשהאלהכהןואמרובשבועהבאלהאלאיהיושלאשבתורההשבועותבכלפורטניאףנ

א

ש
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האביודאלאשאינומהןבאחתלךופרטסתםבתורה'שבועו'ונאמהואילד

היביודאלאשאינומהןבאחת'הכתולךופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואילמ

א"הד"ביו[אלא]שאינומהןבאחת(ש)הכתובלךופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואילולשבועהלאלה2פ

שאינומהן'בא'הכתולךופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואילנ

האביודשאינומהם'בא'הכתולךא

א"הד"ביושאינומהם'בא'הכתולךש

'אושהואלפי'נאלמהולשבועהלאלההאביודאלאיהיולאשבתורה'השבועובכלפורטניאףד

'אומשהואלפי'נאמלמהולשבועהלאלההיביודאלאיהיולאשבתורההשבועותבכלפורטניאףמ

אומרשהואלפי'נאלמהולשבועהלאלהא"הד"ביו[אלא]יהיושלאשבתורהשבועותבכלפורטניאף2פ

'אומשהואלפי'נאמלמהולשבועהלאלהא"הד"ביונ

'אומשהואלפי'נאמלמהולשבועהלאלההאביודיהיושלאשבתורה'שבועובכלפורטניאףא

'אומשהואלפי'נאמלמהולשבועהלאלהא"הד"ביויהיושלאשבתורה'שבועובכלפורטניאףש

דןאתההריבאלהשבועהלעשותמניןאלהאלאליאיןאלהקולושמעהלהלןד

דןאתההריכאלהשבועה(בה?ו?תש)לעשותמניןאלאאלאליאיןאלהקולושמעהלהלןמ

דןאתההריכאלהשבועהלעשותמניןשבועהאלהאלאליאיןאלהקולושמעהלהלן2פ

דןאתההריבאלהשבועהלעשותאלהאלאליאיןאלהקולושמעהלהלןנ

דןאתההריכאלהשבועהלעשותומניןשבועהאלאליאיןאלהקולושמעהלהלןא

דןאתההריבאלה?שבועה?לעשותומניןשבועהאלאליאיןאלהקולושמעהלהלןש

האמורהאלהאףכאלהשבועהעשהכאןהאמורהאלהמהאלהלהלן'ונאלהכאן'נאד

האמורהשבועהאףכאלהשבועהעשהכאןהאמורהאלהמהאלהלהלן'ונאמאלהכאן'נאממ

אףכאלהשבועהעשהכאןמהאלה'שבלהלןונאמראלהכאן'נאמ2פ

האמורהאלהאףכאלהשבועהעשהכאןהאמורהאלהמהאלהלהלן'ונאמאלהכאן'נאמנ

אףכאלהשבועהעשהכאןמהאלה'שבועלהלן'ונאאלהכאן'נאמא

אףכאלהשבועהעשהכאןמהאלהשבועתלהלן'ונאאלהכאן'נאמש

לפלוניתשהגיעכשםליךתגיעבךלוטותהנשיםשכלולשבועהלאלהכאלהשבועהעשהלהלןד

'לפלנישהגיעכשםביךתגיעביךלוטותהנשיםשכללאלהא"דכאלהשבועהעשהלהלןמ

לפלוניתשהגיעכשםליךהגיעכךלוטותהנשיםשכללאלהכאלהשבועהעשהלהלן2פ

'לפלונישהגיעכשםליךתגיעביךלוטותהנשיםשכללאלהכאלהשבועהעשהלהלןנ

לפלונישהגיעכשםליךתגיעכך[בך]לוטותהנשיםשכל[לאלה]כאלהשבועהעשהלהלןא

'לפלושהגיעכשםליךתגיעכךלוטותהנשיםשכלכאלהשבועהעשהלהלןש

בתוךוכךכךאעשהלאלפלוניתשאירעכמוליתגיעלאעםבךנשבעותהכלשיהיוולשבועהד

בתוךוכךכךאעשהלאלפלונישאירעכשםביתגיעלאאםבךנשבעותהכלשיהוולשבועהמ

בתוךוכךכךאעשהלאלפלוניתשאירעכשםליתגיעלאאםבך'נשבעיהכלשיהיוולשבועה2פ

בתוךוכךכךאעשהלא'לפלונישאירעכמוליתגיעלאאםבךנשבעותהכלשיהיוולשבועהנ

בתוךוכךכךאעשהלא'לפלושאירעכמוליתגיעלאאםבךנשבעיןהכלשיהיוולשבועהא

בתוךוכךכךאעשהלא'לפלושאירעכמוליתגיעלאאםבך'נשבעיהכלשיהיוולשבועהש
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לאדםשמכירבמקוםהמתנבלאדםביןישהפרשאחרבעםולאעמךבתוךשלוםועמךעמךד

לאדםשמכירבמקוםהמתנבלהאדםביןהפרשאחרבעםולאעמךבתוךשלוםועמךעמךמ

לאדםשמכירבמקוםהמתנבלאדםביןישהפרשאחרבתוךולאעמךבתוךשלוםועמךעמך2פ

לאדםשמכירבמקוםהמתנבלאדםביןהפרשאחרבעםולאעמךבתוךשלוםועמךעמךנ

לאדםאותושמכיריןבמקוםהמתנבלאדםביןהפרשאחרבתוךולאעמךא

לאדםאותושמכיריןבמקוםהמתנבלאדםביןהפרשאחרבתוךולאעמךש

בדיקתזו'וגוירכךאת'ייבתתמכירשאיןבמקוםהמתנבלד

בדיקתזונופלתירכךאתי"יבתתמכירשאיןבמקוםהמתנבלמ

בדיקתזו'וגוצבהבטנךואתנופלתירכךאתי"יבתתמכירשאיןבמקוםהמתנבל2פ

בדיקתזו'וגוי"יבתתמכירשאינובמקוםשמתנבלנ

מים'בדיקזונופלתירכךאת'הבתתאותומכיריןשאין'במקוהמתנבלא

מיםבדיקתזונופלתירכךאת'הבתתאותו'מכירישאיןבמקוםהמתנבלש

זה'אומהגלילייוסי'ר'וגוהמארריםהמיםובאוהאשהד

זה'אומהגלילייוסי'רירךולנפילבטןלצבותבמעיךהאלההמארריםהמיםובאוהאשהמ

זה'אומהגלילייוסי'ר'וגובטןלצבותבמעיךהאלההמארריםהמיםובאוהאשה2פ

זה'אוהגלילייוסי'ר'וגובמעיךהאלההמארריםהמיםובאוהאשהנ

זה'אומהגלילייוסי'רהאלה[<....>המ]המיםבהובאולאשההמארריםא

זה'אומהגלילייוסי'רהאלההמארריםהמיםבהובאולאשה'המארריש

וחומרקלדבריםוהלאפוקדתופורענותכךפוקדתשהפורענותשכשםהכתובמגידבועלשלוירכובטנוד

וחומרקלדבריםוהלאפוקדתוהפורענותכךפוקדתהשהפורענותשכשם'הכתומגידשלבועלוירכובטנומ

וחומרקלדבריםוהלאפוקדתופורענותכךפוקדתהשהפורענותשכשם'הכתומגידבועלשלוירכובטנו2פ

ו"קדבריםוהלאפוקדתופורענותכךפוקדתהשהפורענותשכשם'הכתומגידבועלשלוירכובטנונ

ומהו"ק'דבריוהלאפוקדתוהפורענותכךפוקדתהשהפורענותשכשם'הכתומגידבועלשלויריכובטנוא

ומהו"ק'דבריוהלאפוקדתוהפורענותכךפוקדתהשהפורענותשכשם'הכתומגידבועלשלויריכובטנוש

הטובלמדתוחמורקלבוכיוצאהואהרילחבירותקלההמביאמועטתפורענותמדתאםד

הטובלמדתוחומרקלבוכיוצאהואהרילחבירותקלההמביאמועטתפורענותמדתאםמ

הטוב'למדוחומרקלבוכיוצאהואהרילחבירותקלההמביאמועטתפורענותמדתאם2פ

הטובלמדתו"קבוכיוצאהואהרילחבירותקלההמביאמועטתפורענותמדתאםנ

שהיאהטובלמדתו"קבוכיוצאהואהרילחבירותקלההמביאמועטתשהיאפורענותמדתאםא

שהיאהטובלמדתו"קבוכיוצאהואהרילחבירותקלההמביאמועטתשהיא'פורענומדתאםש

שאינהמהןבאחת'הכתולךופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואילאמןאמןהאשהואמרההמרובהד

שאינהמהןבאחת'הכתולךופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואילאמןאמןהאשהואמרהמרובהמ

שאינהמהןבאחתהכתובלךופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואילאמןאמןהאשה(א)ואמרהמרובה2פ

שאינהמהן'בא'הכתולךופרטסתםבתורהשבועותונאמרוהואילאמןאמןהאשהואמרהמרובהנ

שאינהמהם'בא'הכתולךופרטסתםבתורה'שבועוונאמרוהואילאמןאמןהאשהואמרהמרובהא

שאינהמהם'בא'הכתולךופרטסתםבתורה'שבועוונאמרוהואילאמןאמןהאשהואמרהמרובהש
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אמןעונהאתהאיןשאםבאמןאלאיהיושלאשבתורההשבועותבכלפורטניאףבאמןאלאד

אמןעונהאתהאיןשאםבאמןאלאיהיושלאשבתורההשבועותבכלפורטניאףבאמןאלאמ

אמןעונהאתהאיןשאםבאמןאלאיהיושלאשבתורההשבועותבכלפורטניאףבאמןאלא2פ

אמןעונהאתהאיןשאםבאמןאלאיהיושלאשבתורההשבועותבכלפוטרניאףבאמןאלאנ

אמןעונהאתה[אין]שאםבאמןאלאיהיושלא'שבתור'השבועוכלאניפורטאףבאמןאלאא

אמןעונהאתהאיןשאםבאמןאלאיהיושלאשבתורה'השבועוכלאניפורטאףבאמןאלאש

מאישאמןזהמאישאמןעליה'שמגלגלימיכאןאמןאמןשואשבועתועושהאתההמשביעאחרד

מאישאמןזהמאישאמןעליהשמגלגליןמכאןאמןאמןשואשבועתועושהאתההמשביעאחרמ

[מאישאמןזה]מאישאמןעליהשמגלגליןמכאןאמןאמןשואשבועתועושהאתההמשביעאחר2פ

מאישאמןזהמאישאמןעליהשמגלגליןמכאןאמןאמןשואשבועתועושהאתההמשביעאחרנ

מאישאמןעליהשמגלגליןמכאןאמןאמןשואשבועתשבועתועושהאתההמשביעאחרא

מאישאמןעליהשמגלגליןמכאןאמןאמןשואשבועתשבועתועושהאתההמשביעאחרש

מהוחומרקלדבריםוהלאהישןאתעליהןשמגלגליןשבתורהשבועותלכלדןאתהומיכאןאחרד

ומהוחומרקלדבריםוהלאהישןאתעליהןשמגלגליןשבתורהשבועותלכלדןדןאתהומכאןאחרמ

מהוחומרקלדבריםוהלאהישןאתעליהןשמגלגליןשבתורהשבועותלכלדןאתהומכאןאחר2פ

ומהו"ק'דבריוהלאהישןאתעליהןשמגלגליןשבתורהשבועותלכלדןאתהומכאןאחרנ

ומהו"קדבריםוהלאהישןאתעליהשמגלגלין'שבתור'שבועולכלדןאתהומכאןאחרא

ומהו"ק'דבריוהלאהישןאתעליהםשמגלגליןשבתורהשבועותלכלדןאתהומכאןאחרש

הישןאתעליה'שמגלגלידיןאינומקודםשנתבעוגזילותהישןאתעליהמגלגליןמקודםנתבעהשלאסוטהד

הישןאתעליהשמגלגליןדיןאינומקודםשנתבעוגזלותהישןאתעליהמגלגליןמקודםנתבעהשלאסוטהמ

הישןאתעליהשמגלגליןדיןאינומקודםשנתבעוגזלותהישןאתעליהמגלגליןמקודםנתבעהשלאשוטה2פ

הישןאתעליהןשמגלגליןדיןאינומקודםשנתבעוגזילותהישןאתעליהמגלגליןמקודםנתבעהשלאסוטהנ

הישןאתעליהשמגלגליןדיןאינומקודםשנתבעוגזלותהישןאתעליהמגלגליןמקודםנתבעהשלאסוטהא

הישןאתעליהשמגלגליןדיןאינומקודםשנתבעוגזלותהישןאתעליהמגלגליןמקודםנתבעהשלאסוטהש

אמןלקללהאמןזמרהבןיוסי'רבשםאלעזר'רלעצמהנטמאתיואםנטמאתישלאאמןד

אמןלקבלהאמןזמראבןיוסי'רבשםאלעזר'רלעצמהיבואונטמאתיואםנטמאתישלאאמןמ

אמןלקבלהאמןזמראבןיוסי'רבשםאלעזר'רלעצמהיבאונטמאתיואםנטמאתישלאאמן2פ

אמןלקבלהאמןזמראבןיוסיר"בש'אלעז'רלעצמהיבואונטמאתיואםנטמאתישלאאמןנ

אמןלקבלהאמןז"בשריב'אלעז'רלעצמהיבואו'נטמאואםנטמאתשלאאמןא

אמןלקבלהאמןז"בשריב'אלעז'רלעצמהיבואונטמאתואםנטמאתשלאאמןש

הקיםלמעןלשבועהאמןאמןאמןהאשהואמרהמסוטהלקללהאמןלשבועהד

הקיםלמען'שנלשבועהאמןאמןאמןהאשהואמרהמסוטהלקבלהאמןהדבריםיאמנואמןלשבועהמ

הקיםלמעןלשבועהאמןאמןאמןהאשהואמרהמסוטהלקבלהאמןדבריםיאמנואמןלשבועה2פ

הקיםלמעןלשבועהאמןאמןאמןהאשהואמרהמסוטהלקבלהאמן'הדברייאמנואמןלשבועהנ

הקיםלמעןלשבועהאמןאמןאמןאמןהאשהואמרהמסוטהלקבלהאמןדבריםיאמנואמןלשבועהא

הקיםלמעןלשבועהאמןאמןאמןהאשה'ואמרמסוטהלקבלהאמן'דברייאמנואמןלשבועהש
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ויאמרהמלךאתיהוידעבןבניהוויעןהדבריםיאמנואמן'וגונשבעתיאשרהשבועהאתד

ויאמרהמלךאתיהוידעבןבניהוויען'שנהדבריםיאמנואמן'וגולאבותיכםנשבעתיאשרהשבועהאתמ

ויאמרהמלךאתיהוידעבןבניהוויעןהדבריםיאמנואמן'וגונשבעתיאשרהשבועהאת2פ

ויאמרהמלךאתיהוידעבןבניהוויעןהדבריםיאמנואמן'וגולאבותיכםנשבעתיאשרהשבועהאתנ

הדבריםיאמנואמןהשבועהאתא

הדבריםיאמנואמןהשבועהאתש

לובאפסולהלמפרעכתבןשאםכדכתיביןהאלותאתוכתבדברךאת'יייאמןאמןד

לובאפסולהלמפרעכתבהשאםכדכתיבןהאלההאלותאתוכתבדברךאתי"ייאמןאמןמ

לובאפסולהלמפרעכתבהשאםכדכתבינןהאלותאתוכתבדברךאתי"ייאמןאמן2פ

לובאפסולהלמפרעכתבהשאםכדכתיביןהאלותאתוכתבדבריךאתני[ד]א(אף)יאמןאמןנ

לובאפסולהלמפרעכתובהשאם'כדכתביהאלההאלותאת'וכתבדבריךאת'היאמןאמןא

לובאפסולהלמפרעכתבהשאם'כדכתביהאלההאלותאתוכתבתדבריךאת'היאמןאמןש

שטיתכיואת'וגואותךאיששכבלאאםכותבהואמקוםזהמאיהמגלהאתלכתובד

שטיתכיואת'וגומאותךאיששכבלאאםכותבהואמקוםזהמאיהמגלהאתלכתובמ

שטיתכיואת'וגואותךאיששכבלאאםכותבהואמקוםזהמאיהמגלהאתלכתוב2פ

שטית[ת](ם)וא'וגואותךאיששכבלאאםכותבהואמקוםזהמאיהמגלהאת'לכתונ

שטיתכיואף'וגואותךאיששכבלאאםכותבהואמהיכןהמגלהאת'לכתוא

שטיתכיואף'וגואותךאיששכבלאאםכותבהואמהיכןהמגלהאת'לכתוש

האשהואמרהכותבהיהולא'וגוהמיםובאו'וגוהאשהוהשביע'וגוד

האשהואמרהכותבהיהולא'וגומהמיםובאו'וגומהאשהאתהכהןוהשביע'וגומ

האשהואמרהכותבהיהולא'וגוהמארריםהמיםובאו'וגוהאשהאתהכהןוהשביע'וגו2פ

האשהואמרה'כותהיהולא'וגוהמיםובאו'וגוהאשהוהשביע'וגונ

האשהואמרהכותבהיהולא'וגוהאשהאתהכהןוהשביע'וגואישךתחתא

האשהואמרהכותבהיהולא'וגוהאשהאתהכהןוהשביע'וגואישךתחתש

הבאותקללות'לרבוהאלותצואותלראותואתממשאלותאלותטעמיהמאייוסי'רדבריאמןאמןד

הבאותקללותלרבותהאלותצוואותלרבותואתממשאלותאלותטעמיהמהיוסא'רדברי'וגוממ

הבאותקללותלרבותהאלותצואותלרבותואתממשאלותאלותטעמיהמהיוסה'רדבריאמןאמן2פ

הבאותקללותלרבותהאלותצואותלרבותואתממשאלותאלותט"מסא[יו](א)'רדבריאמןאמןנ

'הבאוקללותלרבותהאלותצואותלרבותואתממשאלותאלות'טעמימהיהודה'רדבריאמןאמןא

הבאותקללותלרבותהאלותצוואותלרבותואתממשאלותאלות'טעמימהיהודה'רדבריאמןאמןש

שבמשנהקללותלמעוטיהאלהלאושומעהןשמכלל'וגוהמריםממיהנקיכגוןברכותמחמתד

שבמשנהקללותלמעוטיהאלהלאושומעאתההןשמכללהאלהם[רי]?המארהמריםממיהנקיכגוןברכותמחמתמ

שבמשנהקללותלמעוטיהאלהלאושומעאתהןמכלל'וגוהמריםממיהנקיכגוןברכותמחמת2פ

שבמשנהקללותלמעוטיהאלהלאושומעאתההןשמכלל'וגוהמריםממיהנקיכגוןברכותמחמתנ

שבמשנהקללותלמעוטיהאלהלאושומעאתההןמכלל'וגוהמריםממיהנקיכגוןברכותמחמתא

שבמשנהקללותלמעוטיהאלהלאושומעאתההןמכלל'וגוהמריםממיהנקיכגוןברכותמחמתש
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ואחרכותב'אמוחדכותבכךואחרמשביע'אמחדלקישבןשמעון'וריוחנן'רתורהד

ואחרכותב'אמוחורנאכותבכךואחרמשביע'אמחדלקישבןשמעון'וריוחנן'רתורהמ

ואחרכותב'אמואחרינהכותבכךואחרמשביע'אמחדלקישבןשמעון'וריוחנן'רתורה2פ

כ"ואח'כות'אמוחורנאכותבכ"ואחמשביע'אמחדל"ורשב'יוח'רתורהנ

כ"ואח]כותבאמרוחד[כותבכ"ואח]משביע'אמחדל"ורשביוחנן'רתורהא

'כות'אמוחדמשביע'אמחדל"ורשב'יוח'רתורהש

כותבדאמרומאןוכתבוהשביעקרייהדהואבמהכותבכךואחרמשביע'דאממאןמשביעכךד

כותב'דאמומאןוכתבוהשביעקרייהדהואכמאכותבכךואחרמשביע'דאממאןמשביעכךמ

כותב'דאומאןוכתבוהשביעקרייהדהואכמהכותבכךואחרמשביע'דאממאןמשביעכך2פ

כותבד"ומ'וכתוהשביעקרייהקרייהדהואא[מ](ה)ככותבכ"ואחמשביעד"ממשביענ

כותבד"ומוכתבוהשביעדאתקרייהכמה[כותבכ"ואחמשביעד"ממשביעא

כותבד"ומוכתבוהשביעדאתקרייהכמהש

עללאבספרהכהןבתורהומאוחרמוקדםואיןלהשקיהשבועלסמוךכדימשביעכךואחרד

עללאכותביןאיןבספרבתורהומאוחרמוקדםואיןלהשקיהשבועהלסמוךכדימשביעכךואחרמ

עללאבספרהכהןבתורהומאוחרמוקדםואיןלהשקייהשבועהלסמוךכדימשביעכךואחר2פ

עללאבספרהכהןבתורהומאוחרמוקדםואיןלהשקיהשבועהלסמוךכדימשביעכ"ואחנ

עללאבספרהכהןבתורהומאוחרמוקדםואיןלהשקייהשבועהלסמוךכדימשביעכ"ואחא

עללאבספרהכהןבתורהומאוחרמוקדםואיןלהשקייהשבועהלסמוךכדימשביעכ"ואחש

'בעלכתבהבספר'שנפסולהאגרתכתבהבספר'שנהמגלהעלאלאהניירועללוחד

שניעלכתבהבספר'שנפסולהאגרתכתבהבספר'שנאמהמגלהעלאלאהניירעלולאהלוחמ

שניעלכתבהבספר'שנפסולהאגרתכתבהבספר'שנאהמגלהעלאלאהניירעלולאלוח2פ

'בעלכתבהפסולהאיגרתכתבהבספר'שנהמגלהעלאלאהניירעלולאלוחנ

שניעלכתבה[<....><..><.....><...>אכתבה]בספר'שנאהמגלהעלאלאניירעלולאלוחא

'בעלכתבהבספר'שנאהמגלהעלאלאניירעלולאלוחש

דברבכלולאבקנקנתוםולאבקומוסלאכותביןאיןשניםולאאחדספרבספר'שנפסולהדפיןד

דברבכלולאבקלנקתוסולאבקומוסלאכותביןאיןשניםולאאחדספרבספר'שנפסולהדפיןמ

דברבכלולאבקנקנתוםולאבקומוסלאכותביןאיןשניםולאאחדספרבספר'שנפסולהדפין2פ

דברבכלולאבקנקנתוסולאבקומוסלאכותביןאיןשניםולאאחדבספר'שנפסולהדפיןנ

דברבכלולאבקנקנתוסולאבקומוסלא'כותביאין'בולא'אספרבספר'שנאפסולהדפיןא

דברבכלולאבקנקתוסולאבקומוסלאכותביןאיןשניםולא'אספרבספר'שנאפסולהדפיןש

ביןשלוםלעשותמהוחומרקלדבריםוהלאלימחקשיכולכתבומחה'שנבדיואלאשרושםד

ביןשלוםלעשותמהוחומרקלדבריםוהלאלימחקשיכולכתבומחה'שנבדיואלאשרושםמ

ביןשלוםלעשותומהוחומרקלדבריםוהלאלימחקשיכולכתבומחה'שנבדיואלאשרושם2פ

ביןשלוםלעשותומהו"קדבריםוהלאלימחקשיכולכתבומחה'שנבדיואלאשרושםנ

ביןשלוםלעשותומהו"ק'דבריוהלאלימחקשיכולכתבכביכולומחה'שנאבדיואלאשרושםא

ביןשלוםלעשותומהו"ק'דבריוהלאלימחקשיכולכתבכביכולומחה'שנאבדיואלאשרושםש
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וקנאהאיבהשמטיליןמיניןספרהמיםעלימחהבקדושהשנכתבספרהמקוםאמרלאשתואישד

ועילואיבהקנאהשמטיליןמיניןספריהמיםעלימחהבקדושהשנכתבספרהמקום'אמלאשתואישמ

ועילוקנאהאיבהשמטיליןמיניםספריהמיםעלימחהבקדושהשנכתבספרה"הקב'אמלאשתואיש2פ

ועילוקנאהאיבהשמטיליןמיניןספרהמיםעלימחהבקדושה'שנכתספרהמקום'אמלאשתואישנ

ועיילוקנאהאיבהשמטיליןמיניןספריהמיםעלימחה'ובטהר'בקדוש'שנכתספרה"הקב'אמלאשתואדםא

ועיילוקנאהאיבהשמטיליןמיניןסיפריהמיםעלימחהובטהרהבקדושהשנכתבספרה"הקב'אמלאשתואדםש

בקדושהנכתבשלאמפניעמושבוהאזכרותאתושורףהעולםמןשימחהוכמהכמהאחתעלד

בקדושהנכתבשלאמפניעמושבוהאזכרותאתושורףהעולםמןשימחהוכמהכמהאחתעלדבבותמ

בקדושהנכתבשלאמפניעמושבוהאזכרותאתושורףהעולםמןשימחהוכמהכמהאחתעלדבבות2פ

בקדושה'נכתשלאמפנישבוהאזכרותאתושורף'העומןשימחוו"עאכדבבותנ

בקדושהנכתבשלאמפנישבוהאזכרותאתושורףהעולםמןשימחהו"עאכרבבותא

בקדושהנכתבשלאמפנישבוהאזכרותאתושורףהעולםמןשימחהו"עאכרבבותש

האשהאתוהשקההמריםהמיםאתעשהשהכתבמגידהמריםמיאלומחהעקיבא'רדבריד

האשהאתוהשקהמריםהמיםאתעושהשהכתבמגידהמריםמיאלומחהעקיבא'רדברימ

האשהאתוהשקהמריםהמיםאתעשהשהכתבמגידהמריםמיאלומחהעקיבא''רדברי2פ

האשהאתוהשקההמיםהמיםאתעשהשהכתבמגידהמריםמיאלומחה'עקי'רדברינ

האשהאתוהשקהמריםהמיםאתעשה'שהכת'הכתומגידהמריםמיאלומחה'עקי'רדבריא

האשהאתוהשקהמריםהמיםאתעשהשהכתבהכתובמגידהמריםמיאלומחה'עקי'רדבריש

השקאהקדמהשאם'לומנחהלאחרהשקאהונאמרלמנחהקדוםהשקאהנאמר'אומשמעון'רהיה'וגוד

השקאהקדמהשאםלומרמנחהלאחרהשקאהונאמרהלמנחהקודםהשקאהנאמרהאומרשמעון'רהיהמ

השקאהקדמהשאםלומרמנחהלאחרהשקאהונאמרלמנחהקודםהשקאהנאמראומרשמעון'רהיה'וגו2פ

השקאהקדמהשאם'לוממנחהלאחרהשקאה'ונאמלמנחהקודםהשקאהנאמר'אוש"רהיה'וגונ

השקאהקדמהשאם'לוממנחהלאחרהשקאה'ונאמלמנחהקודםהשקאה'נאמ'אומש"רהיהא

השקאהקדמהשאם'לוממנחהלאחרהשקאהונאמרלמנחהקודםהשקאה'נאמ'אומש"רהיהש

ידיהעללאמניףהואידועלוכיהאשהמידהכהןולקחכשרהמנחהקדמהואםכשרהד

ידיהעללאמניףהואידועלוכיהאשהמידהכהןולקחכשרהמנחהקדמהואםכשרהמ

ידיהעללאמניףהואידועלוכיהאשהמידהכהןולקחכשירהמנחהקדמהואםכשרה2פ

ידיהעללאמניףהואידועלוכיהאשהמידהכהןולקחכשירהמנחהקדמהואםכשירהנ

ידהעללאמניףהואידועלוכיהאשהמידהכהןולקחכשרהמנחהקדמהואםכשרהא

ידהעללאמניףהואידועלוכיהאשהמידהכהןולקחכשרהמנחהקדמהואםכשרהש

תחתיהידומניחוכהןשרתכלילתוךונותנהחולכלימתוךנוטלהשהואמכאןאלאמניףהואד

תחתיהידומניחוכהןשרתכלילתוךונותנהחולכלימתוךנוטלהשהואמכאןאלאמניףהואמ

תחתיהידומניחוכהןשרתכלילתוךונותנהחולכלימתוךנוטלהשהיאמכאןאלאמניףהוא2פ

תחתיהידומניחוכהןשרתכלילתוךונותנהחילכלימתוךנוטלהשהואמכאןאלאמניףהואנ

תחתיהידומניחוכהןשרתכלילתוךונותנהחולכלימתוךנוטלתשהיאמכאןאלאמניףהואא

תחתיהידומניחוכהןשרתכלילתוךונותנהחולכלימתוךנוטלתשהיאמכאןאלאמניףהואש
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ידיהעלונותנהשרתכלילתוךונותנהמצריתכפיפהמתוךמנחתהאתנוטלהיהאמרומכאןומניפהד

ידיהעלונותנהשרתלכליונותנהמצריתכפיפהמתוךמנחתהאתנוטלהיה'אממכאןומניפהמ

ידיהעלונותנהשרתכלילתוךונותנהמצריתכפיפהמתוךמנחתהאתנוטלהיהאמרומכאןומניפה2פ

ידיהעלונותנהשרתכלילתוךונותנהמצריתכפיפהמתוךמנחתהאתנוטלהיהאמרומכאןומניפהנ

ידיהעלונותנהשרתכלילתוךונותנומצריתכפיפהמתוךמנחתהאתנוטלהיהאמרומכאןומניפהא

ידיהעלונותנהשרתכלילתוךונותנומצריתכפיפהמתוךמנחתהאתנוטלהיהאמרומכלןומניפהש

מידולאהאשהמידלכהניםנאכלוהשארוהקטירוקמץוהגישוהניףומניפהתחתיהידומניחוכהןד

מידולאהאשהמידלכהניםנאכלוהשארוהקטירקמץוהגישוהניףומניפהתחתיהידומניףוכהןמ

מידולאהאשהמידלכהניםנאכלוהשארוהקטירוקמץוהגישוהגישוהניףומניפהתחתיהידומניחוכהן2פ

מידולאהאשהמידלכהניםנאכלוהשארוהקטירקמץוהגישוהניףומניפהתחתיהידומניחוכהןנ

מידולאהאשהמידלכהניםנאכלוהשארוהקטירוקמץוהגישוהניףומניפהתחתיהידומניחוכהןא

מידולאהאשהמידלכהניםבאוכלוהשארוהקטירוקמץוהגישוהניףומניפהתחתיהידומניחוכהןש

'ל'תמניןומורידמעלהומביאמוליךהמנחהאתוהניףשותההיתהלאנדהפירסהשאםשלישהד

ל"תמנייןומורידמעלהומביאמוליךהמנחהאתוהניףשותההיתהלאנדהפרסהשאםשלישהמ

לומרתלמודמניןומורידמעלהומביאמוליךהמנחהאתוהניףשותההיתהלאנדהפירסהשאםשלישה2פ

ל"תמניןומורידמעלהומביאמוליךהמנחהאתוהניףשותההיתהלאנדהפירשהשאםשלישהנ

ל"תמניןומורידמעלהומביאמוליךהמנחהאתוהניףשותההיתהלאנדהפירשהשאםשלישהא

ל"תמניןומורידמעלהומביאמוליךהמנחהאתוהניףשותההיתהלאנדהפירשהשאםשלישהש

מצותאמרומכאןהרמהישתנופהשישמקוםשכללומרלתנופההרמהמקישהורםואשרהונףאשרד

מצותאמרומכאןהרמהישתנופהשישמקוםשכל'לומלתנופההרמהמקישהורםואשרהונףאשרמ

מצותאמרומכאןהרמהישתנופהשישמקוםשכללומרלתנופההרמהמקישהורםואשרהונףאשר2פ

מצותאמרומכאןהרמהישתנופהשישמ"שכ'לומלתנופההרמהמקישהורםואשרהונףאשרנ

מצותאמרומכאןהרמהישתנופהשישמקוםשבכל'לומלתנופההרמהמקישהורםואשרהונףאשרא

מצותאמרומכאןהרמהישתנופהשישמקוםשבכללומרלתנופההרמהמקישהורםואשרהונףאשרש

בשנימונחתתהאשלא'המחוברהמנחהמן'וגוהמנחהמןהכהןוקמץומורידמעלהומביאמוליךתנופהד

בשנימונחתתהאשלאהמחוברתהמנחהמןהמנחהמןהכהןוקמץומורידמעלהומביאמוליךתנופהמ

בשנימונחתתהאשלאהמחוברתהמנחהמן'וגוהמנחהמןהכהןוקמץומורידמעלהומביאמוליךתנופה2פ

בשנימונחתתהאשלאהמחוברתהמנחהמן'וגוהמנחהמןהכהןוקמץומורידמעלהומביאמוליךתנופהנ

בשנימונחתתהאשלאהמחוברתהמנחהמןהמנחהמןהכהןוקמץומורידמעלהומביאמוליךתנופהא

'בבמונחתתהאשלאהמחוברתהמנחהמןהמנחהמןהכהןוקמץומורידמעלהומביאמוליךתנופהש

אתוהשקהשאמרנולעניןהאשהאתישקהואחראזכרהשקידמההקומץקטרתזוהמנחהוהקטירוקומץכליםד

אתוהשקהשאמרנולעניןהאשהאתישקהואחראזכרהשקידמההקומץהקטרתזוהמזבחהוהקטירוקומץכליםמ

אתוהשקהשאמרנולעניןהאשהאתישקהואחראזכרהשקידמההקומץקטורתזוהמזבחהוהקטירוקומץכלים2פ

אתוהשקהשאמרנולעניןהאשהאתישקהואחראזכרהשקידמההקומץקטרתזוהמזבחהוהקטירוקומץכליםנ

אתוהשקהו[נ]שאמרלעניןהאשהאתישקהואחראזכרהשקדמההקומץהקטרתזוהמזבחהוהקטירוקומץכליםא

אתוהשקהשאמרנולעניןהאשהאתישקהואחראזכרהשקדמההקומץהקטרתזוהמזבחהוהקטירוקומץכליםש
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בעלאותהמשקיןרתיתאמחמתשותהאיניואמרהמגלהנמחקהאם'אועקיבא'רהיה'וגוהמיםד

בעלאותהמשקיןרתיתהמחמתשותהאיניואמרהמגלהנמחקהאם'אומעקיבא'רהיה'וגומהמיםמ

בעלאותהמשקיןרתיתהמחמתשותהאיניואמרהמגלהנמחקהאםאומרעקיבא'רהיה'וגוהמים2פ

בעלאותהמשקיןרתיתהמחמתשותהאיניואמרהמגילהנמחקהאם'או'עקי'רהיההמיםנ

בעלאותהמשקיןרתיתאמחמתשותהאיני'ואממגלהנמחקהאם'אומ'עקי'רהיההמיםא

בעלאותהמשקיןרתיתאמחמתשותהאיני'ואממגלהנמחקהאם'אומ'עקי'רהיההמיםש

'וגובהובאוועומדתבדוקההיאשהריאותהמשקיןאיןבריותאמחמתאמרהאםאבלכרחהד

'וגומהמיםבהובאוועומדתבדוקההיאשהריאותהמשקיןאיןבריותאמחמתאמרהאםאבלכרחהמ

'וגולהובאוועומדתבדוקההיאשהריאותהמשקיןאיןבריותאמחמתאמרהאםאבלכרחה2פ

'וגובהובאוועומדתבדוקההואשהריאותהמשקיןאיןבריותאמחמתאמרהאםאבלכרחהנ

בהובאוועומדתבדוקההיאשהריאותהמשקיןאיןבריותאמחמתאמרהאםאבלכרחהא

בהובאוועומדתבדוקההיאשהריאותהמשקיןאיןבריותאמחמתאמרהאםאבלכרחהש

תלמניןאיבריהשארוירכהבטנהאלאליאיןבטנהוצבתה'אושהואלפי'נאמלמהד

ל"תמניןאבריםשארוירכהבטנהאלאליאין'וגומבטנהוצבתה'אומשהואלפי'נאמלמהמ

תלמודמניןאיבריהשארוירכהבטנהאלאליאין'וגובטנהוצבתהאומרשהואלפינאמרלמה2פ

ל"תמניןאיבריהשארויריכהבטנהאלאליאין'וגובטנהוצבתה'אושהואלפי'נאמלמהנ

ל"תמניןאיבריםשארויריכהבטנהאלאליאיןבטנהוצבתה'אומשהואלפי'נאמלמהא

ל"תמנין'איברישארוירכהבטנהאלאליאיןבטנהוצבתה'אומשהואלפי'נאמלמהש

'אומהואוכןלפלוניתשאירעהכשםירעוךבהאליןשיהיולאלהוהיתהבהובאו'לומד

'אומהואוכן'לפלנישארעהכשםירעוךבהאליןשיהולאלההאשהובאובהובאומ

אומרהואוכןלפלוניתשאירעכשםירעוךבהאליןשיהיולאלההאשהוהיתהבהובאולומר2פ

א"וכה'לפלונישאירעהכשםירעוךבהאליןשיהיולאלההאשהוהיתהבהובאונ

א"וכה'לפלונישאירעהכשםאירעךבהאליןשיהיולאלההאשהוהיתהבהובאוא

א"וכהלפלונישאירעהכשםאירעךבהאליןשיהולאלההאשהוהיתהבהובאוש

בווהתברכו'שנאלרשעיםברכהשהצדיקיםומנין'לצדיקישבועהשהרשעיםלמדיםומצינולבחירילשבועהשמכםוהנחתםד

בווהתברכו'שנלרשעיםברכהשהצדיקיםומניןלצדיקיםשבועהשהרשעיםלמדיםומצינולבחירילשבועהשמכםוהנחתםמ

בווהתברכו'שנלרשעיםברכהשהצדיקיםומניןלצדיקיםשבועהשהרשעיםלמדיםומצינו'וגולבחירילשבועהשמכםוהנחתם2פ

בווהתברכו'שנלרשעיםברכה'שהצדיקיומניןלצדיקיםשבועהשהרשעיםלמדיםומצינו'וגולבחירילשבועהשמכםוהנחתםנ

בווהתברכו'שנא'לרשעיברכה'שהצדיקיומניןלצדיקיםשבועה'שהרשעילמדיןמצינולבחירילשבועהשמכםוהנחתםא

בווהתברכו'שנא'לרשעיברכה'שהצדיקימנין'לצדיקישבועה'שהרשעילמדיןמצינולבחירילשבועהשמכםוהנחתםש

נטמאהלאואם'וגוההואביוםויברכם'ואומגויםד

נטמאהלאואם'וגומההואביוםויברכם'ואומ'וגומבךונברכו'ואומ'וגומגויםמ

נטמאהלאואם'וגוההואביוםויברכםואומר'וגומשפחותכלבךונברכוואומר'וגוגוים2פ

נטמאהלאואם'וגוההואביוםויברכם'ואומ'וגוגויםנ

נטמאהלאואםלאמרההואביוםויברכם'ואומהאדמהמשפחותכלבךונברכו'ואומהארץגוייכלא

נטמאהלאואםלאמרההואביוםויברכםואומרהאדמה'משפחוכלבךונברכו'ואומהארץגוייכלש
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וטהורה'אומשהואמטהרהשהכתובטימאהמיוכי'אומישמעאל'רהיאוטהורההאשהד

וטהורה'שנמטהרה'שהכתוטימאהמיוכי'אומישמעאל'ר'וגומהיאוטהורההאשהמ

וטהורה'אומשהואמטהרהשהכתובטימאהמיוכי'אומישמעאל'וריהושע'רהיאוטהורההאשה2פ

וטהורה'אושהואמטהרה'שהכתוטמאהמיוכי'או'ישמע'רהיאוטהורההאשהנ

וטהורה'שנאטיהרה'שהכתוטימאהמיוכי'אומישמעאל'וריהושע'רהאשהא

וטהורה'שנא'טיהר'שהכתוטימאהמיוכי'אומישמעאל'וריהושע'רהאשהש

לבועלטהורהלבעלטהורההיאוטהורהלבעלהאסורהרעשםעליהשיצאכיוןהכתובמגידאלאהיאד

טהורהלבעלטהורההיאוטהורהלבעלהאסורהרעשםעליהשיצאכיון'הכתומגידאלאהיאמ

לבועלטהורהלבעלטהורההיאוטהורהלבעלהאסורהרעשםעליהשיצאכיוןהכתובמגידאלאהיא2פ

לבועלטהורהלבעלהטהורההיאוטהורהלבעלהאסורהרעשםעליהשיצאיון[כ](?)'הכתומגידאלאהיאנ

לבועל'וטהורלבעלטהורההיאוטהורהלבעלהאסורהרעשםעליהשיצאכיון'הכתומגידאלאהיאא

לבועלוטהורהלבעלטהורההיאוטהורהלבעלהאסורהרעשםעליהשיצאכיון'הכתומגידאלאהיאש

לאשאםיודעיםאנואיןוכיאלעזר'רמשום'אומיודה'רלתרומותטהורהד

לאשאםיודעיםאנואיןוכימתיהבןאלעזר'רמשום'אומיודה'רלתרומהמ

לאשאםיודעיןאנואיןוכימתנהבן(וכי)אלעזר'רמשם'אומיודה'רלתרומותטהורה2פ

לאשאםיודעיןאנואיןוכימתנהבןאלעזרר"מש'אויודה'רלתרומותטהורהנ

לאשאםיודעיןאנואיןוכימתנה[ן](ו)בוכיאלעזר'רמשום'אומיהודה'ר'לתרומווטהורהא

לאשאם'יודעיאנואיןוכימתנהבווכי'אלעז'רמשום'אומיהודה'ר'לתרומווטהורהש

שאםניוולהתחתלהפורעשהמקוםסוףאלאהיאוטהורה'ל'תמה'טהורשהיאהאשהנטמאהד

שאםניוולהתחתלהפורעשהמקוםסוףאלאהיאוטהורהל"תמהטהורהשהיאהאשהנטמאהמ

שאםמוולהתחתלהפורעשהמקוםסוףאלאהיאוטהורה'לומתלמודמהטהורהשהיאהאשהנטמאה2פ

שאםניוולהתחתלהפורעשהמקוםסוףאלאהיאוטהורהל"מתטהורהשהיאהאשהנטמאהנ

שאםניוולהתחתלהפורעשהמקוםאלאהיאוטהורהל"מתהיאשטהורהנטמאהא

שאםניוולהתחתלהפורעשהמקוםאלאהיאוטהורהל"מתהיא'שטהורנטמאהש

יולדתכעוריםיולדתבריוחיולדתבצעריולדתנפקדתשהיאעקרההיתהד

יולדתכעוריםבריוחיולדתבצעריולדתנפקדתשהיאעקרההיתהמ

יולדתכעוריםברוחיולדתבצעריולדתנפקדתשהיאעקרההיתה2פ

יולדתכעוריםיולדתבריוחיולדתבצעריולדתנפקדתשהיאעקרההיתהנ

יולדתעתהכעוריםיולדתהיתהואםבריוחיולדתעתהבצעריולדתהיתהואםנפקדתשהיאעקרההיתהא

יולדתעתהכעוריםיולדתהיתהואםבריווחיולדתעתהבצעריולדתהיתהואםנפקדתשהיאעקרההיתהש

לולדראויהושאינהאילוניתאתלהוציאזרעונזרעהונקתההולדהואטהורהיאוטהורהאומריםוישלבניםד

לולדראויהושאינהאילוניתאתלהוציאזרעונזרעהונקתההולדטהורטהורה'אומישלבניםמ

לולדראויהושאינההאילוניתאתלהוציאזרעונזרעהונקתההולדהואטהורהיאוטהורה'אומריוישלבנים2פ

לילדראויהושאינההאילוניתאתלהוציאזרעונזרעהונקתההולדהואטהורהיאוטהורהא"וילבניםנ

לוולדראויהשאינההאילוניתאתלהוציאזרעונזרעהונקתההולדהואטהורהיאוטהורהא"וילבניםא

לולדראויהשאינה'האילוניאתלהוציאזרעונזרעהונקתההולדהואטהורהיאוטהורהא"וילבניםש
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שותהשהאשהמלמדתורתוגבעוןובנובובשילועולמיםבביתלהמקנאשהואהקנאותהקנאותתורתזאתד

ושונהשותהשהאשהמלמדתורתוגבעוןנובובשילהעולמיםבביתלהמקנאשהואהקנאותהקנאותתורתזאתמ

ושונהשותהשהאשהמלמדתורתובגבעוןבנבובשילהעולמיםבביתלהמקנאשהואהקנאותהקנאותתורתזאת2פ

ושונהשותהשהאשהמלמדתורתובגבעוןובנבובשילה'עולמיבביתלהמקנאשהואהקנאותהקנאותתורתזאתנ

ושונהשותהשהאשהמלמדתורתובגבעוןובנובובשילה'עולמיבביתלהמקנאשהואהקנאותתורתזאתא

ושונהשותהשהאשהמלמדתורתובגבעוןובנובובשילה'עולמיבביתלהמקנאשהואהקנאותתורתזאתש

אףיכולבועליןושני'אנשיבשניביןאחדובועלאנשיםבשניביןבועליןושניאחדבאישביןד

אףיכולבועליםושניאנשיםבשניביןאחדובועלאנשיםבשניביןבועליםושניאחדבאישביןמ

אףיכולבועליןושניאנשיםבשניביןאחדובועלאנשיםבשניביןבועליןושניאחדבאישבין2פ

אףיכולבועליןושני'אנשיבשניביןאחדובועל'אנשיבשניביןבועליןושני'אבאישביןנ

אףיכולבועלים'ובאנשים'בבבין'אובועלאנשיםשניביןבועלין'ובאחדאישביןא

אףיכול'בועלי'וב'אנשי'בבבין'אובועל'אנשישניביןבועלין'וב'אאישביןש

לאישואשהלאשהאישלהקישאישהתחתאשהתשטהאשרזאת'ל'תאחדובועלאחדבאישד

לאישואשהלאשהאישלהקישאישהתחתאשהתשטהאשרזאתל"תאחדובועלאחדבאישמ

לאישואשהלאשהאישלהקישאישהתחתאשהתשטהאשרזאתלומרתלמודאחדובועלאחדבאיש2פ

לאשהואישלאישאשהלהקישאישהתחתאשהתשטהאשרזאתל"ת'אובועל'אבאישנ

לאישואשהלאשהאישלהקישאישהתחתאשהתשתהאשרזאתל"ת'אובועל'אבאישא

לאישואשהלאשהאישלהקישאישהתחתאשהתשטהאשרזאתל"ת'אובועל'אבאישש

היתהאםכךאישהמעיניונעלם'דכתימשקההיהלאסומאהיהשאםכשםלךלומרד

היאהיתהאםכךאישהמעייניונעל'דכתימשקההיהלאסומאשאםכשםלך'לוממ

היתהאםכךאישהמעיניונעלםדכתיבמשקההיהלאסומאהיהשאםכשםלךלומר2פ

היתהאםכךאישהמעיניונעלם'דכתימשקההיהלאסומאהיהשאםכשםלך'לומנ

היתהאםכךאישהמעיניונעלם'דכתימשקההיהלאסומאהיהשאםכשםלך'לומא

היתהאםכךאישהמעיניונעלם'דכתימשקההיהלאסומאהיהשאםכשםלך'לומש

דכתיבשותההיתהלאואילמתגדמתחגרתהיאהיתהשאםוכשםשותההיתהלאהיאלאסומאד

'דכתשותההיתהלאואלמתוגדמתחגרתהיאהיתהשאםוכשםשותההיתהלאסומאמ

דכתיבשותה'היתלאואילמתגידמתחגרתהיאשאםוכשםשותההיתהלאהיאסומא2פ

'דכתישותההיתהלאאילמתגידמתחיגרתהיאהיתהשאםוכשםשותההיתהלאהיאסומאנ

'דכתישותההיתהלאואלמתגדמתחגרתהיתהשאםוכשםשותההיתהלאסומהא

'דכתישותההיתהלאואלמתגדמתחגרתהיתהשאםוכשםשותההיתהלאסומהש

אוגדםאוחגרהיהאםהואכךהאשהואמרהכפיהעלונתןהאשהאתהכהןוהעמידד

אוגדםאוחגרהיהאםהואכךהאשהואמרהכפיהעלונתןהאשהאתהכהןוהעמידמ

אוגידםאוחיגרהיהאםהואכךהאשהואמרהכפיהעלונתןהאשהאתהכהןוהעמיד2פ

אוגידםאוחיגרהיהאםהואכךהאשהואמרהכפיהעלונתןהאשהאתהכהןוהעמידנ

אוחגראוגדםהואאםהואכךהאשהואמרה'וגוהכהןוהעמידא

אוחגראוגדםהואאםהואכךהאשהואמרה'וגוהכהןוהעמידש
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ואםנטמאהאםבפרשה'האמוריפעמים'ד'או'עקיב'רהיהונטמאהמשקההיהלאאלםד

ואםנטמאהאםבפרשההאמורין'פעמארבעה'אומעקיבא'רהיהונטמאהמשקההיהלאאלםמ

ואםנטמאהאםבפרשההאמוריםפעמיםארבעהאומרעקיבא'רהיהונטמאהמשקההיהלאאלם2פ

ואםנטמאהאם'בפרש'האמורי'פעמי'ד'או'עקי'רהיהונטמאהמשקההיהלאאילםנ

ואם'נטמאאם'בפרשבתורה'האמוריפ"ד'אומעקיבא'רהיהונטמאהמשקההיהלאאלםא

ואם'נטמאאם'בפרשבתורה'האמוריפ"ד'אומ'עקי'רהיהונטמאהמשקההיהלאאלםש

'וגותעבראשראישאולכהונהואחדלתרומהואחדלבועלואחדלבעלאחדונטמאנטמאהנטמאהלאד

עליותעבראשראישאולכהונהואחדלתרומהואחדלבועלואחדלבעלאחדונטמאהנטמאהנטמאהלאמ

עליותעבראשראישאולכהונהואחדלתרומהואחדלבועלואחדלבעלאחדונטמאהנטמאהנטמאהלא2פ

עליותעבוראשראישאולכהונה'ואלתרומה'אלבועל'ואלבעל'אונטמאהנטמאהנטמאהלאנ

עליותעבוראשראישאולכהונה'ואלתרומה'ואלבעל'ואלבועל'אונטמאהנטמאהנטמאהלאא

עליותעבוראשראישאולכהונה'ואלתרומה'ואלבעל'ואלבועל'אונטמאהנטמאה'נטמאלאש

שלאשעדכשםיכולרשותקנאהרוחעליוועבר'אומשהואלפינאמרלמהד

שלאשעדכשםיכולרשותקנאהרוחעליוועבר'אומשהואלפי'נאמלמה'וכוקנאהרוחמ

שלאשעדכשםיכולרשותקנאהרוחעליוועבראומרשהואלפינאמרלמה'וגוקנאהרוח2פ

שלאשעדכשםיכולרשותקנאהרוחעליוועבר'אושהואלפי'נאמלמה'וגוקנאהרוחנ

שלאשעדכשםיכולרשותקנאהרוחעליוועבר'אושהואלפי'נאלמהא

שלאשעדכשםיכולרשותקנאהרוחעליוועבר'אומשהואלפי'נאמלמהש

'וגועליותעבראשר'ל'תרשותלהמשקנאכאןאףרשותלהקנאד

קנאהרוחעליותעבוראשרל"תרשותלהמשקנאכךאףרשותלהקנאמ

'וגועליותעבראשרלומרתלמודרשותלהמשקנהכךאףרשותלהקנה2פ

'וגועליותעבוראשרל"תרשותלהמשקינאכךאףרשותלהקינאנ

שהיאעליותעבוראשרל"תרשותלהשקנאלאחרכאןאףרשותלהקנאא

שהיאעליותעבוראשרל"תרשותלהשקנאלאחרכךאףרשותלהקנאש

כאן'נאמפסולהבלילהסוטהמגלתאמרומכאןהזאתהתורהכלאתהכהןלהועשהחובהד

כאן'נאמפסולהבלילהשנכתבהסוטהמגלתאמרומכאןהזאתהתורהכלאתהכהןלהועשהחובהמ

כאןנאמרפסולהבלילהשכתבהשוטהמגלתאמרומכאןהזאתהתורהכלאתהכהןלהועשהחובה2פ

כאן'נאמפסולהבלילהשכתבהסוטהמגילתאמרומכאןהזאתהתורהכלאתהכהןלהועשהחובהנ

כאןנאמרפסולהבלילהשנכתבהסוטהמגלתאמרומכאן]הזאתהתורהכלאתהכהןלהועשהחובהא

הזאתהתורהכלאתהכהןלהועשהחובהש

יורוךאשר'התורפיעללהלן'ונאמהזאתהתורהכלאתד

תעשהלךיאמרואשרהמשפטועליורוךאשרהתורהפיעללהלן'ונאמהזאתהתורהכלאתמ

'וגוהמשפטועליורוךאשרהתורהפיעללהלןונאמרהזאתהתורהכלאת2פ

'וגוהמשפטועליורוךאשרהתורהפיעללהלן'ונאמהזאתהתורהכלאתנ

יורוךאשרהתורהפיעללהלן'נאמ[הזאתהתורהכלאתא

יורוךאשר'התורפ"עלהלן'נאמש
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אותוכתבאחתאותומחקאחתאותכתבשאםמניןביוםסוטהמגלתאףביוםמשפטמהד

אותוכתבאחתאותומחקאחתאות'כתשאםמניןביוםסוטהמגלתאףביוםמשפטמהמ

אותוכתבאחתאותומחקאחתאותכתבשאםמניןביוםשוטהמגלתאףביוםמשפטמה2פ

אות'וכת'אאותומחק'אאות'כתשאםמניןביוםסוטהמגלתאףביוםמשפטמהנ

אותוכתבאחתאותונמחק'אאותכתבשאםמניןביוםסוטהמגלתאףביוםמשפטמהא

אותוכתבאחתאותונמחק'אאותכתבשאםמניןביוםסוטהמגלתאףביוםמשפטמהש

מעוןהאישונקההזאת'התורכלאתהכהןלהועשה'דכתיפסולהשהיאאחתאותומחקאחתד

מעוןהאישונקההזאתהתורהכלאתהכהןלהועשה'דכתיפוסלהשהיאאחתמ

מעוןהאישונקההזאתהתורהכלאתהכהןלהועשהדכתיבפסולהשהיאאחתאותומחקאחת2פ

מעוןהאישונקההזאתהתורהכלאתהכהןלהועשה'דכתיפסולהשהיא'אאותומחק'אנ

מעוןהאישונקההזאתהתורהכלאתהכהןלהועשה'דכתיפסולהשהיא'אאותונמחק'אא

מעוןהאישונקההזאתהתורהכלאתהכהןלהועשה'דכתיפסולהשהיא'אאותונמחק'אש

'נאמלכךהטמאהעםמשמששהייתיליאויישראלבתשהרגתיליאוייאמרשלאד

'נאמלכךהטמאהעםמשמששהייתיליאויישראלבתשהרגתיליאוי'יאמשלאמ

נאמרלכךהטמאהאםמשמששהייתיליאויישראלבתשהרגתיליאוילייאמרשלא2פ

'נאמלכךהטמאהעםמשמששהייתיליאוי'מיש'אבתשהרגתיליאוי'יאמשלאנ

'נאמלכךהטמאהעםששמשתיליאויישראלבתשהרגתיליאוייאמרשלאא

'נאמלכךהטמאהעםששמשתיליאויישראלבתשהרגתיליאוייאמרשלאש

לאהיאאףיכולזכיותלהתלתשמאחוששאינומעוןהאישונקה'וגוהאישונקהד

לאהיאאףיכולזכותלהתלתשמאחוששאינומעוןהאישונקה'וגוממעוןהאישונקהמ

לאהיאאףיכוללהזכותתלהשמאחוששאינומעוןהאישונקהמעוןהאישונקה2פ

לאהיאאףיכולזכיותלהתלתשמאחוששאינומעוןהאישונקהנ

לאהיאאףיכולזכותלהתלהשמאחוששאינו'וגוונקהמעוןהאיש[ונקה]א

לאהיאאףיכולזכותלהתלהשמאחוששאינו'וגוונקהמעוןהאישונקהש

תולההזכות'דאמכמאןואתייאאונהאתתשאההואוהאשה'ל'תזכותלהתלתשמאתחושד

תולההזכות'דאמכמאןואתיאעונוהאתתשאההיאוהאשהל"תזכותלהתלתשמאתחושמ

תולההזכות'דאמכמאןואתייהעונהאתתשאהיאוהאשהלומרתלמודזכותלהתלתשמאתחוש2פ

תולההזכותד"כמאתייאעונהאתתשאההיאוהאשהל"תזכיותלהתלתשמאתחושנ

תולההזכותד"כמואתייא]עונהאתתשאההיאוהאשהל"תזכותלהתלהשמאתחושא

עונהאתתשאההיאוהאשהל"תזכותלהתלהשמאתחושש

בזמןאבלעונהתשאההיאהאשהמעוןמנוקהכשהאישמעוןהאישונקה'א'דנכרתואינהד

עונהאתתשאההיאהאשהמעוןמנוקהכשהאישמעוןהאישונקהא"דנכרתואינהמ

בזמןאבלעונהאתתשאההיא'האשמעוןמנוקהכשהאישמעוןהאישונקהאחרדברנכרתואינו2פ

בזמןאבלעונהאתתשאההיאהאשהמעוןמנוקהכשהאישמעוןהאישונקהא"דניכרתיואינהנ

בזמןאבל[עונהאתתשאההיאהאשהמנוקהכשהאישמעוןהאישונקהא"דניכרתואינהא

בזמןאבלש
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לא'שנכעניןאותהבודקיןהמיםשאיןעונהאתתשאהאשהאףמעוןמנוקההאיששאיןד

לא'שנכעניןאותהבודקיןהמים(?)שאיןמ

לא'שנאכעניןאותהבודקיןהמיםשאיןעונהאתתשאהאשהאיןמעוןמנוקההאיששאין2פ

לא'שנכעניןאותהבודקיןהמיםשאיןעונהאתתשאהאשהאיןמעוןמנוקההאיששאיןנ

לא'שנאכעניןאותהבודקיןהמיםשאיןעונהאתתשאהאשהאיןמעוןמנוקההאיששאיןא

לא'שנאכעניןאותהבודקיןהמיםשאיןעונהאתתשאהאשהאיןמעוןמנוקההאיששאיןש

זנותאחררודפיןואתםהואיללהםאמרכשמנאפיםתנאפנהכיכלותיכםועלתזנינהכיבנותיכםעלאפקודד

זנותאחררודפיןואתםהואיללהם'אמכשמנאפיםתנאפנהכיכלותיכםועלתזנינהכיבנותיכםעלאפקודמ

זנותאחררודפיןואתםהואיללה'אמכשמנאפיםתנאפנהכיכלותיכםועלתזנינהכיבנותיכםעלאפקוד2פ

הזנותאחררודפיםואתםהואיללהם'אמתנאפנהכיכלותיכםועלתזנינהכיבנותיכםעלאפקודנ

זנותאחררודפיןואתם[הואיל]להם'אמ'כשמנאפיתזנינהכיבנותיכםעלאפקודא

זנותאחר'רודפיואתםלהם'אמ'כשמנאפיתזנינהכיבנותיכםעלאפקודש

'וגווהאשהמעוןהאישונקה'נאמלכךנשותיכםאתיבדקולאהמיםאףד

תשאההיאוהאשה'נאמלכךנשותיכםאת(?)יבדקולאהמיםאףמ

תשאוהאשהמעוןהאישונקהנאמרלכךנשותיכםאתיבדקולאהמיםאף2פ

'וגומעוןהאישונקה'נאמלכךנשותיכםאתיבדקולאהמיםאףנ

'וגומעוןהאישונקה'נאמלכךנשותיכםואתבנותיכםאתיבדקולאהמיםאףא

'וגומעוןהאישונקה'נאמלכךנשותיכםואתבנותיכםאתיבדקולאהמיםאףש

אישהעגלבמעשהקרייהפתריןרבנין'וגותשטהכי'א'דד

אישהעגלבמעשהקרייהפתריןרבניןאשתותשטהכיאישאישא"דעוונהאתמ

אישהעגלבמעשהקרייה'פתרירבנין'וגואשתותשטהכיאישאישאחרדבר'וגועונהאת2פ

אישהעגלבמעשהפתריןרבנין'וגואשתותשטהכיאישאישא"דנ

אישהעגלבמעשהקראפתרירבניןאשתותשטהכיאישאישא"דא

אישהעגלבמעשהקראפתרירבניןאשתותשטהכיאישאישא"דש

'דתיכמהמאחוריושסרוישראלאלואשהתשטהכימלחמהאיש'יי'שנאיששנקרא'הקבהזהד

'דתיממ"כמאחריושסרוישראלאלואשתותשטהכימלחמהאישי"י'שנאיששנקרא'ה'ב'הקזהמ

דתימרכמהמאחריושסרוישראלאלואשתותשטהכימלחמהאישי"י'שנה"הקבזה2פ

א"כמדמאחריושסרו'ישאלואשתותשטהכימלחמהאישי"יאיששנקראה"הבזהנ

א"כדמאחריושסרו'ישראלואשתותשטהכימלחמהאיש'ה'שנאה"הקבזהא

א"כדמאחריושסרו'ישראלואשתותשטהכימלחמהאיש'ה'שנאה"הקבזהש

וכןאישיליתקראיההואביוםוהיה'שנאאשתונקראווהםבפריעסטו'ומתרגמימהרסרוד

וכן'וגומאשיתקראיההואביוםוהיה'שנאשתונקראווהםבפריעסטוומתרגמינןמהרסרומ

וכןאישיתקראיההואביוםוהיה'שנאאשתונקראווהםבפריעסטוומתרגמינןמהרסרו2פ

א"וכהאישיליתקראיההואביוםוהיה'שנאשתונקראווהםבפריעסטו'ומתרגמימהרסרונ

א"וכהאישיתקראי'שנאאשתו'נקראיוהםבפריעסטו'ומתרגמימהרסרוא

א"וכהאישיתקראי'שנאאשתו'נקראיוהםבפריעסטו'ומתרגמימהרסרוש
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'כמ'ז'עמעילתזומעלבוומעלההיו'קדושיומחרהיוםוקדשתם'אוהואד

מ"כז"עמעילתזומעלבוומעלהתהיוקדושיםומחרהיוםוקדשתם'אומהואמ

כמהזרהעבודהמעילתזומעלבוומעלההיו'קדושיומחרהיוםוקדשתםאומרהוא2פ

א"כמדז"עמעילתזומעלבוומעלההיוקדושיםומחרהיוםוקדשתםנ

'דכתימעילהשהיאז"עזומעלבוומעלהתהיו'קדושיומחרהיוםוקדשתםא

'דכתימעילהשהיאז"עזומעלבוומעלהתהיוקדושיםומחרהיוםוקדשתםש

העגלאתלהםשעשהאהרןזהאישושכבפעורדברעל'ביימעללמעול'דתיד

העגלאתלהםשעשהאהרןזהאותהאישושכבפעור(פרעה)דברעלי"בימעללמסור'דתיממ

העגלשעשהאהרןזהאותהאישושכבפעורדברעלי"בימעללמעולדתימר2פ

העגלאתלהםשעשהאהרןזהאותהאישושכבפעורדברעלי"בימעללמעולנ

העגלאתשעשהאהרןזהאותהאישושכבפעורדברעל'בהמעללמעולא

העגלאתשעשהאהרןזהאותהאישושכבפעורדברעל'בהמעללמעולש

לאומזרעך'דתימכמהזרעםאתלפניךבאששמעביריםעבודםשלדרכההיתהשכךזרעשכבתד

לאומזרעך'דתיממ"כזרעםאתלפניהבאששמעביריםז"שלעדרכההיתהשכךזרעשכבתמ

לאומזרעךדתימרכמהזרעםאתלפניהבאששמעביריןזרהעבודהשלדרכהשכךזרעשכבת2פ

לאומזרעךא"כמדזרעםאתלפניהבאששמעביריןעבודהשלהיתהשכךזרעשכבתנ

לאומזרעךא"כדזרעםאתלפניהבאששמעביריןז"עשלדרכהשכןזרעשכבתא

לאומזרעךא"כדזרעםאתלפניהבאששמעביריןז"עשלדרכהשכןזרעשכבתש

מעלהשלאיןכאלובעצמםחשבושהםושלוםחסונסתרהאישהמעיניונעלםלמולךלהעבירתתןד

מעלהשלעיןכאילובעצמםחשבושהםאלאושלוםחסאישהמעיניונעלםלמולךלהעבירתתןמ

מעלהשלעיןכאלובעצמםחשבושהםאלאושלוםחסונסתרהאישהמעיניונעלםלמלךלהעבירתתן2פ

מעלהשלעיןכאלובעצמםחשבושהםאלאו"חונסתרהאישהמעיניונעלםלמולךלהעבירתתןנ

מעלהשלעיןכאלובעצמםחשבושהםאלאו"חונסתרהאישהמעיניונעלםלמולךלהעבירתתןא

מעלהשלעיןכאילובעצמםחשבושהםאלאו"ח'ונסתראשהמעיניונעלםלמולךלהעבירתתןש

ולאלוסתרעבים'ואומיהיראהלאויאמרו'דתי'כמרואהאינהד

ולאלוסתרעבים'ואומיהיראהלאויאמרו'דתימא"כמרואהאינהמ

ולאסתרעביםואומריהיראהלאויאמרודתימרכמהרואהאינו2פ

ולאלוסתרעבים'ואויהיראהלאויאמרוא"כמדרואהאינהנ

ולאלוסתרעביםואומריעקבאלהייביןולאיהיראהלאויאמרוא"כדרואהאינוא

ולאלוסתרעבים'ואומיעקבאלהייביןולאיהיראהלאויאמרוא"כדרואהאינוש

דרכםהיתההנדהכטמאת'דתי'כמנטמאהוהיאעצהלסתיר'מייהמעמיקיםהוי'דתי'כמונסתרהיראהד

דרכםהיתההנדהכטומאת'דתיממ"כנטמאהוהיאעצהלסתירי"מיהמעמיקיםהוי'דתיממ"כונסתרהיראהמ

[דרכם]היתההנדהכטומאתדתימרכמהנטמאהוהיאעצהלסתירי"מיהמעמיקיםהוידתימרכמהונסתרהיראה2פ

דרכםהיתההנדהכטומאתא"כמדנטמאהוהיאעצהלסתירי"מיהמעמיקיםהויא"כמדונסתרהיראהנ

דרכםהיתההנדה'כטומאא"כדנטמאהוהיאעצהלסתיר'מההמעמקיםהויא"כדונסתרהיראהא

דרכםהיתההנדה'כטומאא"כדנטמאהוהיאעצהלסתיר'מההמעמיקיםהויא"כדונסתרהיראהש
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בידוביהודהבישראל'ייויעד'דתימ'כמבהםשיעידנביאבהםהיהשלאבהאיןועדלפניד

בידוביהודהבישראלי"יויעד'דתימא"כמבהםשיעידנביאבהםהיהשלאבהאיןועדלפנימ

בידוביהודהבישראלי"יויעדדתימרכמהבהםשיעידנביאשםהיהשלאבהאיןועדלפני2פ

בידוביהודהבישראלי"יויעדא"כמדבהםשיעידנביאלהםהיהשלאבהאיןועדלפנינ

בידוביהודהבישראל'הויעדא"כדבהםשיעידנביאשםהיהשלאבהאיןועדלפניא

בידוביהודה'בישר'הויעדא"כדבהםשיעידנביאשםהיהשלאבהאיןועדלפניש

ברצוןאותושעשונתפשהלאוהיאמוכיחםשהיהעללחורהרגושכברחזהכלנביאיכלד

ברצוןאותושעשונתפשהלאוהיאמוכיחםשהיהלחורהרגושכברחוזהכלנביאיכלמ

ברצוןאותושעשונתפשהלאוהיאמוכיחםשהיהעללחורהרגושכברחוזהכלנביאיכל2פ

ברצוןאותושעשונתפשהלאוהיאמוכיחםשהיהלחורהרגושכברחוזהכלבידנביאכלנ

ברצוןאותושעשונתפשהלאוהיאמוכיחםשהיהעללחורהרגושכברחוזהוכלנביאכלא

ברצוןאותושעשונתפשהלאוהיאמוכיחםשהיהעללחורהרגושכברחוזהוכלנביאכלש

קנאאלאלהיך'ייכיקנאהרוחעליוועברנענשוולכךד

קנאאלהואאוכלהאשאלהיךי"יכי'דתימא"כמקנאהרוחעליוועברנענשוולכךמ

קנאאלאלהיךי"יכיקנאהרוחעליוועברנענשוולכך2פ

קנאאלך"אליי"יכיקנאהרוחעליוועברנענשוולכךנ

קנאאלאלהיך'האנכיכי'וגוקנאהרוחעליוועברנענשוולכךא

קנאאלאלהיך'האנכיכי'וגוקנאהרוחעליוועברנענשוולכךש

לווישתחוו'דתי'כמנטמאהוהיא'וגועמךשחתכירדלך'דתי'כמאשתואתוקנאד

לווישתחוומ"דתיא"כמנטמאהוהיאעמךשחתכירדלך'דתימא"כמאשתואתוקנאמ

לווישתחוודתימרכמהנטמאהוהיא'וגועמךשחתכירדלךדתימרכמהאשתואתוקנא2פ

לווישתחווא"כמדנטמאהוהיא'וגועמךשחתכירדלךאשתואתוקנאנ

לווישתחווא"כדנטמאהוהיאעמךשחתכירדלךא"כדאשתואתוקנאא

לווישתחווא"כדנטמאהוהיאשחתכירדלךא"כדאשתואתוקנאש

בהםהיו'כשרישהרבהלאוהיאאשתואתוקנאקנאהרוחעליועבראולוויזבחוד

בהםהיוכשריםשהרבה'וגומקנאהרוחעליועבראולוויזבחומ

בהםהיוכשריםשהרבהנטמאהלאוהיאאשתואתוקנאקנאהרוחעליועבראולוויזבחו2פ

ביניהםהיוכשריםשהרבהנטמאהלאוהיאאשתואתוקנאקנאהרוחעליועבראולוויזבחונ

בהםהיו'כשרישהרבה'נטמאלאהיא'וגועליועבראולוויזבחוא

בהםהיוכשריםשהרבהנטמאהלאהיא'וגועליועבראולוויזבחוש

ואכלםבהםאפיויחרליהניחהועתה'שנהרעיםעםהטוביםלכלותלהםשביקשלכלם'הקבהוקנהד

ואכלםבהםאפיויחרליהניחהועתה'שנוהרעיםהטוביםלכלותשבקשלכלם'ה'ב'הקוקנאמ

ואכלםבהםאפיויחר'שנאהרעיםעםהטוביםלכלותלהםשבקשלכלםה"הקבוקנא2פ

ואכלםבהםאפיויחרליהניחהועתה'שנ'הרעיעםהטוביםלכלותלהםשביקשלכולםה"הבוקנאנ

ואכלםבהםאפיויחר'שנאמ'הרעיעםהטוביםלכלותשביקשלכלםה"הקבוקנאא

ואכלםבהםאפיויחר'שנאמהרעיםעםהטוביםלכלותשביקשלכלםה"הבוקנאש
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משהזההכהןאל'ישראלואשתואת'הקבהזההאישוהביאד

משהזההכהןאלישראלאלואשתואת'ה'ב'הקזההאישוהביאמ

משהזההכהןאלישראלאלואשתוה"הקבזההאישאשתואתהאישוהביא2פ

משהזההכהןאל'ישאלואשתואתה"הבזההאישוהביאנ

משהזההכהןאלישראלאלואשתוה"הקבזההאישהכהןאלאשתואתהאישוהביאא

משהזההכהןאלישראלאלואשתוה"הקבזההאישהכהןאלאשתואתהאישוהביאש

אלדינהשהביאההבאההיאמהבכהניוואהרןומשה'ואומ'המלואיימישבעהכלכהןשהיהד

אלדינהשהביאההבאההיאמהבכהניוואהרןמשה'ואמהמלואיםימישבעתששמשכהןשהיהמ

אלדינםשהביאההבאההיאמהבכהניוואהרןמשהואומרהמלואיםימישבעתכלכהןשהיה2פ

אלדינהאתשהביאההבאההיאמהבכהניוואהרןמשה'ואוהמלואיםימי'זכלכהןשהיהנ

אלהשםשהביאההבאההיאומהבכהניוואהרןמשה'ואומהמלואיםימי'זג"כשהיהא

אלהשםשהביאההבאההיאומהבכהניוואהרןמשה'ואומ'המלואיימי'זג"כשהיהש

שנישעהאותהלמשהשנתןעליהקרבנהאתוהביאעמךשחתכירדלךלושאמרמשהד

שנישעהאותהלמשהשנתןעליהקרבנהאתוהביאעמךשחתכירדלךלו'שאממשהמ

שנישעהאותהלמשהשנתןעליהקרבנהאתוהביאעמך'שחכירדלךלו'שאממשה2פ

'בשעהבאותהלמשהשנתןעליהקרבנהאתוהביאעמךשחתכירדלךל"שאמשהנ

שנישעהאותהלמשהשנתןעליהקרבנהאתוהביאעמךשחתכירדלךלו'שאממשהא

שנישעהאותהלמשהשנתןעליהקרבנהאתוהביאעמךשחתכירדלךלו'שאממשהש

הדבריםעשרתעליהם'כתובישהיוהאיפהעשירית'וגוככלותומשהאלויתן'שנהעדותלוחותד

הדבריםעשרתעליהםכתוביםשהיוהאיפהעשיריתאתולדברככלתומשהאלויתן'שנהעדותלוחותמ

הדבריםעשרתעליהםכתוביםשהיוהאיפהעשירית'וגולדברככלותומשהאלויתן'שנאאבניםלוחות2פ

הדבריםעשרתעליהן'כתובישהיוהאיפהעשירית'וגוככלותומשהאלויתן'שנהאבניםלוחותנ

'הדברי'יעליהם'כתובישהיוהאיפהעשירית'וגואתולדברככלותומשהאלויתן'שנאאבניםלוחותא

'הדברי'יעליהם'כתובישהיוהאיפהעשירית'וגואתולדברככלותומשהאלויתן'שנא'אבנילוחותש

בין'הקבהוהסעידםקמחוטחנירחיםקחי'דתיכמהכקמחישראלנעשו'עזשבעוןשעוריםקמחד

בין'ה'ב'הקוהסעירםקמחוטחנירחיםקחי'א'מ'ככקמחישראלנעשוז"עשבעוןשעוריםוקמחמ

ביןה"הקבוהסעירםקמחוטחניריחיםקחידתמרכמהכקמחישראלנעשוזרהעבודהשבעוןשעוריםקמח2פ

ביןה"הבוהסעירםקמחוטחניריחיםקחיא"כמדכקמח'ישנעשוז"עשבעוןשעוריםקמחנ

ביןה"הקבוהסעירםקמחוטחנירחיםקחי'שנאכקמחישראלנענשוז"עשבעוןשעוריםקמחא

ביןה"הקבוהסעירםקמחוטחנירחיםקחי'שנאכקמחישראלנענשוז"עשבעון'שעוריקמחש

'דשםרמזיהיהשבדיבורלפיהגויםכלאלואסעדם'דתימ'כמהאומותד

ארבעשםרמזלךיהיהלאשבדבורלפיהגויםכלעלעלואסערם'א'מ'כהאומותמ

ארבעשם[לך]יהיה[לא]שבדבור(שדבו)לפיהגויםכלאלואסערםדתימרכמההאומות2פ

'דשםרמזיהיהשבדיבורלפיהגויםביןואסערםא"כמד'האומונ

'דשםהיהשבדיבורלפיהגויםכלעלואסערםא"כד'האומוא

'דשםהיהשבדיבורלפיהגויםכלעלואסערםא"כד'האומוש
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יתןולא'וגוליהניחהועתה'הקבהלושאמרשמןעליהיצקלאמלכיותד

יתןולאואכלםבהםאפיויחרליהניחהועתה'ה'ב'הקלו'שאמשמןעליהיצוקלאמלכיותמ

יתןולאואכלםבהםאפיויחרליהניחהועתהה"הקבלו'שאמשמןעליהיצקלאמלכיות2פ

יתןולאואכלםאפיויחרליהניחהועתהה"הבל"שאשמןעליהיצוקלאמלכיותנ

יתןולא'וגוליהניחהועתהה"הקבל"שאשמןעליהיצוקלאמלכיותא

יתןולא'וגוליהניחהועתהה"הקבל"שאשמןעליהיצוקלאמלכיותש

זכותולאאבותזכותלאלויזכירשלאלומר'גוממניהרף'דתימכמהלבונהעליהד

זכותולאאבותזכותלאלוהזכירשלאלומרואשמידםממניהרף'א'מ'כלבונהעליהמ

זכותולאאבותזכותלאלויזכירשלאלומר'וגוואשמידםממניהרףדתימרכמהלבונהעליה2פ

זכותולאאבותזכותלאלויזכירשלא'לומואשמידםממניהרףא"כמדלבונהעליהנ

זכותולאאבותזכותלויזכירשלאואשמידםממניהרףא"כדלבונהעליהא

זכותולאאבותזכותלויזכירשלאואשמידםממניהרףא"כדלבונהעליהש

מנחתהואעורףקשהעםוהנההזההעםאתראיתי'דתימכמההיאקנאותמנחתכיאמהותד

מנחתהואערףקשהעםוהנההזההעםאתראיתי'א'מ'כהיאקנאותמנחתכיאמהותמ

מנחתהואעורףקשהעםוהנההזההעםאתראיתידתימרכמההיאקנאותמנחתכיאמהות2פ

מנחתעורףקשהעםוהנההזההעםאתראיתיא"כמדהיאקנאותמנחתכיאמהותנ

מנחת'וגוהזההעםאתראיתיא"כדהיא'קנאומנחתכיאמהותא

מנחת'וגוהזההעםאתראיתיא"כדהוא'קנאומנחתכי'אמהוש

חסדועושה'דתימכמה'בעזלבועריםטובזכרוןשםישראליהיהלאשבדיבורזכרוןד

חסדועשהא"דתימא"כמז"בעלכופריםטובזכרוןבוישיהיהלאשבדבורזכרוןמ

חסדועשהדתימרכמהזרהבעבודהלבועריםטובזכרוןשםישראללךיהיהלאשבדבורזכרון2פ

חסדועושהא"כדז"בעלגועריןטובזכרוןשםישראליהיהלאשבדבורזכרוןנ

חסדועושהא"כדז"בעה[לכופרים]'לעבריטובזכרוןשם'ישריהיהלאשבדיבורזכרוןא

חסדועושהא"כדז"בעהלעבדיםטובזכרוןשםישראליהיהלאשבדיבורזכרוןש

שנתפללהכהןאותהוהקריבאבותעוןפוקדכמואחריהלטועיםעוןמזכרתלאלפיםד

משהשנפתללהכהןאותהוהקריב'וגומאבותעוןפוקדמ"דתיא"כמאחריהלטועיםעוןמזכרתלאלפיםמ

שנתפללהכהןאותהוהקריבאבותעוןפוקדכמואחריהלטועיםעוןמזכרת'וגולאלפים2פ

משהשנתפללהכהןאותהוהקריבאבותעוןפוקדכמואחריה'לטועיעוןמזכרת'וגולאלפיםנ

שנתפללהכהןאותהוהקריבאבותםעוןפוקדא'"כדאחריהלטועיןעון'מזכרלאלפיםא

שנתפללהכהןאותהוהקריבאבותםעוןפוקדא'"כדאחריהלטועיןעון'מזכרלאלפיםש

'הקבהשמחל'יילפניוהעמידה'וגו'ייפניאתמשהויחל'דתימכמהעליהםד

'ה'ב'הקשמחלי"ילפניוהעמידה'וגוי"יפניאתמשהויחלמ"כעליהםמ

ה"הבשמחלי"ילפניוהעמידה'וגואלהיוי"יפניאתמשהויחלדתימרכמהמשהעליהם2פ

ה"הבלהםשמחלי"ילפניוהעמידה'וגואלהיוי"יפניאתמשהויחלא"כמדעליהםנ

ה"הבשמחל'הלפניוהעמידהמשהויחלא"כדעליהםא

ה"הקבשמחל'הלפניוהעמידהמשהויחלא"כדעליהםש
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זההכהןולקחהרעהעל'ייוינחם'דתימכמהכולםאתיאבדשלאואמרד

זההכהןולקח'וגומהרעהעלי"יוינחםא"כמכלםאתיאבדשלא'ואממ

זההכהןולקח'וגוהרעהעלי"יוינחםדתימרכמהכולםאתיאבדשלאואמר2פ

זההכהןולקח'וגודבראשרהרעהעלי"יוינחםא"כמדכולםאתיאבדשלא'ואמנ

זההכהןולקחהרעהעל'הוינחםא"כדכלםאתיאבדשלא'ואמא

זההכהןולקחהרעהעל'הוינחםא"כדכלםאתיאבדשלא'ואמש

שאיןכשםחרשבכליההרמןהירדהנחלאלירד'הקבהשלשמולקדושתקדושיםמיםמשהד

שאיןכשםחרסבכליההרמןהיורדהנחלאלירד'ה'ב'שלהקשמולקדושתקדושיםמיםמשהמ

שאיןכשםחרשבכליההרמןהיורדהנחלאלירדה"הקבשלשמולקדושתקדושיםמיםמשה2פ

שאיןכשםחרשבכליההרמןהיורדהנחלאלירדה"הבשלשמולקדושתקדושיםמיםמשהנ

שאיןכשםחרשבכליההרמןהיורדהנחלאלירדה"הקבשלשמולקדושתקדושיםמיםמשהא

שאיןכשםחרשבכליההרמןהיורדהנחלאלירדה"הקבשלשמולקדושת'קדושימיםמשהש

העפרומןאבדושכולםבעגלהטועיםלכלתקנהלהםהיהלאכךשנטמאאחרטהרהחרשלכליד

העפרומןאבדושכלםבעגלהטועיםלכלתקנהלהםהיהלאכךשנטמאאחרטהרהחרסלכלימ

העפרומןאבדושכלםבעגלהטועיםלכלתקנהלהםהיהלאכךשנטמאאחרטהרהחרשלכלי2פ

העפרומןאבדושכולםבעגלהטועיםלכלתקנהלהםהיהלאכךשנטמאאחרטהרהחרשלכלינ

העפרומןכלםשאבדובעגלהטועיםלכלתקנהלהםהיהלאכךשנטמאאחרטהרהחרשלכליא

העפרומןכלםשאבדובעגלהטועיםלכלתקנהלהםהיהלאכךשנטמאאחרטהרהחרשלכליש

שעלהמשכןבקרקעיהיהאשרדקאשרעדויטחן'דתימכמהטחןאשרהזהבעפרותהיהזהד

שעלהמשכןבקרקעיהיהאשרדקאשרעדויטחן'דתימכמאטחןאשרשלזהבעפרותהיהזהמ

שעלהמשכןבקרקעיהיהאשרדקאשרעדויטחןדתימרכמהטחןאשרהזהבעפרותהיהזה2פ

י"שעהמשכןבקרקעיהיהאשרדקאשרעדויטחןא"כמדטחןאשרהזהבעפרותהיהזהנ

י"שעהמשכןבקרקעיהיהאשרדקאשרעדויטחןא"כדטחןאשרזהבעפרותהיהזהא

י"שעהמשכןבקרקעיהיהאשרדקאשרעדויטחןא"כדטחןאשרזהבעפרותהיהזהש

המיםאלונתןמשהזההכהןיקחהמותבידיונתמשכנולקרקעשעבדוישראלירדוהעגלידיד

המיםאלונתןמשהזההכהןיקחהמותמלאךבידיונתמשכנולקרקעשעבדוישראלירדוהעגלידימ

המיםאלונתןמשהזההכהןיקחהמותבידיונתמשכנולקרקעשעברוישראלירדוהעגלידי2פ

המיםאלונתןמשהזההכהןיקחהמותבידיונתמשכנולקרקעשעברוישראלירדוהעגלנ

המיםאלונתןמשהזההכהןיקח'האומובידיונתמשכנולקרקעשעבדוישראלירדוהעגלא

המיםאלונתןמשהזההכהןיקח'האומובידיונתמשכנולקרקעשעבדוישראלירדוהעגלש

לפניהאשהאתמשהזההכהןוהעמידההרמןהירדהנחלאלעפרואתואשליך'דתימכמהד

לפניהאשהאתמשהזההכהןוהעמידההרמןהיורדהנחלאלעפרואתואשליך'דתימא"כממ

לפניהאשהאתמשהזההכהןוהעמידההרמןהיורדהנחלאלעפרואתואשליךדתימרכמה2פ

לפניהאשהאתמשהזההכהןוהעמידההרמןהיורדהנחלאלעפרואתואשליךא"כמדנ

לפניהאשהאתמשהזההכהןוהעמידההרמןהיורדהנחלאלעפרואתואשלךא"כדא

לפניהאשהאתמשהזההכהןוהעמידההרמןהיורדהנחלאלעפרואתואשלךא"כדש
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ופרע'וגואלי'ליימיויאמרהמחנהבשערמשהויעמד'דתימכמה'ייד

ופרעאליי"לימיויאמרהמחנהבשערמשהויעמוד'דתימא"כמי"ימ

ופרעלויבניכלאליוויאספואליי"למיויאמרהמחנהבשערמשהויעמדדתימרכמהי"י2פ

ופרע'וגואליי"לימיויאמרהמחנהבשערמשהויעמודא"כמדי"ינ

ופרע'וגובשערמשהויעמודא"כד'הא

ופרע'וגובשערמשהויעמודא"כד'הש

שעהבאותהאהרןפרעהכיהואפרועכיהעםאתמשהויראהאשהראשאתד

שעהבאותהאהרןפרעהכיהואפרועכיהעםאתמשהוירא'דתימא"כמהאשהראשאתמ

שעהבאותהאהרןפרעהכיהואפרועכיהעםאתמשהויראדתימרכמההאשהראשאת2פ

שעהבאותה'וגוהואפרועכיהעםאתמשהויראהאשהראשאתנ

שעהבאותההואפרועכיהעםאתמשהויראא"כדראשהאתא

שעהבאותההואפרועכיהעםאתמשהויראא"כדראשהאתש

התורהעלשהוכיחםהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןפרועיהיהוראשו'דתימכמההצרעתבהםשלטהד

התורהעלשהוכיחםהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןפרועיהיהוראשו'דתיממ"כהצרעתבהםשלטהמ

התורהעלשהוכיחםהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןפרועיהיהוראשודתימרכמההצרעתבהםשלטה2פ

התורהעלשהוכיחםהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןפרועיהיהוראשוא"כמדהצרעתבהםשלטהנ

התורהעלשהוכיחםהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןפרועיהיהוראשוא"כדצרעתבהםשלטהא

התורהעלשהוכיחםהזכרוןמנחתאתכפיהעלונתןפרועיהיהוראשוא"כדצרעתבהםשלטהש

הכהןובידהקנאותמנחתלהםהיתהעליהשעברוולפישםלזכרוןלהםיהיהיזכושאםשקבלד

הכהןובידקנאותמנחתלהםהיתהעליהשעברוולפישםלזכרוןלהםיהיהיזכושאםשקבלומ

הכהןובידהקנאותמנחתלהםהיתהעליהשעברוולפישםלזכרוןלהםיהיויזכושאםשקבלו2פ

הכהןובידקנאותמנחתלהםהיתהעליהשעברוולפישםלזכרוןלהםיהיהיזכושאםשקבלונ

הכהןובידקנאותמנחתלהםהיתהעליהשעברוולפילזכרוןלהםיהיהלהיזכושאםשקבלוא

הכהןובידקנאותמנחתלהםהיתהעליהשעברוולפילזכרוןלהםיהיהלהיזכושאםשקבלוש

והשביערעיםלמיםהנחלנהפךמשהידישעלהכתובלמדךהמארריםהמריםמייהיומשהזהד

והשביערעים(המרים)[ם]למיהנחלנהפךמשהידישעל'הכתולימדךהמארריםהמריםמייהיומשהזהמ

והשביערעיםלמיםהנחלנהפךמשהידישעלהכתובלימדך'המרימייהיומשהזה2פ

והשביערעיםלמיםהנחלנהפךמשהי"שע'הכתולימדךהמארריםהמריםמייהיומשהזהנ

והשביעהרעיםלמיםהנחלנהפךמשהי"שע'הכתולמדךהמריםמייהיומשהזהא

והשביע'הרעילמיםהנחלנהפךמשהידישעל'הכתולמדךהמריםמייהיומשהזהש

'ייכרתאשרהבריתדםהנה'דתימכמההתורהאתשיקיימושהשביעםשבועהזההכהןאותהד

י"יאשרהבריתדםהנהמ"דתיא"כמהתורהאתשיקיימושהשביעםשבועהזוהכהןאותהמ

י"יכרתאשרהבריתדםהנהדתימרכמההתורהאתשיקיימושהשביעםשבועהזוהכהןאותה2פ

י"יכרתאשרהבריתדםהנהא"כמדהתורהאתשיקיימועםשחשבושבועהזההכהןאותהנ

'הכרתאשרהבריתדםהנהא"כדהתורהאתשיקיימושהשביעםשבועהזוהכהןאותהא

'הכרתאשרהבריתדםהנהא"כדהתורהאתשיקיימושהשביעםשבועהזוהכהןאותהש
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'וגושכבלאאםהבריתשבועתקיימתםאםמשהלהם'אמוכךשבועהבלאבריתואין'וגוד

איששכבלאאםהבריתשבועתקיימתםאםמשהלהם'אמוכךשבועהאלאבריתואיןעמכםמ

איששכבלאאםהבריתשבועתקיימתםאםמשהלהםאמרוכןשבועהבלאבריתואין'וגו2פ

שכבלאאםהבריתשבועתקיימתםאםמשהלהם'אמוכךשבועהבלאבריתואין'וגונ

איששכבלאאםהבריתשבועתקיימתםאםמשהלהם'אמוכךשבועהאלאבריתואיןעמכםא

איששכבלאאםהבריתשבועתקיימתםאםמשהלהם'אמוכךשבועהאלאבריתואיןעמכםש

טומאהזבחתםשלאשטיתלאואםלההשתחויתםשלאזרהעבודהאחרטעיתםשלאד

טומאהלהזבחתםשלאשטיתלאואםלההשתחויתםשלאז"עאחרטעיתםשלא'וגומאותךמ

טומאהזבחתםשלאשטיתלאואםלההשתחויתםשלאזרהעבודהאחרטעיתםשלא'וגואותך2פ

טומאהזבחתםשלאשטיתלאואםלההשתחויתםשלאז"עאחרטעיתםשלאנ

טומאהזבחתםשלאשטיתלאואםלההשתחויתםשלאז"עאחרטעיתםשלאאותךא

לטומאהזבחתםשלאשטיתלאואםלההשתחויתםשלאז"עאחרטעיתםשלאאותךש

אלהיך'יילקולתשמעשמעאםויאמר'דתימכמההאלההמריםממיהנקילפניהשחקתםשלאד

אלהיךי"ילקולתשמעשמועאםויאמרמ"דתיא"כמהאלההמארריםהמריםממיהנקילפניהששחקתםמ

אלהיךי"יבקולתשמעושמעאםוהיהדתימרכמההאלההמארריםהמריםממיהנקילפניהשחקתםשלא2פ

ך"אליי"יבקולתשמעשמועאםויאמרא"כמדהאלההמארריםהמריםממיהנקילפניהשחקתםשלאנ

אלהיך'הלקולתשמעשמועאםוהיהא"כד'המארריהמריםממיהנקילפניהשחקתםשלאא

אלהיך'הלקולתשמעשמועאםוהיהא"כדהמארריםהמריםממיהנקילפניהשחקתםשלאש

'וגוד

'וגוממ

כיעליךאשיםלאבמצריםשמתיאשרהמחלהכלחקותיוכלושמרתלמצותיווהאזנתתעשהבעיניווהישר2פ

'וגונ

א

ש

זהנטמאתכיהמקטרתזהשטיתכיואתלעגלהמזבחזהשטיתכיואתד

זהנטמאתוכיהמקטרזהשטיתכיואתלעגלהמזבחזהשטיתכיואתמ

זהנטמאתכיהמקטרזהשטיתכיואתלעגלהמזבחזהשטיתכיואתרופאךי"יאני2פ

זהנטמאתכיהמקטרזהשטיתכיואתלעגלהמזבחזהשטיתכיואתנ

זה'נטמאוכיהמקטרזהשטיתכיואתלעגלהמזבחזהשטיתכיואתא

זהנטמאתוכיהמקטרזהשטיתכיואתלעגלהמזבחזהשטיתכיואתש

ואמרלאלוהעליוהמקבלוזה'וגובךאישויתןהמשתחוהזהנטמאתוכיהמנסךד

'ואומלאלוהעליוהמקבלוזהשכבתואתבךאישויתןהמשתחוהמ

'ואמלאלוהעליוהמקבלוזה'וגושכבתואתאישויתןהמשתחוהזהנטמאתוכיהמנסך2פ

ל"ואלאלוהעליוהמקבלוזה'וגושכבתואתבךאישויתןהמשתחוהזהנטמאתוכיהמנסךנ

ואומרלאלוהעליוהמקבלוזהשכבתואתבךויתןהמשתחוהזה'נטמאוכיהמנסךא

'ואומלאלוהעליוהמקבלוזהשכבתואתבךויתןהמשתחוהזה'נטמאוכיהמנסך(המשתחוה)ש
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'דתימכמה'וגוהאשהאתהכהןוהשביעהתרייהולאעדיםאלהוכלאתהאלילוד

א"כמהאלהבשבועתהאשהאתהכהןוהשביעהתראהולאעדיםאלהוכלאתהאלילומ

דתימרכמההאלהבשבועתאותההכהןוהשביעהתריהולאעדיםאלהוכלאתהאלילו2פ

א"כמדהאלהבשבועתהאשהאתהכהןוהשביעהתראהולאעדיםאלהוכלאתהאלינ

א"כדהאלהבשבועתהאשהאתהכהןוהשביעהתראהולאעדים[ללא]אלהוכלאתהאלילוא

א"כדהאלהבשבועתהאשהאתהכהןוהשביעהתראהולאעדיםאלהוכלאתהאלילוש

ויכרתושניהםנשבעושםכי'דתימכמהשבועהאלאבריתאיןובאלתואלהיך'ייבבריתלעברךד

ויכרתושניהםנשבעושםכימ"דתיא"כמשבועהאלאבריתאיןובאלתואלהיךי"יבבריתלעברךמ

ויכרתושניהםנשבעודתימרכמהבשבועהאלאבריתאיןובאלתואלהיךי"יבבריתלעברך2פ

ויכרתושניהםבריתנשבעושםכיא"כמדבשבועהאלאבריתאיןובאלתוך"אליי"יבבריתלעברךנ

ויכרתושניהםנשבעוא"כדשבועהאלאבריתאיןובאלתואלהיך'הבבריתלעברךא

ויכרתושניהםנשבעו??כשבועהאלאבריתאיןובאלתואלהיך'הבבריתלעברךש

'וגוהבריתדבריאלהכתיבשכןהאלהשבועתלקחושבסיניומניןשבעבבארבריתד

אתי"יצוהאשרהבריתדבריאלה'כתשכןהאלהשבועתלקחושבסיניומניןשבעבבארבריתמ

אתי"יצוהאשרהבריתדבריאלהכתיבשכןהאלהשבועתלקחושבסיניומניןשבעבבארברית2פ

אתי"יצוהאשרהבריתדבריאלה'כתישכןהאלהשבועתלקחושבסיניומניןשבעבבארבריתנ

את'הצוהאשרהבריתדבריאלה'כתישכןהאלה'שבועלקחושבסיניומניןשבעבבארבריתא

אתהים?צוהאשרהבריתדבריאלה'כתישכןהאלה'שבועלקחושבסיניומניןשבעבבארבריתש

באלהלהלןמהמואבארץלבריתחורבבריתהקישבחרבאתםכרתאשרהבריתמלבדד

באלהלהלןמהמואבארץלבריתחורבבריתהקישבחורבאתםכרתאשרהבריתמלבדמשהמ

באלהלהלןמהמואבארץלבריתחורבבריתהקישבחרבאתםכרתאשרהבריתמלבד'וגומשה2פ

באלהלהלןמהמואבארץלברית(1)חורב(2)בריתהקישבחורבאיתםכרתאשרהבריתמלבדמשהנ

באלהלהלןמהמואבארץלבריתחורבבריתהקישבחורבאתםכרתאשרהבריתמלבדמשהא

באלהלהלןמהמואבארץלבריתחורבבריתהקישבחורבאתםכרתאשרהבריתמלבדמשהש

זהלאשההכהןואמר'עוליתשמעולאואםחורבשלבריתזהואיבאלהכאןאףד

זהלאשההכהןואמר'וגומליתשמעולאואםחורבשלבריתזהואיבאלהכאןאףמ

זהלאשההכהןואמר'וגוליתשמעולאואםחורבשלבריתזהואיבאלהכאןאף2פ

זהלאשההכהןואמר'וגוליתשמעולאואםחורבשלבריתזהואיבאלהכאןאףנ

זהלאשההכהן'ואמליתשמעולאואםחורבשלבריתאיזהובאלהכאןאףא

זהלאשההכהן'ואמליתשמעולאואםחורב(ב)[של]בריתזהואיבאלהכאןאףש

המיםאלוהאלההמארריםהמיםובאוכהניםשבתורתקללותאלו'וגואותך'יייתןמשהד

המיםאלובמעיךהאלההמארריםהמיםובאוכהניםשבתורתקללותלאלהאותךי"ייתןמשהמ

המיםאלוהאלההמאררים'המיובאוכהניםשבתורתקללותאלו'וגואותךי"ייתןמשה2פ

המיםאלוהאלההמארריםהמיםובאוכ"שבתקללותאלואותךי"ייתן'וגומשהנ

המיםאלוהאלה'המארריהמיםובאוכ"שבתקללות[אלו]אלה[ל]אותך'היתןמשהא

המיםאלוהאלה'המארריהמיםובאוכ"שבתקללותאלהאותך'היתןמשהש
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מז, ט

אותןיבדקושהמיםבסינישקבלומהבכלמשהוהשביעםהעגלזהבעפרמשההשליךשבונחלשלד

אותןיבדקושהמיםבסינישקבלומהבכלמשהוהשביעםהעגלזהבעפרמשההשליךשבושלנחלמ

אותםיבדקושהמיםבסינישקבלומהבכלמשהוהשביעםהעגלזהבעפרמשההשליךשבונחלשל2פ

אותןיבדקושהמיםבסינישקבלומהבכלמשהוהשביעםהעגלזהבעפרמשההשליךשבונחלשלנ

אותםיבדקושהמיםמסינישקבלומהבכלמשהוהשביעםהעגלזהבעפרמשההשליךשבונחלשלא

אותםיבדקושהמיםמסינישקבלומהבכלמשהוהשביעםהעגלזהבעפרמשההשליךשבונחלשלש

בטןלצבותומגפהמיםובדיקתחרבהעגלעובדישנידונודינין'גכנגדובאוכאן'כת'פעמי'גד

בטןלצבותומגפהמיםובדיקתחרבהעגלעובדישנדונודינים'גכנגדובאוכאן'כתיפעמים'גמ

בטןלצבותומגפהובדיקתחרבהעגלעובדישנדונודיניםשלשהכנגדובאוכאןכתיבפעמיםשלשה2פ

בטןלצבותומגפהמיםובדיקתחרבהעגלעובדישנדונודינין'גכנגדובאוכאן'כתיפ"גנ

בטןלצבותומגפהובדיקהחרבהעגלעובדישנדונודינים'גכנגדובאוכאן'כתיפ"גא

בטןלצבותומגפהובדיקהחרבהעגלעובדישנדונודינים'גכנגדובאוכאן'כתפ"גש

אלאלהשמידוואין'וגומהתאנףובאהרן'שנאמעמהםנענשהשוכבאהרןשאףמלמדירךולנפילד

אלאלהשמידוואיןלהשמידומאדי"יהתאנףובאהרן'שנעמהםנענשהשוכבאהרןשאףמלמדירךולנפילמ

אלאלהשמידוואיןלהשמידומאדי"יהתאנףובאהרן'שנעמהןנענשהשוכבאהרןשאףמלמדירךולנפיל2פ

אלאלהשמידוואיןלהשמידוי"יהתאנףובאהרן'שנעמהםנענשהשוכבאהרןשאףמלמדירךולנפילנ

אלאהשמדהואיןלהשמידומאד'ההתאנףובאהרן'שנאעמהםנענשהשוכבאהרןשאףמלמדירךולנפילא

אלאהשמדהואיןלהשמידומאד'ההתאנףובאהרן'שנאעמהםנענשהשוכבאהרןשאףמלמדירךולנפילש

משהשנתפללאלאלמותבניוכלהיוראויים'וגוממעלפריוואשמיד'דתימכמהבניםמיתתד

משהשנתפללאלאלמותבניוכלהיוראוייםמתחתושרשיוממעלפריוואשמידמ"דתיא"כמבניםמיתמ

בניםמיתת2פ

משהשנתפללאלאלמותבניוכלהיוראויין'וגוממעלפריוואשמידא"כמדבניםמיתתנ

משהשנתפללאלאלמותבניוכלהיוראוייןממעלפריוואשמיד'שנאבניםמיתתא

משהשנתפללאלאלמותבניוכלהיוראוייןממעלפריוואשמיד'שנאבניםמיתתש

הכתובהבניםמיתתשעלומניןירךולנפילבטןלצבותכאןהאמורותקללות'בכנגדהשניםומתועליוד

'הכתובניםמיתתשעלומניןירךולנפילבטןלצבותכאןהאמורקללותשתיכנגדהשניםומתועליומ

הכתוב2פ

'הכתובניםמיתתשעלומניןירךולנפילבטןלצבותכאןהאמורותקללות'בכנגדהשניםומתועליונ

'הכתובניםמיתתשעלומניןירךולנפילבטןלצבותכאןהאמורות'קללו'בכנגדשניםומתועליוא

'הכתובניםמיתתשעלומניןירךולנפילבטןלצבותכאן'האמורו'קללו'בכנגדהשניםומתועליוש

הואוכןהשניםונשארויעקבירךיוצאי'ואומבטנךפרי'ואומהבטןפרישכר'כתשכןמדברד

הואוכןהשניםונשארויעקבירךיוצאי'ואומבטנךפרי'ואומהבטןפרישכר'כתישכןמדברמ

הואוכןהשניםונשארויעקבירךיוצאיואומרבטנךפריואומרהבטןפרישכרכתיבשכןמדבר2פ

א"וכההשניםונשארויעקבירךיוצאי'ואובטנךפרי'ואוהבטןפרישכר'כתישכןמדברנ

א"וכההשניםונשארויעקבירךיוצאי'ואומבטנךפרי'ואוהבטןפרישכר'כתישכןמדברא

א"וכההשניםונשארויעקבירךיוצאי'ואומבטנךפרי'ואוהבטןפרישכרכתיבשכןמדברש
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מז, ט

אתשהפשיעאהרןמדברפשעדברכלעל'אומד

אתשהפשיעאהרןכנגדמדברפשעדברכלעל'אוממ

אתשהפשיעאהרןכנגדמדברפשעדברכלעלאומר2פ

אתשהפשיעאהרןכנגדמדברפשעדברכלעל'וגושורעלפשעדברכלעלנ

אתשהפשיעאהרןכנגדמדברפשעדברכלעלא

אתשהפשיעאהרןכנגדמדברפשעדברכלעלש

שורבתבניתכבודםאתוימירו'דתימ'כמשירעליהיהלאבדיבורישראלד

שורבתבניתכבודםאתאתוימירומ"דתיא"כמשורעליהיהלאבדיבורישראלמ

שורבתבניתכבודםאתוימירודתימרכמהשורעליהיהלאבדבורישראל2פ

שורבתבניתכבודםאתוימירוא"כמדשורעללךיהיהלאבדיבור'ישנ

אוכלשורבתבניתכבודםאתוימירוא"כדשורעליהיהלאדיבורכנגד'ישרא

אוכלשורבתבניתכבודםאתוימירוא"כדשורעליהיהלאדיבורכנגד'ישרש

ישראלאתהסיתוהםחמוריםבשראשר'דתימכמהחמוריםשנקראוהמצרייםאלוחמורעלד

ישראלאתהסיתוהםבשרםחמוריםבשראשרמ"דתיא"כמחמוריםשנקראוהמצרייםאלוחמורעלמ

ישראלאתהסיתוהםבשרםחמוריםבשראשרדתימרכמהחמוריםשנקראוהמצריםאלוחמורעל2פ

'ישאתהסיתוהםבשרםחמוריםבשראשרא"כמדחמוריםשנקראוהמצרייםאלוחמורעלנ

לישראלהסיתוהםבשרם'חמוריבשראשר'שנאחמורשנקראוהמצרייםאלוחמורעלעשבא

'לישרהסיתוהםבשרם'חמוריבשראשר'שנאחמורשנקראוהמצרייםאלוחמורעלעשבש

שלמהעלישראלפזורהשה'דתימכמהשהשנקראואחריושטעוישראלאלושהעלהעגללעשותד

שלמהעלישראלפזורהשהמ"דתיא"כמשהשנקראואחריושטעוישראלאלושהעלהעגללעשותמ

שלמהעלישראלפזורהשהדתימרכמהשהשנקראואחריושטעוישראלאלושהעלהעגללעשות2פ

שלמהעל'ישפזורהשהא"כמדאחריושנקראואחריושטעו'ישאלושהעלהעגללעשותנ

שלמהעלישראלפזורהשה'שנאשהשנקראוישראלאלושהעלהעגללעשותא

שלמהעלישראלפזורהשה'שנאשהשנקראוישראלאלושהעלהעגל'לעשוש

שאמרומהשאבדואבדהכלעללנותהיהקציןלךשמלה'דתימכמהעליהםשהמליכוהוד

'שאממהשאבדואבדהכלעללנותהיהקציןלכהשמלהמ"דתיא"כמעליהםשהמליכוהומ

שאמרומהשאיבדואבדהכלעללנותהיהקציןלךשמלהדתימרכמהעליהםשהמליכוהו2פ

שאמרומהשאבדואבידהכלעללנותהיהקציןלךשמלהא"כמדעליהםשהמליכוהונ

שאמרומהכלשאבדואבדהכלעללנותהיהקציןלכהשמלהא"כדעליהםשהמליכוהועלא

שאמרומהכלשאבדואבדהכלעללנותהיהקציןלכהשמלהא"כדעליהםשהמליכוהועלש

אלהיךזהלעגלשאמרוזההואכייאמראשרנעשה'יידבראשרכלבסיניד

אלהיךזהלעגל'שאמזההואכייאמראשרונשמענעשהי"ידבראשרכלבסינימ

אלהיךאלהלעגלשאמרוזההואכייאמראשרנעשהי"ידבראשרכלבסיני2פ

ך"אליזהלעגלשאמרוזההואכייאמראשרנעשהי"ידבראשרכלבסינינ

אלהיךאלהלעגלשאמרוזההואכי'יאמאשרנעשה'הדבראשרכל'שנאבסיניא

אלהיךאלהלעגלשאמרוזההואכי'יאמאשרנעשה'הדבראשרכל'שנאבסיניש
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ירשיעוןאשרלפרעהאלהיםנתתיךראהאלהיםשנקראמשהזהשניהםדבריבאהאלהיםעדישראלד

ירשיעוןאשרלפרעהאלהיםנתתיךראה'שנאלהיםשנקראמשהזהשניהםדבריבאהאלהיםעדישראלמ

ירשיעןאשרלפרעהאלהיםנתתיךראה'שנאלהיםשנקראמשהזהשניהםדבריבאהאלהיםעדישראל2פ

ירשיעוןאשרלפרעהם"אלינתתיךראה'שנם"אלישנקראמשהזהשניהםדבריבאם"האליעד'ישנ

ירשיעוןאשרלפרעהאלהיםנתתיךראה'שנאאלהיםשנקראמשהזהיבאהאלהיםעד'ישרא

ירשיעוןאשרלפרעהאלהיםנתתיךראה'שנאאלהיםשנקראמשהזהיבאהאלהיםעד'ישרש

שהוא'להקבהששילםבניושניאלולרעהושניםישלם'כתירשיעןמשהזהאלהיםד

שהוא'ה'ב'להקששלםשלאהרןבניושניאלולרעהושניםישלם'כתירשיעןאלהיםמ

שהואה"להקבששלםבניושניאלולרעהושניםישלםכתיבירשיעןמשהזה('כתיירשען)אלהים2פ

שהואה"להבששילםבניושניאלולרעהושניםישלם'כתיירשיעןמשהזהם"אלינ

שהואה"הבששילםבניו'באלושניםישלם'כתיירשיעןמשהזהא

שהואה"הקבששילםבניו'באלושניםישלם'כתיירשיעןמשהזהש

אחראמןשענוישראלאלואמןהאשהואמרהשמתוישראלרעד

אחראמןשענוישראלאלואמןאמןהאשהואמרהשמתורעיוזהדודיזה'שנישראלרעמ

אחראמןשענוישראלאלואמןאמןהאשהואמרהשמתוישראליודע2פ

אחראמןשענו'ישאלואמןאמןהאשהואמרהשמתו'לישרענ

אחראמןשעונין'ישראלואמןאמןהאשה'ואמרשמתוישראלרעא

אחראמןשעונין'ישראלואמןאמןהאשהואמרהשמתוישראליודעש

'וגופסליעשהאשרהאישארורדתימאכמהזרהעבודהקללהד

ואמרוהעםכלוענו'וגומומסכהפסליעשהאשרהאישארורא"כמז"עקללתמ

ואמרו(אמן)העםכלוענו'וגוומסכהפסליעשהאשרהאישארורדתימרכמהזרהעבודהקללת2פ

העםכלואמרומסכהפסליעשהאשרהאישארורא"כמדז"עקללתנ

ואמרוהעםכלוענו'וגוומסכהפסליעשהאשרהאישארורא"כדז"עקללתא

ואמרוהעםכלוענו'וגוומסכהפסליעשהאשרהאישארורא"כדז"עקללתש

'וגויקיםלאאשרארור'דתימ'כמבכללארורבפרטארורכנגדאמןפעמיםשנילמהד

יקיםלאאשרארורמ"דתיא"כמבכללארורבפרטאחדכנגדאמןפעמיםשנילמהאמןמ

'וגויקיםלאאשרארורדתימרכמהבכללארורבפרטארורכנגדאמןפעמיםשנילמהאמן2פ

יקיםלאאשרארורא"כמדבכללארורבפרטארורכנגדאמןפ"בלמהאמןנ

'וגויקיםלאאשרארורא"כדבכללארורבפרטארורכנגדאמןפ"בלמהאמןא

'וגויקיםלאאשרארורא"כדבכללארורבפרטארורכנגדאמןפ"בלמהאמןש

שהיההלוחזהבספרמשהזההכהןהאלההאלותוכתבד

שהיההלוחזהבספרמשהזההכהןהאלההאלותאתוכתבאמןהעםכלואמרמ

(בושפקד)הלוחזהבספרמשהזההכהןהאלההאלותאתוכתבאמןהעםכלואמר2פ

שהיההלוחזהבספרמשהזההכהןהאלההאלותאתוכתבאמןהעםכלואמרנ

הלוחעלבספרמשהזההכהןהאלההאלותאתאמןואמרוהעםכלוענוא

הלוחעלבספרמשהזההכהןהאלההאלותאתאמןואמרוהעםכלוענוש
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ישראלשטעולפיאלאכתבן'הקבהוהלאכתבןהואוכי'וגואבותעוןפקדבוכתובד

ישראלשטעולפיאלאכתבן'ה'ב'הקוהלאכתבןהואוכיבניםעלאבותעוןפוקדבו'כתומ

ישראלשטעולפיאלאכתבןה"הקבוהלאכתבןהואוכי'וגואבותעוןפוקדבושכתב2פ

'יששטעולפיאלאכתבןה"הבוהלאכתבןהואוכי'וגואבותעוןפוקדבו'כתונ

'ישרשטעולפיאלאכתבןה"הקבוהלאכתבןהואוכיעוןפוקדבו'שכתוא

ישראלשטעולפיאלאכתבןה"הקבוהלאכתבןהואוביעוןפוקדבו'שכתוש

שמועלנקראוולכךמשהאלויתן'דתימכמהלמשהאלא'הקבהנתןלאד

שמועלנקראוולכךמשהאלויתןמ"דתיא"כמלמשהאלא'ה'ב'הקנתנןלאמ

שמועלנקראוולמהמשהאלויתןדתימרכמהלמשהאלאנתנןלא2פ

שמועלנקראוולכךמשהאלויתןא"כמדלמשהאלאה"הבנתנןלאנ

שמועלנקראו[כןעל](למה)ככלותומשהאלויתןא"כדלמשהאלאנתנןלאא

שמועלנקראולמהככלותומשהאלויתןא"כדלמשהאלאנתנןלאש

שבעוןלפיהמריםמיאלומחהספרשהיהלפיספרהלוחקראולמהכתבןהואכאלוד

שבעוןלפיהמריםמיאלומחהשלספירשהיהלפיספרהלוחקוראולמהכתבןהואכאלומ

שבעוןלפיהמריםמיאלומחהספירשלשהיהלפיספרהלוחקראולמהכתבןהואכאלו2פ

שבעוןלפיהמריםמיאלומחהספירשלשהיהלפיספרהלוחקראולמהכתבןהואכאלונ

שבעוןלפיהמריםמיאלומחהספירשלשהיהלפיספרהלוחקראולמהכתבןהואכאלוא

שבעוןלפיהמריםמיאלומחהספירשלשהיהלפיספרהלוחקראולמהכתבןהואכאלוש

האשהאתוהשקהבמיםעונשהישראלשתוהכתבמחיתואותהמעליהםהכתבופרחהלוחותאתשיברישראלד

האשהאתוהשקהבמיםעונשהישראלשתו'הכתמחייתואותהמעליהם'הכתופרחהלוחותאתשברישראלמ

האשהאתוהשקהבמיםעונשהישראלשתוהכתבמחייתואותהמעליהןהכתבופרחהלוחותאתשברישראל2פ

האשהאתוהשקהבמיםעונשה'יששתו'הכתמחיתואותהמעליהםהכתבופרחהלוחותאתשבר'ישנ

האשהאתוהשקהבמיםעונשה'ישרשתו'הכתומחייתואותהמעליהןהכתבופרחהלוחותשברישראלא

האשהאתוהשקהבמיםנעשה'ישרשתו'הכתומחייתואותהמעליהןהכתבופרחהלוחותשברישראלש

הלוחותאלוהקנאותמנחתאתהאשהמידהכהןולקחכשוטותבדקישראלבניאתוישק'דתימ'כמד

הלוחותאלוהקנאותמנחתאתהאשהמידהכהןולקחכסוטותבדקןישראלבניאתוישקא"דתימא"כממ

הלוחותאלוהקנאותמנחתאתהאשהמידהכהןולקחכסוטותבדקןישראלבניאתוישקדתימרכמה2פ

הלוחותאלוהקנאותמנחתאתהאשהמידהכהןולקחכסוטותבדקן'ישבניאתוישקא"כמדנ

הלוחותאלוהקנאותמנחתאתהאשהמידהכהןולקחכשוטותבדקןישראלבניאתוישקא"כדא

הלוחותאלו'הקנאומנחתאתהאשהמידהכהןולקחכסוטותבדקןישראלבניאתוישקא"כדש

כתבשהחזיר'יילפניהמנחהאתוהניףלהםליתנהרצהשלאמהםלקחםלהםשולח'הקבהשהיהד

כתבשהחזירי"ילפניהמנחהאתוהניףלהםליתנהרצהשלאמהםלקחםלהםשולח'ה'ב'הקשהיהמ

כתבשהחזירי"ילפניהמנחהאתוהניףלהםליתנהרצהשלאמהםלקחםלהםשולחה"הקבשהיה2פ

כתבשהחזירי"ילפניהמנחהאתוהניףלהםליתנםרצהשלאמהםלקחםלהםשולחה"הבשהיהנ

כתבשהחזיר'הלפניהמנחהאתוהניףלהםליתנםרצהשלאמהםלקחםלהםשולחה"הבשהיהא

'כתשהחזיר'הלפניהמנחהאתוהניףלהםליתנםרצהשלאמהםלקחםלהםשולחה"הקבשהיהש
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אתמידווישלך'דתימכמהההרתחתששיברהלוחותאלוהמזבחאלוהקריבלמקומןהלוחותד

אתמידיווישלךא"דתימא"כמההרתחתששברהלוחותאלוהמזבחאלאותהוהקריבלמקומןהלוחותמ

אתמידווישלךדתימרכמהההרתחתששיברהלוחותאלוהמזבחאלאותהוהקריבלמקומןהלוחות2פ

אתמידיווישלךא"כמדההרתחתששיברהלוחותאלוהמזבחאלאותהוהקריבלמקומןהלוחותנ

אתמידיווישלךא"כדההרתחתאותםששיבר'הלוחואלוהמזבחאלאותהוהקריבלמקומן'הלוחוא

אתמידיווישלךא"כדההרתחתאותםששיבר'הלוחואלוהמזבחאלאותהוהקריבלמקומןהלוחותש

'דתי'כמהתורהלקבלתההרתחתמשהבנהאשרהמזבחבמקוםההרתחתאותםוישברהלוחותד

דתימרא"כמהתורהלקבלתההרתחתמשהבנהאשרהמזבחבמקוםההרתחתאותםוישברהלוחותמ

דתימרכמה('שנ)התורהלקבלתההרתחתמשהבנהאשרהמזבחבמקוםההרתחתאותםוישברהלוחות2פ

א"כמדהתורהלקבלתההרתחתמשהבנהאשרהמזבחבמקוםההרתחתאותםוישברהלוחותנ

א"כדהתורהלקבלתההרתחתמשהבנהאשרהמזבחבמקוםההרתחתאותםוישבר'הלוחוא

א"כדהתורהלקבלתההרתחתמשהבנהאשרהמזבחבמקוםההרתחתאותםוישבר'הלוחוש

ישראלעלסניגוריאמשהשלימד'וגוהמנחהמןהכהןוקמץההרתחתמזבחויבןד

ישראלעלסיניגורייאמשהשלימדהמזבחהוהקטיראזכרתהאתהמנחהמןהכהןוקמץההרתחתמזבחויבןמ

ישראלעלסניגורייאמשהשלימדהמזבחהוהקטיראזכרתהאתהמנחהמןהכהןוקמץההרתחתמזבחויבן2פ

'ישעלסניגוריאמשהשלימדהמזבחוהקטיראזכרתהאתהמנחהמןהכהןוקמץההרתחתמזבחויבןנ

ישראלעלסניגוריאמשהשלמדאזכרתהאתהמנחהמןהכהןוקמץההרתחתמזבחויבןא

ישראלעלסניגוריאמשהשלמדאזכרתהאתהמנחהמןהכהןוקמץההרתחתמזבחויבןש

והצלחסדעמהםעשהאוהביךהאבותהרימשהאמרלאהבילאלפיםחסדועושהבלוחותשכתובממהד

והצלחסדעמהםעשהאהביךהיוהאבותמשה'אמלאהבילאלפיםחסדועשהבלוחות'שכתוממהמ

והצלחסדעמהםעשהאוהביךהריהאבותהרימשה'אמלאוהבילאלפיםחסדועושהבלוחותשכתובממה2פ

והצלחסדעמהםעשהאוהביךהםהאבותהרימשה'אמלאוהבילאלפיםחסדועושהבלוחות'שכתוממהנ

והצלחסדעמהםעשהאוהביךהםהאבותהרימשה'אמלאלפיםחסדועושהבלוחות'שכתוממהא

והצלחסדעמהםעשהאוהביךהםהאבותהרימשה'אמ'לאלפיחסדועושהבלוחות'שכתוממהש

אחר'וגוישקהואחר'וגולאברהםזכור'ד'ה'הבניהםאתד

אחרהמיםאתהאשהאתישקהואחרעבדיךולישראלליצחקלאברהםזכור'ד'ה'הבניהםאתמ

אחר'וגוישקהואחר'וגולאברהםזכורדכתיבהיאהדאבניהםאת2פ

אחר'וגוישקהואחר'וגולאברהםזכורד"ההבניהםאתנ

אחר'וגוישקהואחר'וגולאברהםזכורד"ההבניהםאתא

אחר'וגוישקהואחר'וגולאברהםזכורד"ההבניהםאתש

אתוהשקהכשוטותבדקןכןאחרמשהוירדויפן'דתימכמהזעםשלפניםוהעבירעליהםשנתגלהד

אתוהשקהכסוטותבדקןכןאחרימשהוירדויפןמ"דתיא"כמשלזעםפניםוהעבירעליהםשנתגלהמ

אתוהשקהכשוטותבדקןכןאחרמשהוירדויפןדתימרכמהזעםשלפניםוהעבירעמהםשנתגלה2פ

אתוהשקהכסוטותבדקןכ"אחמשהוירדויפןא"כמדזעםשלפניםוהעבירעליהםשנתגלהנ

אתוהשקהכשוטותבדקןכ"ואחמשהוירדויפןא"כדזעםשלפניםוהעבירעמהםשנעשהא

אתוהשקהכשוטותבדקןכ"ואחמשהוירדויפןא"כדזעםשלפניםוהעבירעמהםשנעשהש
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מיתההחוטאיםכלומתונבדקומהםששתובעת'וגוובאובאישהמעלותמעלנטמאהאםוהיתההמיםד

מיתההחוטאיםכלומתונבדקומהןששתובעת'וגומהמיםמ

מיתההחטאיםכלומתולבדקומהםשישתובעת'וגוובאובאישהמעלותמעלנטמאהאםוהיתההמים2פ

מיתה'החוטאיכלומתונבדקומהםששתובעת'וגוובאובאישהמעלותמעולנטמאהאםוהיתההמיםנ

מיתה'החוטאיכלימותולבודקןמהןשישתובעת'וגו'נטמאאםוהיתההמיםא

מיתה'החוטאיכלימותולבודקןמהןשישתובעת'וגו'נטמאאםוהיתההמיםש

מיתות'גבהמתווהםבעגלאחתחטייהמהמפניאליעזר'ראתשאלהמטרונהמשונהד

מיתותשלשבהמתווהםבעגלאחתחטייהמהמפניאליעזר'ראתשאלהאחתמטרונהמשונהמ

מיתותשלשבהמתווהםבעגלאחתחטייהמהמפניאליעזר'ראתשאלהמטרונהמשונה2פ

מיתות'גבהמתווהםבעגל'אחטייהמהמפניאליעזר'ראתשאלה'אמטרונהמשונהנ

'מיתו'גמתווהםבעגל'אחטאמה'אליעז'ראתשאלהאחתמטרונהמשונהא

מיתותשלשמתווהםבעגל'אחטאמהמפני'אליעז'ראתשאלהאחתמטרונהמשונהש

לו'אמטוובידיהלבחכמתאשהוכלדכתיבבפלכהאלאלאשהחכמהאיןלה'אמד

לו'אמטוובידיהלבחכמתאשהוכל'דכתיבפלכהאלאלאשהיפהחכמהאיןלה'אממ

לו'אמטוובידיהלבחכמתאשהוכלדכתיבבפילכהאלאלאשהחכמהאיןלה'אמ2פ

לואמרהטוובידיהלבחכמתאשהוכל'דכתיבפלכהאלאלאשהחכמהאיןלה'אמנ

ל"אטוובידיהלבחכמתאשהוכל'דכתיבפלכהאלאלאשהחכמהאיןאמרא

ל"אטוובידיהלבחכמתאשהוכל'דכתיבפלכהאלאלאשהחכמהאין'אמש

שנהבכלמעשרכורמאות'גממנואיבדתהתורהמןאחדדברלהשיבהשלאבשבילהורקנוסד

שנהבכלמעשרכורמאותשלשממנואבדתהתורהמןאחדדברלהשיבהשלאבשבילבנוהורקנוסמ

שנהבכלמעשרכורמאותשלשממנואיבדתהתורהמןאחדדברלהשיבהשלאבשבילהורקנוס2פ

שנהבכלמעשרכורמאות'גממנואיבדתהתורהמן'אדברלהשיבהשלאבשבילהורקנוסנ

שנהבכלמעשרכור'מאו'גממנהאיבדת'אדברלהשיבהשלאבשבילהורקנוסא

שנהבכלמעשרכורמאות'גממנהאיבדת'אדברלהשיבהשלאבשבילהורקנוסש

לנובקנהדחיתלזה'רתלמידיולואמרווכשיצאלנשיםימסורואלתורהדבריישרפולואמרד

לנובקנהדחיתלזו'רתלמידיולואמרולנשיםימסרוואלתורהדבריישרפולו'אממ

לנובקנהדחיתהלזו'רתלמידיולואמרווכשיצאלנשיםימסרוואלתורהדבריישרפולו'אמ2פ

לנובקנהדחיתלזו'רתלמידיולואמרווכשיצאלנשיםימסרוואלתורהדבריישרפול"אנ

לנובקנהדחיתלזותלמידיולואמרווכשיצאלנשיםימסרוואלת"דישרפול"אא

לנובקנהדחיתלזותלמידיולואמרווכשיצאלנשיםימסרוואלת"דישרפול"אש

לושהיהמיכל'אמאלעזר'רבשםכהנאבראבאברברכיה'רמשיבאתמהד

לושהיהמיכלאלעזר'רבשםכהנאבראבא'רברכיה'רמשיבאתמהמ

לושהיהמיכללעזר'רבשםכהנאבראבאברברכיה'רמשיבאתמה2פ

לושהיהמיכלאלעזרר"בשכהנאבראבא'רברכיה'רמשיבאתמהנ

לושהיהמיכל'אמ'אליעזר"בשכהנאבראבאר"בשברכיה'רמשיבאתמהא

לושהיהמיכל'אמ'אליעזר"בשכ"באבאר"בשברכיה'רמשיבאתמהש
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דיןבביתמתהיהוהתרייהעדיםד

דיןבביתמתהיהוהתראהעדיםמ

בביתמתהיההתרייהולאעדים)דיןבביתמתהיהוהתרייהעדים2פ

ד"בבמתהיהוהתראהעדיםנ

אחיואתאישא"כדבסיףמת'והתרא'עדיא

אחיואתאישוהרגו א"כדבסיףמתוהתראהעדיםש

ברולוירבבמגפהמתהיההתרייהולאעדיםלאבשוטהנבדקהיההתרייהולאעדיםד

נבדקהיההתראהולאעדיםמ

ברולוירבבמגפהמתהיההתריהולאעדיםלאכשוטותנבדקהיההתרייהולאעדים(דין2פ

ברולוירבבמגפהמתהיההתראהולאעדיםלאכשוטהנבדקהיההתראהולאעדיםנ

ברל"וררבבמגפהמתהיה'התראולא'עדילאכשוטותנבדקהיה'התראבלאא

ברל"וררבבמגפהמתהיה'התראולא'עדילאכשוטותנבדקהיההתראהבלאש

שמחבסוטהנבדקהיהשחקריקדטיפחדיןבביתמתהיהוניסךקיטרזיבחאמריןתרויהוןסיסיד

שמחכסוטהמ

שמחכשוטהנבדקהיהשחקריקדטיפחדיןבביתמתהיהוניסךוקיטרזיבחאמריןותרויהוןסיסי2פ

שמחכסוטהנבדקהיהשחקריקדטיפחד"בבמתהיהוניסךקיטרזיבחאמריןתרויהוןסיסינ

שמח'כשוטונבדקהיהשחקטפחד"בבמתהיהונסךוקטרזבח'אמריתרויהוןסיסיא

שמח'כשוטונבדקהיהשחקטפחד"בבמתהיהונסךוקטרזבח'אמריתרויהוןסיסיש

ואםפלטווהשארלקושהןשלוםועמהעמהבקרבלאלההאשהוהיתהבמגפהמתהיהבלבוד

ואםפלטווהשארלקושהןשלוםועמהעמהבקרבלאלההאשהוהיתהבמגפהמתהיהבלבומ

ואםפלטווהשארלקישהןשלוםועמהעמהבקרבלאלההאשהוהיתהבמגפהמתהיהבלבו2פ

ואםפלטווהשארלקושהןשלוםועמהעמהבקרבלאלההאשהוהייתהבמגפהמתהיהבלבונ

ואםפלטווהשארלקושהןשלוםועמהעמהבקרבולשבועהלאלההאשהוהיתהבמגפהמתהיהבלבוא

ואםפלטווהשארלקושהןשלוםועמהעמהבקרבולשבועהלאלההאשהוהיתהבמגפהמתהיהבלבוש

לעבודתשזכוהלויםאלוונקתהלוישבטאלוהיאוטהורהששתוכשריםשהיואלוהאשהנטמאהלאד

לעבודתשזכוהלוויםאלוונקתהלוישבטאלוהיאוטהורהששתוכשריםהיואלוהאשהנטמאהלאמ

לעבודתשזכוהלויםאלוונקתהלוישבטאלוהיאוטהורהששתוכשריםשהיואלוהאשהנטמאהלא2פ

לעבודתשזכוהלוייםאלוונקתהלוישבטאלוהיאוטהורהששתוכשריםשהיואלוהאשהנטמאהלאנ

'לעבודשזכוהלוייםאלוונקתהלוישבטאלוהיאוטהורהששתוכשריםשהיואלוהאשה'נטמאלאא

לעבודתשזכוהלוייםאלוונקתהלוישבטאלוהיאוטהורהששתו'כשרישהיואלוהאשהנטמאהלאש

וזרעתיהדתימאכמהלארץנכנסשזרעםהכשריםישראלאלוזרעונזרעהבנקיותמעשיהשכלזאתעלהקדשד

וזרעתיהמ"דתיא"כמלארץנכנסשזרעםהכשריםישראלאלוזרעונזרעהבנקיותמעשיהשכלזאתעלהקדשמ

וזרעתיהדתימרכמהלארץנכנסשזרעםהכשריםישראלאלוזרעונזרעהבנקיותמעשהשכלזאתעלהקדש2פ

וזרעתיהא"כמדלארץנכנסשזרעם'הכשרי'ישאלוזרעונזרעהבנקיותמעשיהשכלזאתעלהקדשנ

וזרעתיה'דכתילארץנכנסשזרעם'הכשרי'ישראלוזרעונזרעהבנקיותמעשיהשכלזאתעלהקדשא

וזרעתיהדכתיבלארץנכנסשזרעם'הכשריישראלאלוזרעונזרעהבנקיותמעשיהשכלזאתעלהקדשש



157

במדבר רבה פרשה ט

מט, ט- מח , ט

שכן'וגולזרעכםאתןאמרתיאשרהזאתהארץוכללאברהםשאמרמה'הקבהלהםועשהבארץליד

שכןלזרעכםאתןאמרתיאשרהזאתהארץוכללאברהם'שאממה'ה'ב'הקלהםועשהבארץלימ

שכן'וגולזרעכםאתןאמרתיאשרהזאתהארץוכללאברהם'שאממהה"הקבלהםועשהבארץלי2פ

שכן'לזרעכאתןאמרתיאשרהזאתהארץוכללאברהםש"מה"הבלהםועשהבארץלינ

שכןאמרתיאשרהזאתהארץוכללאברהםש"מה"הקבלהםועשהבארץליא

שכןאמרתיאשרהזאתהארץוכל'לאברהש"מה"הקבלהםועשהבארץליש

מזהעלהלךמשהאל'ייוידברהעגלמעשהאחר'כתיד

'וגוממזהעלהלךמשהאלי"יוידברהעגלמעשהאחר'כתימ

ממצריםהעליתאשרוהעםאתהמזהעלהלךמשהאלי"יוידברהעגלמעשהאחרכתב2פ

'מצרימארץהעליתאשרוהעםאתהמזהעלהלךמשהאלי"יוידברהעגלמעשהאחר'כתנ

'מצרימארץהעליתאשרוהעםאתהמזהעלהלךמשהאל'הוידברהעגלמעשהאחר'כתיא

'מצרימארץהעליתאשרוהעםאתהמזהעלהלךמשהאל'הוידברהעגלמעשהאחר'כתיש

'ז'עקנאותשלהזאתהתורה'הקבה'אמכךהקנאותתורתזאתד

ז"עשלקנאתהזאתהתורההקנאותתורתזאתמ

עבודהקנאתשלהזאתהתורהה"הקבאמרכךהקנאותתורתזאת'וגולאברהםנשבעתיאשרהארץאל2פ

ז"עקנאותשלהזאתהתורהה"אהבכךהקנאותתורתזאת'וגולאברהםנשבעתיאשרהארץאלנ

ז"ע'קנאושלהזאתהתורהה"הקב'אמכך'הקנאותורתזאת'וגוא

ז"ע'קנאושלהזאתהתורהה"הב'אמכך'הקנאותורתזאת'וגוש

הואוכןלדורותמהםיפרעכךבקנאההעגלמעובדי'הקבהשפרעשכשםתהיהלעולםד

הואוכןלדורותמהםיפרעכךבקנאההעגלמעובדי'ה'ב'הקשפרעשכשםתהיהלעולםמ

הואוכןלדורותמהםיפרעכךבקנאההעגלמעובדיה"הקבשפרעכשםתהיהלעולםזרה2פ

א"וכהלדורותמהםיפרעכךבקנאההעגלבעובדיה"הבשפרעשכשםתהיהלעולםנ

א"וכהלדורותמהםיפרעכךלעגלשעבדולאותםז"עמעובדיה"הבשפרעכשםתהיהלעולםא

א"וכהלדורותמהםיפרעכךלעגלשעבדולאותםז"עמעובדיה"הקבשפרעכשםתהיהלעולםש

'כתמהבהבליהםכעסוניאלבלאקנאוניהם'אומד

'כתומה'וגומעםבלאאקניאםואניבהבליהםכעסוניאלבלאקנאוניהם'אוממ

כתיבמהאכעיסםנבלבגויעםבלאאקניאםואניבהבליהםכעסוניאל(עם)בלאקנאוניאומר2פ

'כתימה'וגוכעסוניאלבלאקנאוניהםנ

'כתימהאקניאםואניבהבליהםכעסוניאלבלאקנאוניהםא

'כתימהאקניאםואניבהבליהםכעסוניאלבלאקנאוניהםש

חרבתשכלמחוץכפןנפיחיאנקלוסתרגםשכןבטנהצבתהנגדרעבמזיד

חרבתשכלמחוץאנקלוסתרגם('כתו)שכןבטנהוצבתהנגדרעבמזישםמ

חרבתשכלמחוץכפןנפיחיאנקלוסתרגםשכןבטנהצבתהכנגדרעבמזי2פ

חרבתשכלמחוץכפןנפוחי'אנק'תרגשכןבטנהצבתהכנגדרעבמזיבתריהנ

חרבתשכלמחוץכפןנפיחיאנקלוסתרגםשכןבטנהוצבתהכנגדרשףולחומירעבמזיאחריוא

חרבתשכלמחוץכפןנפיחיאנקלוסתרגםשכןבטנהוצבתהכנגדרשףולחומירעבמזיאחריוש
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אשרהעםאת'ייויגףכנגדהדברזהמריריוקטבבחרבלויבנישהרגואותןכנגדד

אשר'וגומהעםאתי"יויגוףכנגדהדברזהמריריוקטבבחרבלויבנישהרגואותןכנגדמ

אשר'וגוהעםאתי"יויגוףכנגדהדברזהמריריוקטבבחרבלויבנישהרגואותןכנגד2פ

אשר'וגוהעםאתי"יויגוףכנגדדברזהמריריקטב(כי)ובחרבלויבנישהרגואותןכנגדנ

אשרהעםאת'הויגוףכנגדהדברזהמריריוקטבבחרבלויבנישהרגואותןכנגדא

אשרהעםאת'הויגוףכנגדהדברזהמריריוקטבבחרבלויבנישהרגואותןכנגדש

שתחתמוכיחםנביאהיהזריםאתתקחאישהתחתהמנאפתהאשהאשהתשטהד

שתחתמוכיחםנביאהיהזריםאתתקחאישהתחתהמנאפתהאשהדתימרכמהאישהתחתאשהתשטהמ

שתחתמוכיחםנביאהיהזריםאתתקחאישהתחתהמנאפתהאשה'וגואשהתשטה2פ

שתחתמוכיחןהנביאהיהזריםאתתקחאישהתחתהמנאפתהאשה'וגואשהתשטהנ

שתחתמוכיחםהנביאהיהזריםאתתקחאישהתחתהמנאפתהאשהאשהתשטהא

שתחתמוכיחםהנביאהיהזריםאתתקחאישהתחתהמנאפתהאשהאשהתשטהש

לקנאתם'הקבהשעתידמשהמתנבאהיהקנאהרוחעליותעבראשראישאו'ז'עעבדו'הקבהד

לקנאותם'ה'ב'הקשעתידמשהמתנבאהיהקנאהרוחעליותעבוראשראישאוז"עעבדו'ה'ב'הקמ

לקנאותוה"הקבשעתידמתנבאמשההיהקנאהרוחעליותעבראשראישאוזרהעבודהעבדוה"הקב2פ

לקנאתםה"הבשעתידמשהמתנבאהיהקנאהרוחעליותעבוראשראישאוז"עעבדוה"הבנ

לקנאתוה"הקבשעתידמתנבאמשההיהקנאהרוחעליותעבוראשראישאוז"עעבדוה"הקבא

לקנאתוה"הבשעתידמתנבאמשההיהקנאהרוחעליותעבוראשראישאוז"עעבדוה"הקבש

תעבר'כתיולבסוףשעברההעגלקנאתכנגדמדברשהואקנאהרוחעליוועברהפרשהבתחלתכתבולכךד

תעבור'כתוולבסוףשעברההעגלקנאתכנגדמדברשהואקנאהרוחעליוועברהפרשהבתחלת'כתיולכךמ

תעבורכתיבולבסוףשעברההעגלקנאתכנגדמדברשהואקנאהרוחעליוועברהפרשהבתחלתכתיבולכך2פ

תעבור'כתולבסוףשעברההעגלקנאתכנגדמדברשהואקנאהרוחעליוועבר'הפרשבתחלת'כתולכךנ

תעבור'כתיולבסוףשעברההעגלקנאתכנגדקנאהרוחעליוועבר'הפרשבתחלת'כתיולכךא

תעבור'כתיולבסוףשעברההעגלקנאתכנגדקנאהרוחעליוועבר'הפרשבתחלת'כתיולכךש

ישראלשהיויחזקאלבימיהיהזהאשתואתוקנאהעתידעל'אומשהואקנאהרוחעליוד

שהיוהכהןיחזקאלבימיהיהזהאשתואתוקנאהעתידעל'אומשהואקנאהרוחעליומ

ישראלשהיויחזקאלבימיהיהזהאשתואתוקנאהעתידעלאומרשהואקנאהרוחעליו2פ

'יששהיויחזקאלבימיהיהזהאשתואתוקנאהעתידעלמדברשהואקנאהרוחעליונ

'יששהיויחזקאלבימיהיהזהאשתואתוקנאהעתידעל'אומשהיהקנאהרוחעליוא

'ישרשהיויחזקאלבימיהיהזהאשתואתוקנאהעתידעל'אומשהיהקנאהרוחעליוש

ואשאצפונהדרךעיניךנאשאאדםבןאליויאמר'שנ'הקבהלהםוקנאזרהעבודהעובדיד

'וגומצפונהדרךעיניךנאשאאדםבןאליויאמר'שנ'ה'ב'הקלהםוקנאז"עעובדימ

ואשאצפונהדרךעיניךנאשאאדםבןאליויאמר'שנה"הקבלהםוקינאזרהעבודהעובדי2פ

ואשאצפונהדרךעיניךנאשאאדםבןאליויאמר'שנה"הבלהםוקינאז"ע'עובדינ

ואשאהצפונהדרךעיניךנאשאאדםבןאליויאמר'שנאה"הקבלהםוקנאז"ע'עובדיא

ואשאהצפונהדרךעיניךנאשאאדםבןאליויאמר'שנאה"הבלהםוקנאז"ע'עובדיש
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'שהוכיח'יילפניהאשהאתוהעמידבביאההזההקנאהסמלהמזבחלשערמצפוןוהנהצפונהדרךעיניד

שהוכיחםי"ילפניהאשהאתוהעמידבביאההזההקנאהסמלמ

שהוכיחםי"ילפניוהעמידבביאההזההקנאהסמלהמזבחלשערמצפוןוהנהצפונהדרךעיני2פ

שהוכיחןי"ילפניהאשהאתוהעמידהקנאהסמלהמזבחלשערמצפוןוהנהצפונהדרךעינינ

שהוכיחם'הלפניוהעמידה'וגוצפונהדרךעיניא

שהוכיחם'הלפניוהעמידה'וגוצפונהדרךעיניש

שנבאהזאתהתורהכלאתיחזקאלזההכהןלהועשההועילולא'להקבהלהשיבםזאתעליחזקאלד

שניבאהזאתהתורהכלאתהכהןלהועשההועילולא'ה'ב'להקלהשיבםזאתעליחזקאלמ

שניבאהזאתהתורהכלאתיחזקאלזההכהןלהועשההועילולאה"להקבלהשיבםזאתעליחזקאל2פ

שניבאהזאתהתורהכלאתיחזקאלזההכהןלהועשההועילולאה"להבלהשיבןזאתעליחזקאלנ

שנבאהזאתהתורהכלאתיחזקאלזההכהןלהועשההועילולאה"להקבלהשיבםזאתעליחזקאלא

שנבאהזאתהתורהכלאתיחזקאלזההכהןלהועשההועילולאה"להקבלהשיבםזאתעליחזקאלש

'הפורענוובאההעגלמעשהעלבמדברישראלשבאוכשםהכהןוירמיהוהואפורעניותעליהםשיבאולהםד

הפורענותובאההעגלמעשהעלבמדברלישראלשבאוכשםהכהןוירמיהוהואפורעניותעליהםשיבאולהםמ

הפורענותובאההעגלמעשהעלבמדברלישראלשבאוכשםהכהןוירמיהוהואפורעניותעליהםשיבאולהם2פ

הפורענותובאההעגלמעשהעלבמדבר'ליששבאוכשםהכהןוירמיהוהואפורעניותעליהםשיבואולהםנ

'הפורענוובאההעגלמעשהעלבמדבר'לישרשבאוכשםהכהןירמיהו(זו)הוי'פורענועליהםשיבואולהםא

'הפורענוובאההעגלמעשהעלבמדבר'לישרשבאוכשםהכהןוירמיהוהויפורענותעליהםשיבואולהםש

אשרבהם'כתהכהניםאלובימיכךבחרבמתוהעגלבמעשהמוצאאתבימיהםישראלעלד

אשרבהם'כתוהכהניםאלובימיכךבחרבמתוהעגלבמעשהמוצאאתבימיהםישראלעלמ

אשרבהםכתובהכהניםאלובימיכךבחורבמתוהעגל'במעשמוצאאתבימיהםישראלעל2פ

אשרבהם'כת'הכהניאלובימיכךבחרבמתוהעגלבמעשהמוצאאתבימיהם'ישעלנ

אשרבהם'דכתיהכהניםאלהבימימתוכךבחרבמתוהעגלבמעשהמוצאאתבימיהם'ישרעלא

אשרבהם'דכתיהכהניםאלהבימימתוכךבחרבמתוהעגלבמעשהמוצאאתבימיהםישראלעלש

בדברמתובעגלימותותחלאיםממותיירמיהובימיכךמשונותמיתותמתובעגללחרבלחרבד

בדברמתובעגלימותותחלואיםממותיירמיהובימיכךשוטהכעיןמשונותמיתותמתובעגללחרבלחרבמ

בימיכךשוטהכעיןמשונותמיתותמתובעגללחרבלחרב2פ

ירמיהבימיכךסוטהכעיןמשונותמתותמתובעגללחרבלחרבנ

בדברמתובעגלימותותחלואיםממותיירמיהובימיכךסוטהכעניןמשונותמיתותמתובעגללחרבלחרבא

בדברמתובעגלימותותחלואיםממותיירמיהובימיכךסוטהכעניןמשונותמיתותמתובעגללחרבלחרבש

פקדיוביוםכתבבעגללדברלדבראשרירמיהובימיכךהעםאת'ייויגף'שנד

פקדיוביום'כתובעגל'וגומלדברלדברירמיהובימיכך'וגומהעםאתי"יויגף'שנמ

פקדיוביוםכתיבבעגללדברלדבראשריחזקאל2פ

פקדיוביום'כתיבעגל'וגולדברלדבראשרנ

פקדיוביום'כתיבעגללדברלדברואשריחזקאלבימיכךהעםאת['ה]ויגוף'שנאא

פקדיוביום'כתיבעגללדברלדברואשריחזקאלבימיכךהעםאת'הויגוף'שנאמש



160

במדבר רבה פרשה ט

מט, ט

התורהכלאתהכהןלהועשה'נאמלכךהעירפקודתקרבו'כתיחזקאלובימיד

התורהכלאתהכהןלהועשה'נאמלכךהעירפקודותקרבוכתוביחזקאלובימיחטאתםעליהםופקדתימ

התורהכלאתהכהן[לה]ועשהנאמרלכךהעירפקודתקרבוכתיביחזקאלובימי'וגו2פ

התורהכלאתהכהןלהועשה'נאמלכךהעירפקודתקרבו'כתייחזקאלובימי'וגונ

התורהכלאתהכהןלהועשהנאמרלכךהעירפקודותקרבו'כתייחזקאלובימיא

התורהכלאתהכהןלהועשה'נאמלכךהעירפקודותקרבו'כתייחזקאלובימיש

'אמשכךלפניועוןעודלויעשושלאישראלאתשינקה'הקבהזהמעוןהאישונקההזאתד

'אמשכךלפניועוןעודלויעשושלאישראלאתשינקה'ה'ב'הקזהמעוןהאישונקההזאתמ

אמרשכךלפניועוןעודלויעשושלאישראלאתשינקהה"הקבזהמעוןהאישונקההזאת2פ

'אמשכךלפניועוןעודיעשושלא'ישאתשינקהה"הבזהמעוןהאישונקההזאתנ

'אמשכךלפניועוןעודיעשושלאישראלאתשיקנאמעוןהאישונקההזאתא

'אמשכךלפניועוןעודיעשושלא'ישראתשיקנאה"הקבזהמעוןהאישונקההזאתש

אתןרוחיואתחדשלבלכםונתתי'וגוטהוריםמיםעליכםוזרקתייחזקאלידיעללהםד

אתןרוחיואת'וגומחדשלבלכםונתתי'וגומטהוריםמיםעליכםוזרקתייחזקאלידיעללהםמ

אתןרוחיואת'וגוחדשלבלכםונתתי'וגוטהוריםמיםעליהםוזרקתייחזקאלידיעללהם2פ

אתןרוחיואת'וגוחדשלבלכםונתתי'וגוטהוריםמיםעליכםוזרקתייחזקאלי"עלהםנ

חדשלבלכםונתתיוטהרתם'טהורימיםעליכםוזרקתייחזקאלי"עלהםא

חדשלבלכםונתתיוטהרתםטהוריםמיםעליכםוזרקתייחזקאלי"עלהםש

למענכםלא'דתימכמהעונהאתאתתשאההיאוהאשה'וגומושבותיכםמכלאותםוהושעתי'וגובקרבכםד

למענכםלאדתימרכמהעוונהאתתשאההיאוהאשה'וגומטומאותיכםמכלאתכםוהושעתי'וגומבקרבכםמ

למענכםלאדתימרכמהעונה[את]תשאההיאוהאשה'וגוטומאותיכםמכלאתכםוהושעתי'וגובקרבכם2פ

למענכםלאא"כמדעונהאתתשאההיאוהאשה'וגומכלאותםוהושעתי'וגובקרבכםנ

למענכםלאא"כדעונהאתתשאההיאוהאשהא

למענכםלאא"כדעונהאתתשאההיאוהאשהש

בעגל'הקבהלהםשמחלוכשםישראלביתמדרכיכםוהכלמובושולכםיודעאלהים'יינאםעושהאניד

בעגל'ה'ב'הקלהםשמחלוכשם'וגומעושהאנימ

בעגלה"הקבלהםשמחלוכשםישראלביתמדרכיכםוהכלמובשולכםיודעאלהיםי"ינאםעושהאני2פ

בעגלה"הבלהםשמחלוכשם'וגום"אליי"ינאםעושהאנינ

בעגללהםשמחלוכשםחללתםאשרקדשילשםאםכיישראלביתעושהאניא

בעגללהםשמחלוכשםחללתםאשרקדשילשםאםכי'ישרביתעושהאניש

אליהםדבר'שנאלבסוף'הקבהיעשהשכךיחזקאלנבאכךלארץוהכניסםבתוכםושכןלהםונתרצהד

אליהםדבר'שנלבסוף'ה'ב'הקיעשהשכךיחזקאלניבאכךלארץוהכניסםבתוכםושכןלהםונתרצהמ

אליהםדבר'שנאלבסוףה"הקבלהםיעשהשכךיחזקאלנבאכךלארץוהכניסםבתוכםושכןלהםונתרצה2פ

אליהםדבר'שנלבסוףה"הביעשהשכךיחזקאלניבאכךלארץוהכניסםבתוכםושכןלהםונתרצהנ

אליהםדבר'שנאלבסוףה"הקביעשהשכךיחזקאלנבאכךלארץוהכניסםבתוכםושכןלהםונתרצהא

אליהםדבר'שנאלבסוףה"הקביעשהשכךיחזקאלנבאכךלארץוהכניסםבתוכםושכןלהםונתרצהש
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'וגומשכניוהיה'וגובגלוליהםעודיטמאוולא'וגולוקחאניהנה'ייאמרכהד

'וגומעליהםמשכניוהיה'וגומבגילוליהםעודיטמאוולא'וגומאלהיםי"יאמרכהמ

והייתיעליהםמשכניוהיה'וגובגלוליהםעודיטמאוולא'וגולוקחהנניי"יאמרכה2פ

והייתיעליהםמשכניוהיה'וגובגילוליהםעודיטמאוולא'וגולוקחהנניי"יאמרכהנ

'וגועליהםמשכניוהיהבגלוליהםעודיטמאוולא'וגולוקחהנניאלהים'האמרכהא

'וגועליהםמשכניוהיהבגלוליהםעודיטמאוולא'וגולוקחהנניאלהים'ה'אמכהש

לעולםבתוכםמשכניבהיותישראלאתמקדש'ייאניכיד

לעולםבתוכםמשכניבהיותמ

לעולםבתוכםמשכניבהיותישראלאתמקדשי"יאניכי'וגולאלהיםלהם2פ

'וגו'ישאתמקדשי"יאניכים"לאלילהםנ

לעולםבתוכםמקדשיבהיותישראלאתמקדש'האניכיא

לעולםבתוכםמקדשיבהיות'ישראתמקדש'האניכיש


