
 חדשיםשרידים
 ו' ו' ה' פרק פסח.םמ'רושלמ.

מ"ת

 לו'ננר ש.ר.

 והניע ויל קו'פמן דור פרופ' ע" נקנה במצרים  שנגלתה הסוה מן קטןרלק
 דמרע'ת לאקד,ם,ה קו'פמן אלמנת ע', ניתנו האלה הקטע.ם רובלבורפשטי.
 ועל.ם בעירנו לרבנים מררש בית בספרית נשמרו מעוטם בבורפשט,ההונגרית
 השרה העולמ.ת המלחמה במשך 1.ל. בלוש א. '. הטנהל של ברשותו היואחדים
 שהא הקטעים השחרור. אחר פעם שוב .וננלו' שנית האלו הקובצים כל.ננמו'
 נמחקה כ' נפטרו לח, כמרתף הפרעות ב"מ. טמונים שהיו כיון בלו' משפרתביד.

 כאקר'מ'ה שה.ה ההומר כשלמותם, - נס פ' על - נשמרו מדרשן כ"ת קטע.כת'כתם,
 ל.ח'ד'ם,. םושאל.ם שה.ו מאלה רוץ נשאר, כןנם

 הנמצאים הקטעים כל לאור להוצ.א החל.ט מררשנו בית של המוריםחבר
 קו.פסן'. .מו' בשם הנפלא המאסף לכבורבבורפשט
 מורח בארצות שהם לאלו ביחס קטמחו למרות הוא הענין רב הנההאוסף
 הש"כ'ם הקטעים מענ'נ.ם ביחור בו, נמצא חשוב תלמור' חומר נםומערב..
 וכותב מכות, מסכת על ירושלם., קטע aD~'D נרע 11'רר ש. חברנול.רושלמ'.
 חדש.ם קטעים afyln" שלשת את .ואכדר בספר כעת מרפ'ס האלההטור.ם

 שעיבד הנאונ.ם ב.מ' הראשון ה.ה שמחברו וביב בים כתובות מס' על מת.בותמס'
 ראש נרע, סארכס א. פרופ' רנן ה.וכל חתן בספרו,. ה.רושלמ.ת ההלכהנם

 זה חשוב בספר לעסוק העמ.ק העבר.ח, בב'בל'מרפ.ה מקום בכלהמדברים

נ

~ibliothek 
der 1% Bdclzer שעמ;"מם?7 "אע"% Isebr. der 1:1ש10רי  wei~s,  4ת. 

592-394
"]. 

 צ"א. .Frankfurt Kaafmann, David Praf ,2 .%1 ,1906 .ק .183-4
 בלוי. אריה יהורה של כעי קורץ 186(: "ב )הצופה מאמרי עיין2
 בספרו מעובד מהם חלק הפרעות, במשך ונאבדו נולדציהר משפחת אצל היו קטעים ל-מ3

Semitenחטט bei Schwur und Eid להדפס. העומד ויל טלרציהר '. י. :של 
 hTarx, Alexancier ט"מ History le~ish (or Genisa the 0] Importance ע,ין4

Researcl~,Jrwish for ]lcadenly Atnericale !48 " Proceedings the [rom (Reprint 
 .xvl)~ .vol *0א 04ץ1947
 וא.לך. ק.ו עמ' ליברמן, הוצ' להר'מ הירושלמי הי וע.,ן ~xvil. ,1946 29-135ן "רגיץ,
 ירוקל'ס. 1)ו.קין. ושים מוער לדר ק"ן תלסור ת. 1 ב ' ת מ ו'י: לוין ס. ב. קל סלו עי1,

יי, 113-105(. Dp' תרצץ. )אגמה והר..1 המתיבות מתמרו: וע.עתרצ'ר:
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לויננררלח

 בהוצאה לעברו הזכות ל. נותנת הזאת העוברה ום ה.רושלמ.י. הקירתמבחינת
 ,ן חסרון.. .ממלאה שהיאואת

 הירושלמי,, התלצוץ חקירת של מרכזה היום בנו.ארק לרבנים מדרשבית
 נ.נצבורנ, פרופ' היהור.. במדע הנפלא.ם הואונ.ם תורה מרב.צ.ם כחליובין

 ד'רושלמי', .שר'ה' בספרו ב-ר פרק פסח.ם מ'רושלמ' קטעים בראשונההרפ.ס

 מדרש ~'ivepi ספר שעכטער,י בננו. חרש.ם קטעים שנ. הראשונ.ם עלוהוס.ף
 של ולתחלתם ד' פרק לסוף הש"ך חומר שסנילים , שבע-בדים הננקה מןוהגדה

 רוב כי 1'נצנורנ של אותם משלימ.ם פה ניחו שאני הקטעים 1'. ה'הפרקים
 ע.י שנרפסו 1'ן ה' מפרק האלה החלק.ם אמנם בהם, נכללים 1' 1' ה'הפרקים
 פסחים על מצרום שמי קטעים בידינו עכשו ישנם זה לפי בהם. חסריםג'נצבורג
 11 1'. פרק ער ב'מפרק
ו

 עמור.ם, ח' מכיל,, הראשון הקטע האקר.מיה. מאוסף הם האלה הקטעים
 עמור. כליל שורדת 32-30 מרובע, כתב /, צ'מ 20ץ13 , ני'ר נחתכים,הגליונות
 אחת אות "ו ת.בה המעת.ק משמ.ט ולפעמים הכתיבה מטושטשת פעמיםכמה

 ,ן השורות. ביןומשל.מה
 ;:-33 ירובע, כתב ,, צ.מ 23ץ5י , נ"ר כן כמו עמור. כ' מכיל השג.הקטע

 השורות את לקרוא מאר קשה כן על בלו. העל.11 חלקו עמור. כל עלשירות
 כסה משמ.ט הזה הקטע של מעתיקו נם הראשון. מן משונה הנייר חומרהעליונות.
 ככל הקטעים, בשנ. רומה הכתב אות. השורות. ב.ן ומשל.מן אחרות מל.םפעמ.ם
 האורתינרפ'ה, פ' על להכריע נב מאר קשה כתבם. אחר א.ש שלא הנמנע מן איןזאת
 הגניזה קטעי בשאקן שאף להזכיר ראף הקטעים. בשני הם משותפים הסימניםכי

 ,ן כ,אח. באורתונרפיה לרוב משתמשים ממצר.םשמוצאם
 .1. לפעמ.ם וכותב, א" ספר. של הט.פוס' בכת.ב בקב.עות נוקטהמעת.ק

 ,ן תומר=תאמר. .א.:במקום
 מחניתה= הכה=הכא, דמיה=דמיא, אנה=אנא, קרייה=קרייא, .א': במקום.ה"
 את"ה= בעהגעא, הכן=אכן, מלתה=מלתא. הרה=הרא, אתה=אתאיי,מתנ'תא,
 חנינה= אבהלבא, כהנה=כהנא, תגייה=חנייא, קדמיה=קדמייא, שנייה=שניא,אתיא,
 ,ן ה.לא=א.לאוי. ארה=ארא, אחה=אחא, זעורה=וע'רא.חנינא,
 Alexan(ler ,%ן"ע slll(llCS חHistory Gaonic 1 און" ,Lilerature 'א70( ווי

86-99(ll-[esibod Sef(r 7-1910. "ג. 
 מחקר.ס על מ,וסדים בירישלמ. ותדוש.ם פ.ר1שים y_ שעכרומבשנים
 נינצבורנ, ,צ'ל יצחק הרב מרנו בן לוי מאת ובבל ישראל כארץ וההנרה ההלכהבהשתלשלות

 מרוא עם 1'ל מיימ,ן בו משה לרכנו י מ ל ש 1 ר י ה ת 1 כ ל ה א'-נ'ו כרך תע'א,ני'ארק
 ן תשיח. ני'ארק ליברמן, ו'ל משה בהר'ר גאול מאת והערותפירוש
 102-115. תרס,ט נו.ארק0
ן 430-448. מירושלמי, שרידי שלשה ל'ט-מ.א: חרפ'ח, 1ויארק0ן
 אחר ," מכניס 1א'1ן המל", בסוף 1ם .א. הוה המעה'ק גם 1רס הם" .אחא בבסו. אסנטגן
 %סי=א.מ.. לוה: דומה שלת. ."תא. :מקוס .איתץ' ה:ות:'2 הרפוניס נמוה.א.
 בהוצאת דק ו';,ן,אה נדעך ,הקה"ת 'נוצת, ," 7;17, ,ד"ב1;' .,"-. ,דוב ~OIS1וי
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רלט חרשיםשרידים]נ[

 ן, הרמ,ין=הרמא. 1ר"=1דא., חציי=חצא., .א': במקום ." לכתוב הוארנ.ל
 יס.=א.סי, יסי=יסא, ינ.י=ינא., שמיי=שמאי, שמל"=!מלאי,ררןמ,יה=רר~מא.,
נהררעיי=נהררעאי.

 כלדכאן אחרת: אות במקומו לתת בל. ה.א' את המעתיק משטיט כןכמו
 ב.רושלטי. כרגיל בא=אבא נן=אנן, 1ת"ה=1אתיא, רמר=ראמר,מן=מאן,
 לכתוב הוא רנ.ל 1.אלע,ר.. .אל.ע,ר' השמות בכת.בת מנהגו קבוע כך כלאין
 אחרת פעם הוא .טועה. ואת בכל .אלעור'. .אליע[ר', במקום .לע[ר',ליעור.,
 ן. .לעור" במקום 1.אלעור. שברפוס, .ל,ע[ר',י במקום .אל,עור'1כ1תב

 בון-אב1ן=אב'ן. אב1נא=אב'נא, ".: במקום .1' בשמת לכתוב כן כמומנהר
זע1רה=וע.רא.
 אחר. במקום 1עש.ר'ם אחר במקנם ענ"ם - אהר'ם כ" כמו - האלההקטעים

 הוה. הקט; של 1חש.בות תועלת לראות נוכל שממנו אחר ענין פה להביא ראוילד1נמה

 ן29"כןכ"ירפוסים

 פיו.פסחים היה. פיופסחים היד. פרטשבת

 קיצבה לו ש.שכרבר קצבה לו שישכרבר קצבה לו ש.שכדבר
 קיצבה לו שא.ן כרבראו קצבה לו שאין כדבר או קצבה לו שאין כרבראו

 תעבדעוןאק. תעכד'כוןאין
 ק.צבה לו שישכרבר קצבה לו שישכרבר

 שם א.ןואפלו aw א.ןאפ.לו
 למול אחרח.נ1ק למול אחרת.נ1ק
 תעבדינוןא'ן תעברינוןואין

 ןקיצבהן לו שא.ןכדבר קיצבה לו שאיןכדבר
 שם שיהאוהוא שם שץקאוהוא שם שיהאוהוא
 למול אחרת'טק למול אדרהיטק למול אחרתענק
 ן חמןאחא יומה רביאמר

 לון עבר.ן ררבניןמל.ה]ן לון עבר1ן דרבנןמל.ה1ן
 . . . . . . . . . . .. קצבה לו שאיןכרבר
 . . . . . . . . . . .. שם שישוהוא
 למול . . . . . . .. למול אתרתינוק
M'Hחמיאתא חם.איתא חמי 
 . . . . . . . .הקרים פטור זמנוהקרים פטור ומנוהקרים
 . . . . . . . . . .. חייב ומנואיתר חייב זמנואיחר

 1 שלף )ה' בשנת כועיציאה שנדפס ,כמו שהוא לפ-ק ף ' ר ה בשנת ברלין לאמם,ל.

 ד. בקמץ בעתיד אותה זאססן קראטאעק. ע3מ1לב-ע('
 "11)14 יעור. שלניה השורה וה לעמה ע"ן טוי3ן

,
 א שנא דם,. .תקא גיביל זה ח"י' .אחא ;ל ד,) לנותב של ק;,היקו לודאי ק-ןג וו
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 הנאת ההקאה היא. משובשת הרפוס פוסחת הנכונה היא שנרסהנו לודא.קרוב
 : בדפוסים. השבוש נתהוה איך ביבמראה
 כדבר תעבהינון ,אין המאמר את בפסחים השמיט שהמעתיק ספק כלאין
 תעבר.נ~ן ואין למול אחר ת.נ~ק שם א.ן .אפ.לן המשכן את ובשבת קצבה- לישיש

 דדלוגסבת כדלקמן. המסקנות נתהוו הללו ההשמטיח וע-' קצבהי לו שא'1כרבד
 :מצאים כאל רל~ו.ם .קצבה.. במלת nle"pn הללו ההשמטות שתיברורה:
 ן נשתבש זה לפי מספר. בל. העת.קה הספרותבכל

 למזל. אחר תינוק שם ש.הא קצבה=ןה~א לן wfw דברבשבת:
 ל11ל. אחר ת.נ~ק שם א.ן קצבה=אפ.לו שא.ן רברבפסח.ם:

 ן המסקנה: צ"ל - עיקר.ת שנראה - שלנן הקטע גרסת לפיאכל
 ן למזל. אחר ת.נוק שם ן . א קצבה=אפילו לו ש ' שרבר
 ן למול. אחר ת.נוק שם א ה . ש קצבה=יה~א לן ן . א שרבר

 עברון הרבן .מל.הון ,: חם. אחא שלנו: בב" , ינסה רב. של מאסרו נם לוהרא.ה
 למול'. אחר תינוק שם ש ' ש והוא קצבה לו ן י א ש כרברלון

 תעברינון אן .ריי בשבת: ק'ע בעל של יה1התו  בהוספתו צורך שאין סגה')צ'א
 הגהתו נכונה אינה כן וכסו למול" אחר תינוק שם אין אפילו קצבה לו שאיןכרבר

InDPlnl.רב. של שמאמרן שחשב בשבת הפ'מ של הגהתו 1'כ מוטעית בפסח'ם,ן 
 ,ן '. ~כו' קיצבה לן ש"ש כרבר להזן עבר.ן דרבנן .מ.ל.ה11 : צ"ל,~מה

 nlnDNO שא"ן הללן בקטע.ם נרסא~ת הרבה עור .שנן הזאת הר~נמה מןחוץ
 שלנו שהנקפאות לזמר רשות לנן שא') אע"פ ~הש.ה,מין. המפרש.ם השערותאת

 עור ראיי הרפ~ק על מעיר כוה נושן ושן כ" אם ואת בכל מקום. בכל הןאמ'ת'~ת
 ברנר. לע"ןהפעם

 וגרסאות הספרשס הנהות את מאמתים אשר הללו לשנתם .ש נרול ערךאמנם
 '.ה'ר~שלמ' ל.ברמן שאול פרופ' של המשובח בספרו כש,כ'נן עכשו אחר'פ.כ-'

 בפרקים .רתם המת)קןעל ל"רן כ" פ' על כ,שעסק .' ל ש /כקיצור:כפשוטו"י
 אסתפק בדברים. פה להאריך הוא מיותר הקורא, לפני בזה נותן שאניהאלה

 אחדות.בדונמאזת

 חענר')ין 41.ן לבול אחר חמוק שם אין אפלן קשבה לו שאין בדבר תעבר')ע און .ה'ן.י
 למיל', אחר חינוק שם שיהא והוא קיצבה לו שישברבר
 בעשהתי חייב"ויש מצוה בעש:ייתו שאין ]רבר '-בו: מצוה., בעשייתו .יט י"ייו .כטר',  בי:ז1
 עבדין', ורבותן כאש אש תולדות עבד לח פגז: ]פטור[-.מצוה

 י.1-

 אסור', בג,נ'נח .אבל
 שהוא (נכילה שם": קבר', עושה לפנותו 'כול .שאת כ-די: הטהורין., כריב תימר .איןכ'א~ק
 כסה ועור המן., רהבן .דאתפלנון כוח,(: שה'ם., שראה מת .טמא כ-היו: משכב.,עושה

 ,ןכקומות.
15

 פיר"
 בנתבי וסדקשים הראשונים רבותינו וספרי  הירושלמי של יר כתב' על טייסד

 וע'ע תרצ-ה: 'רושלים פסחים, עירובין שבת א', כרך ראשק חלק עח'קים, ידפוסים'ד
 פיעטרקוכ, פסחים,ן מסכה ראננער, בער מאת לים וש 1יר צי11 אהבתספר

תדכ'ט.
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רמא חדשיםשרידים3ה[

 שהובא כמו שלנו בכ.' נשמר לקיש בן שמעון ר' של מאמרו 2"4. א,י=!ליכ ,א
 לעבורה מעכורןהן לשמו שלא .אין ול.ברמן: הקיע שהנ'הו וכמו רי.רבתוס'
 כשר'.יהוא

 של השערתו שלנו כ" מאמת 'יסה ר' של למאמרו בננת ע4. ,א,ישליכב
 הראשון, בחלקו הפחות לכל ליברמן, ע"י המתוקנת כייל של וגרסתוליברמן

 רמו לקבל לשם, שחטו .אלו הוא: כן המאמר של תחלתו ות כ" לפ'כ'
 שחטי כשיר[ אתי שמא לשמישלא

 פסול.. לשמו שלא רם. לקבל לשם,
 אמור.ו להקט.ר שחטי ,א.לו ברפוסים: כמו שלנו ככ.י נם המשכו זהלעומת

 א ל ש אמור.1 להקט.ר 1 מ ש ל שחטו פסול א.נו שמא 1 מ ש ל א לש
 הטקומות בשאר 3ם וצ'ע .פסול. הוא ;ורש שברפוסים .פ.נול' ובמקוםשחט~' .א.לי אחר לשמו' .שלא המל.ם את המעתיק השמ.ט אך כש.ר'. 1 מ של

 להפך. או .פ.נ1ל' במקום .פסול' נורם שלנושכ"
 הנכונה שהגרסה ול.ברמן בקיע של השערתו מאמת שלנו כ.י 1:"4. א,,=של.'כ ,ג

 שלא .. .. הרפוס: ;רמת במקום לאוכל.ו' שחטו אפ.לי כ.נ' .יא.ן הוא:כן
לאוכליו..
 ל.ברמן ע.' דמשוערת דירסה מפורש נמצא שלנו כב" ""4~"4.ד,דיי=של.'כ

 ועוד וברורום ורר 204: עמ' תתי'א סי' מקינ הוצ' חסידים ספר פיעל
קטן,.

 קורןסן .~IDne ל.ברטן: של תקונו בשלמותו מאמת זה כ" 9"4.ה,הרשל.צ
 כש.ר'. סיר ,ות חצ ןר לאח פסוללחצות

 לענ"ן רתמר .כטה שהמל.ם: רב מ~כ'חד זה כ.' גרסת 9"1.4,הי,=של.'כ
 שאיגד ף 1 ע ,יצא שכמקום צ-ע אמנם הם, עיקריים בכילפ1טור['

 וכח-. שאינן ם ד .יצא ,: "3 שורה ' שלנו כ" נרם המקורות בשאר נמצאאשר זבח-
 ן,או: .כלה ל.ברמן: של השערתו של:1 כ" מאמת פה נם 2"4. ,ן,,=של.'כז

 עשר'. בארבעה חנהפסח הן,רכת'ובחכל

 .טה" את לא אולי אמנם לטורמן, של השערתו מאמת שלנו כ.י 3"4. "=של.'כ ח ,ח
 ,פליגין"9ן. מלפני ה"מ' את אלא להשמיט, צריכ'םאנו

 את רוח.ן .א.ן במקום השבת' את .ש.דחו נמצא: שלנן ככ-' 474. י,י=של..כ ,ם
 שברפוס.השבת"

 ראו' מגבח .מ.ן בשבת: כמו שלנו כ" מנסיר "2 בשורה כן כמו ת.נוק,..נב. בשבת המקב.ל המקום פ. על להיות שצר.ך כמו נמצא בנרסחנו 474. י,נ,של.'כ ,י
להבנות'.

 .אילו במקום שצ'ל ל.ברמן של השערתו מאמת שלנו כ" "47. י"אזן-.י=של"כ ,י"א
 צ.בור'. איל. .אילו וכ"ל שברפוסיםצ'בור'
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]וולייננררמב
 על המ.יסרת ל,ברמן של השערת] מאמתת גרסתנו 79,.י"ב,ט"וי,=של.'כ

 דראש]ן טוב יום בלע. מקולס נדי .מכניס.ן במקום שצק ודעיטודדדאבי'ה
 שלפסתי. הראשון טוב וביום . . . , ,. פסח' של האחרון טוב וביום חגשל

 ,ן.ועושה שברפוס הלכה' .יעושד במקום נמצא שלג] בכ.י ו,4.ו"ן,ו"ןי=שלי.כ
מעשה'.

 כמ] הפט. ששיער כמו הנכונה הגרסה נשמרה פה !5'. י"חז,-.ו=של..כ ,י"ד

 בר' תיסקר ר' .אמר במקום שצ'ל דמפרשים  השערת שלע כ"י  מאמתכן
 ן ל'ע,ר',ו. כר. ת.פתר מנה ר. .אמרל.ע~ר.:

 ר' בש' לעור ר' .ראמ' מרייקת: גרסה מב"א שלנו כ" 481. י"ט"'=של.'כט"1,

 הושעיה". ר' ,ראמר' הרפוסים: גרסת כמקוםהושעיה"

 DIpDai~D111 ]ל.ברמן ק.ע של השערתו את מאמת שלנו כ" "48.  כ"ג,=של,,כ 1ט"ז
 כמ.,)שנטמא .יעשה וריקה ר ח א ל לו נתוודע שאם בצ.בור עליו  מחמיר.את
 a~w בצ.בו. מחמ.ר .את : שברפוס הבשר' יאכל שלא בשב.ל ~ריקה י נ פל

 ור.קה לאחר שנטמא כמי יעשה וריקה לפג. לוניתורע
 בשב.'"

 שלא
 הבשר,יאכל

  ב]רס]"במק]ם ל.ברמן השערת שלנו כ"י מאמת בנה ים ש4.  כ"4י=שיצ 1י,ז
 דסרא'. ר' בש' בון ביר' יומה ,ר' פיט: בנזיר כמו חסרא" ר' בשם יוכה,ר'

 פסיל ח.(ק ר' .הג' : שצ.ל ל.ברמן הכרעת מאומתת בזה נם 459. ישל,'כ כ"י, ,י"ח
 ח"ה ר' .תג. הרפוס: גרסת במקום צ]רה' טענן מכש.ר פסיל מ"ר נשרףנזף

 טעון מכשיר פסיל שמתו א, בעלים נטמאו מ"ר. ינשרף הוא נוף פזולפסול
צ]רה'.

 המוטעית דנרסה במקום נכונה נרסה מב.א שלנו כ.י 492. כ"ח,=של.'כ ,י"ט
 .אחר ,ן ה.א פ'ב שבת אל בהתאם עשר' ארבעה של ביקרו .אחר.שברפיס.ם
 עש שלחמשהביקר]

,ןןן

,ן
 קק,'" נמו .ק"ס'ן. בסקוס ,.קצץ.,ו

_s'~a 
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רם הרש.םשריר.ם]זן

א'.
 ן ו" שו' ע'נ ""-ליב שו' עיר ל'א ה'יפרק

 . 'וט ר' ליה אמ' מטומאתו המטהר על וכפרהחטאת
 . . הכפ את מעכבין שא.נן אמו' הקט.ר אפ.לומעתה
 החטאת אם מה הוא ורץ מח"ן בעל.ן לשםפסה
 צר.כה בה פוסל.ן וטמא.ן ער.לי1 מחשבתשאין
 וטמא.1 ער.לין שמחשבת פסח בעל,ן לשםשתהא
 אם לא בעל.ן לשם צריך ש.הא ר.ן אינו בופוסל.ן
 תומר קרשים קרשי שהיא בחטאתאמרתה
 ממחשבה ולא 'ומה ר' אמ' קלים קרשים שהואבפסח
 החטאת מן ית.ר בפסח מחשבה ריבת התורהלמרתה

 למ.רים אנו ומחטאתו מנא ר' Dlp~ חננ.ה ר' אמ'10
 שתהא .צאת לח.רושה לא שלמצורע חטאתווכי

 למ.רין אין לחידושו ש.צא ולדבר בעל.ן לשם נפכיםטעונה
 פסולה שתהא למרה מא.כין שלמצורע חטאתו וכ. ל.האג'
 לחטאת אותה ושחט דכת' קרי.ה הדין מן לא לשמהשלא

 ממקום אלא החטאות לכל אחת תורה החטאת תורת וכת'"1
 . רט לזרוק לשמו שחטו מלמרת ה.א משם למירהשה.א
 לעכורה מעבורה לשמו שלא 'ש 'וחנן ר' אמ' לשמושלא
 . . מעבור לשטו שלא אין אמ' לק.ש בן שמעון ר' פסולוהוא

 הנ"ך את ס;כבת "היא ס'1חדת וך.קה מה ונ"ך ת'. א'סוך'ן הקטר אסו'ן הקשרי
 *פ~דין. דקטר,צא
,

 ג,ל.ב. בעליי
 ו"סאיג. 7רל," 1"ן"י1ן 7ר,ל,ן,
 וססא.ס. ער,.ס ~"סא.[ן ער.ל,ן בעריס. נעיין[,

 תאסר. -alr~] ,ן ראין אסי'1[:

 ק"ן. ן קל'ס:

 'ותר. ן 'תיר,

 לס,ד'ן. לס'ד'0ן מצורן. "ל סוסיי: ד )סח""ת1ן.י
 מצור;. ש. שלסיורם[,,

 סתו. סורי: [- לס'ד'ןן ודגר. ),דגרן a~7Ya. ב7.'ןןוי
 לס'דה. ""'גן ,סרהן סא'נ'ן מצורע. קי ש,סצור7[,ן

 תורת. ת~רהן תורת. [את תורתן,י
 מלסדה. סבסדתן,ן
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לויננררבד

 פסול ממחשבת ה'לא ר' אמ' כשר והואלעבורה
 . פינו אינו שמא לשמו שלא דמו ורק אלו 'וחנן ר' למ.ר"?

 'ומה ר' אמ' פסול לשמו שלא רמו לנרוק לשמושחטו
 פסול למחשכת פ.וול מהשבת דמ.יה לא מליןמהרת.ן
 . כש א.נו שמא לשמו שלא רמו לקבל לשמו שרטואלו
 שחטו אילו פסול לשמו שלא רמו לקבל לשמושהטו

 שרטו פסול אינו שמא לשמו שלא אמור.ו להקט.ר"2
 אנה 'וסה ר' אמ' כש.ר לשמו שלא אטור,ו להקט.רלשמו
 רר' טעמא לי א.מר ל.ה אט' בא לר' תפ.ס 'רמזה לר'חמ'ת

 פסול לשמו שלא רמו לנרוק לשמו שחטו למהיוחנו
 והוא לשמו ושלא לשמו משוחט ראשונה משעהנעשה

 רמו לנרוק לאוכל.ו שהטו אפ.לו כ.נ. ואן ל.ה אמ' פסול""

 פתול. פסול[ א'לא. ה.לאן ושא. והואל,י
 בן-. ל,תא דפון אלו. אלן ליסד. למ.דן,!
 ,וט,. ,יסהי!
 ל, דס'א. לא 0.ל'ן תדת'ן מן דמי"[ לא סל.ן סתדת'ן,ו
 1 א'ל1. אלון,!
 לטסו. שלא טוס.ף: ך. שחסון לשמו. לשמו[ שלא 453, שליב עיין לעמו, שלא לשמי[24
 ,ן פינ1ל. מסול[ לשמי. אימוריו לשמון שלא אמור'251
 אנא. אנה[ כשר. כשיר[ y,,Q'H אמיר'2611

 דמון וו.. של.'ג עין הק.ע. ;ס הצה ולי נב" לנכחו. ;לא לאובל,ון ואשן. ואןן,,
 ד0ו.את

 ר' בש' הילא ר' דאמ' .כ.ל ל.ת כשר 1יהא לאוכל.ו לא ..

 כשר לאוכל.ו שלא רמו לנרוק לאוכליו שהטו רנן ..

 שרטו אפ.ל1 'וחנן ר' בש' אחה בר 'עקב ר' תא.

 ח.יל 'DT' ר' כשר לאוכל.1 שלא רמו לנרוק אוכל.1.

 ~pl.r לשמו שרטו למה 'וחנן רר' ~lDy' תר.ן ן.

 לשמו שלא מו.
~loe 

 כשוחטו ראשונה משעה נעשה

 א"א. ה'לאן רמד. יאמן1
 ,ן0" ::ףגף.[:

 י,". " :
 הראשונה. ראשונהןז
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 חדשיםשרידים]ט[

 לנרוק לאוכל.1 שחטו למה פסול והוא לשמו ושלא שמו.

 כש1דסו ראשונה משעה נעשה כשר לאוכל.ו שלא סו.
 מנא ר' קוטי אמ' חנניה ר' כשר והוא לאוכל.1 ושלא לא1כל.1"1

 לאותה .בא שאלו כל הר. 'והנן רר' טעמא 'ורן ר'בש'
 אחרת מעבורה הוא מחשב לה מחשב וא.נוהעבורה

 פ.נול אינו שמא לשמו שלא רמו לור1ק לשמו שחטו א.לולה
 לשמו שחטו אלו פסול לשמו שלא רמו לרוק לשמושחטו

 מח קבלה ובשעת כשר א.נו שמא לשמו שלא דמו לקבל"ו
 וא.נו העבורה לאותה יבוא שא.לו כל הר. הואמהשב
 שחטו א.לו לה אחרת מעבורה הוא מחשב לה חשב.
 פ'נול א.נו שמא לשמו שלא אמור.ו להקטיר שמו.
 .בא שא.ל1 כל הר' מחשב אינו)1( הקטרה שעת ..
 מחשב א.נו לה מחשב והוא העבורה לאותה"2

 על מפ.נול תת.בנ. לא ליה אם' לה אחרת עבורה.
 טחשבת רמ.ה לא מל.ן מתרת.ן 'ומה ר' ראם'פסול
 שטואל ר' אמ' ב,ניהון מן pet מה פסול למחשבתפצול
 שחסו השנה .מות כשאר חילופ.ן אבורמאבר

 שלא דמן לנירוק לשמן שלא דמו לזרוע לשמונ2
 כשר 'וחנן רר' רעתכן על השנה 'מות כשארלשמו
 על אמ' 'וחנן ר' פסול לקיש בן שמע' רר' רעת.העל
 שהפסח מנ"ן אמר.ן רא.נון בא בר אבארעל.
nrwJקרבנו הצאן מן ואם לו' תל' שלמ.ם לשם 

 הת.בון שלמ.ן כא הצאן מן שהוא כל שלמ.ם לובה"3

 הראשונה. ראשנה[9
 יבוא. שאילו יבא[ שאלו בו-. ליתא הדין11
 השורות. כין  תלויה .לשמו' לשמו[ננ

 בן-. י,תא עון ::י: ניון :י :::ן,1::

 סחשג. הוא הואו מחשגזן
 אישוריו, אסוריו["1

 תתיבנק1תן,
 וגו.י.

 ד0"א. לא ס'ל'ן תר'ן מן דמען לא סל'ן מתדת'ן דטר. דאס'ן,;
 ;פיק. ;5קןו,

 עתן ן אס' 'וחנן ר'ז;
 אבא. באן ,". קל'.ג עין ל'. אמר דא דעל'ן,,

 שלמיס. ולס'ןן2
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לויננדרמו

 . . אשם הרי התיבון הבקר מן אפ,לו באה שהיא ה ,.
 . . . הצאן מכל בא שהוא רבר הצאן מ1 כהנה בראבון
 . . את אתר בכל בלבד האילים מן אלא בא שאינואשם
 . מ.עטו מנא ר' אמ' למעם טן אמ' את והכה לרבותמן
 . הצאן מ1 אם יהכת' הת.בו1 בלבר הא.ל.ם מן אלאבא
 . . . הפ מותר מעתה לעולה הע[.ם מן או הכשב.םמן

 . . לרבר לאכ.לה שהוא רבר טשנ.1 אבון ר' אמ'עולה
 . . שא. לרבר לאכילה שהוא רבר משנין וא.1לאכילה

 . לקר קל,ן קרסן משנין בון ב'ר' 'וסד ר' אמ' לאכ,לד"י
 . . קרשים קרש. לשם קל.ן קדש'ן משנק ואץקל.ן
 הפסח אין אשרין רא'נון חנינה רר' רעל, על 'והנןר'

 שלמים לשם שחטו כן אם אלא שלמ.ם לשםמשהנה
 . ר טעמא ה'לא ר' אמ' עולה לשם שהטו אפילו או'ואנ'

 . זב שהוא כל שלמם לזבח קרבנו הצאן מן ואם .וחנן".1
 עבירה היך פסול למחשבת ומשתנה שלמיםבא

 . . מק מכל למחר רמו לנירוק מנת על עולה לשםשחטו
 . הו פתול פסול למחשבת משהנה ת.מר א'1 הואפכול
 . לשט פסול פסול למחשבת משתנה אינו תימראין

2"N~WT שם בש' ח"ה בר ב11 ר' השוה 'מות בשאר לשמו . 
 . . . וש לשמו כשוחטו נעשה Qw לו שאין מכ.ון אבהבר

 . . ש  אפילו נ'נ' ואן ליה עמ' נשר ודוא בשה'קדלשמן
 . . . . רא טשעה ~nwy לשמו שלא רמו לזרוקלשמו

 הבא, באן שהוא כהנא. כהנצו בון. אבון[3

 סקי::::.:
 גדגד ,דגיין
 קר לשם [ . . . לקד קרשים, קרשיי[ רבי. כי 'וט. ביר'[ ,ומה0ן

 י י"'~יי[ 'ינ' "יי" נ' ע' :;נ:':!'" :ינ[י:)גן"נייד.::
 יגיד. "ג'דדן a~a. ומזת,הן,,
 נד ,."" די.[,,
 העורך.  בהוספת ועיין פסולו. פס,ע[קנ
 אבא. אבה[י2
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רמו חרש.םשר.ד.ם]יא[

 . . . . . . . פסול ויהא לשמו ושלא לשמוכשוחטו
 . . . . פסול בשתיקה נאמר או כשר בשתיקה אמר מן"2

 . . 'שסע ר' בש' 'וחנן ר' לאוכלו לשוחטו צריך שהואמנ"ן
 . סורס לשון 'אש.ה ר' אמ' תכוסו אוכל., לט. אכל, לט.א.ש
 הזה הטלה את ל. כוס להבירו אמר שהוא כארם זההוא
 . . שא. וקן ולשם חולה לשם שחטי לא1כל.1 שלאכיצר

 . . . . . . . . לשם שחטו למנ1'1 שלא כיצר כזית ממנו לוכל 'כבלין"נ

,ן
 בקר. 1.קא יקת'קק "סנן ו'ה"

 צנ::נשי !::;5נ:
 יתז[ ויוה[[ו(ג:.בד::

 י
 .י.

ד,.
אחרת.................

 . . . ק"מ'ן כמ'שהן לה1 טחשב שאבדואטור'1
 . . . פסול חבורתו חצ' ממנו שתאכל שחטואמרה
 ליה אמ' ח1ל.ם כולם שהת ת'מתר '1סה ר' ק1מ' הנ" ..

 כשירין aw בשה.1 ל.ה אמ' פס1לד הבזרה בנ' לשם . . ..ו
 בששחט1 מהנ'תה לעזר ר' אמ' פסול.1 לשם ט1 ..
 שחטו אם אבל לאוכליו ושלא לאוכליו בו ונ'תכפר כל.ו ..
 פסול לאוכל.1 ושלא לא1כל.ו בו ותתכפר ראשונה עה ..
 ליה אמ' אנדה אלפ' ל.ה אמ' 'זנתן ר' לנב' אתה .שמל" ..

 'ב' תקי'ס "'מ 'מ.' '1י"' "חג יתית ::"יג ::גן::ב~:::ב::","וג
 ",מוין. "מוי,ן[,
 חולין. גולן הול'סן גולם תלו'ה. ה." ת'"חדן,
 מתנ'תא. סת1'תהן אחור. לערן. נש'ר.ס. כש.ר,זן פאולין. פס1להן ת,1'. .בו" ברן,

 הרא,1נ" 11'ת53רן ראשונה,
 ונתכפר.

 אלפן. אלפיון ]נ.. ,1נ.[ "תא. אתה[ וראי. וס,,.ן,
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ל1יננררמה

 ולא לבכל"ם לא אגרה ללמד שלא מאבות.י בירי ורת . .10
 ודר נהררע" ואת תורה ותגעישי רוח גסי שהן רומ"ם ..
 לשמו בין מה ט.לתה הרה ל. אטור ל.ה אמ' 1DP ועור רום ..
 לשמו ל.ה אמ' לא1כל.1 ושלא לא1כל.1 בין 1סה לשמו שלא.
 פסולו לאוכלת ושלא לאוכליו שופו פסולו לשש שלא.

 מתוך פסולו לבור יכול את א.ן לשמו ושלא לשמו חר.ן . .15
 פסולו לבור 'כול את אין לא1כל.ו שלא לאוכליו ש.רו ..
 הקרש.ן בכל נוהג לשמו ושלא לשמו הכש.ר1 וך ..
 '1סה ר' אמ' בפסח אלא נ,הנ אינו לא1כל.ו ושלא כל.1 ..
 מתנ.תה לעור ר' ראמ' חרת" שמע את לעור רר' הדה ..
 משעה שחטו אם אבל לא1כל.1 ושלא לאוכל.1 שחטו . ."2

 פסולו הר. פסול לאוכליו שלא לאוכל.ו בו ונתכפר שונה ..

 פסולו לבזר יכול ואת אח.ר.ם חמת.
~TnD 

 ותמר דכש.רו
 הקדש.ן בכל נוהנ לשמו ושלא לשמו כ.נ. אלא בו.
 אבנן ר' אמ' בפסח אלא ננהג אעו לא1כל.ו ושלא אוכל.1.

 העבודות בכל נ1הנ לשמו ושלא לשמו חורי לך .ת .)?
 לא1כל.1 בשח.טה אלא נוהנ א.נו לאוכליו ושלא אוכל.1.
 כוית.ם לא1כל.ו כשר כו.ת.ם לאוכל.ו ושלא 1.ת.ם.
 כחצי לאוכליו כש.ר שכן כל ,.ת.ם כחצי לא1כל.1 לא ..
 אם קיימ.ן מהנן 1.ת.ם כחצ. לא1כל.ו ושלא ת.ם ..

 לפסול המחשבה תהא לכושר מחשבה שה.תה30
 לפכול מחשבה תהא לא לכושר מחשבה א.נה ..

 לבבל,. לבגלףסן סאגות.. hl~HD"].ן
 1הדדעא.. נהרדן"ן לדדוס'. ד1ס"0ן . .זן

 סילתינ דיאשלתר[
 טה. וסחןננ
 מאחרים. חרין[ . .13

 "'. "'"נ י)ן:גבףי גג[::

 מתנ'תא. מתרת"[ דמר. דאמ'[ הדא. הדהן9י

 ים. יין 'הני !ג:::;יג:':ג:גבג:::
 הקרשים, הקדשיון הכין. .בו[23

 אכין. אבון[4י
 כויתין. כויתים[ כויתק, כ,יחים[ כויח'ן. .~יחים[ז2
 כשר. כשירן וכל, כלן 1.ת'ן. ~יתיס[2%
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רמס חדשםשר.ד.ם;ינ[

ק,.

...........................
 . . . . א שא.ן כשר ,.ת כחצ. ולהקט.ר ,.ת כחצילאנל

 . . . . ח. חצ. ב) שתתכפר שחטו מצטרפ,)והקטרה
 . . מא לאלו א.לו כפרת כמתפ.ס נעשה פסול אמ' ')גהר'

 . . . ב כשר אמ' 'ומה ר' לאלו נתכפר לא לאל) נתכפרשלא5
 . . ר אלפן כן לא פ.נחס . . ל. אמ' ')מה ר' ב.ה חורתנ.נה
 . קור שחטו במסמרה נבך קכ.עה הא ל.ה אמ'כשר

לרצות
~lDS 

 . . כ לתמ.ר קורם כש.ר מ.ד )ת . . . לאח
 . . התם .אורר לא לתמ.ר . . . . קרם אם יכול כן)תג.

 . . עצ פסח אמרה מתנ.הה בון ר' אמ' ר.כה תעשה לו' פל'19
 . . . . . א את . . . . . . . . . קרם שלא כמ. פסול תימר איןכשר

 להטבת )קטורת לקטורת DD1" לפסה ק)רמ,ן)אבר,)
 בשחוט )כן בחיי כן ה,לא ר' אמ' דכן אמ' את והכההנירות
 . . תע בלא עובר שהוא החמץ על הפסח את לשוחטמניין

 . 1)ר שוחט אלא ל. א.ן ובחי רם חמץ על תשרט לא ל)' פל'15
 . . . .צחק בב)1( בר שמואל ר' אמ' רם חמץ על ולא לו' תל'מנ"ן
 . כש עצמו פסח אמרה הרה הורגלה על מתח.יבשהוא
 . . . לזר שח.טה ב.ן חמץ לו שנתמנה ת.פתר 'nDT ר'אמ'
 . . תשרט לא תזקנה תנ. זורק )זה שרט זה שה.האו

 . . . . אי מנא ר' אמ' זבח. אות) קראת התורה זבח. דם חמץ9:
 . . . . ה חטאת עליו )ח"ב,ן פס)ל דבר מצ'נ) הנקיהדתנתה
 ר' אמ' פטור וע. תנ.י א.ת ח.יב תנ. תנ.י אית הפסולהאת

 לאילי.  לאליו בסח5'ג  בסה5.סן  מוסל.  פסילן אג'. תלנה. ויו )להקשרן1
 לאילו. ק"ו... לאלון לאלו...,
 א'לפן. אלפןן 'וא'. ')מהן ת')ףא. תניהן,

 HIQQQJ". בסססדהן קימעה. InY'~pי
 בשר. בקרן ,-,,,. של"ג עין ל5ס". לחצותן,

 ב:ןנגי':ג;':שית.::
. 

 אנן. הנןן ונא. הנרות והבהן החרות,י
 הילאי

 זנאן. ונןן בה'. גאן בח"ן גן לא.

בשחוטי
 ד'. הלנה מוסי: ד

 יסח. הפסחן את,ן
 הוורק. הקותם  זור1קו[ "וחס,ן
 )נציל. רב. בבן לא. ולאן,ן

 דגניתה. דטתהןי,
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ל~יננררב

 . רמ ומן הימוצה מחמת בשנפסלה חייב רמר מןחסדא
 . . אמור.1 הקטיר ח.מוצה מחמת נפסלה בשלאפטור

 ח"ב רמר מן פטור תנ. תנ" א.ת חייב תג. תניי אית חמץ"2
 מיוחדת זב.חה מה [בח פטור רמר מן טק)ם מכלרם
 . שא.נ אמור.ן הקט.ר .צאו הכפרה את מעכבהשה.א
 ח.י. תנ. תנ" א.ת חמץ על עור מלק הכפרה אתמעכב.ן
 רמר מן מקום מכל רם ח.יב רמר מן פטור חג. תנייא.ת

 בעה ,בר, בר 'עקב ר' נבח שאינו רם .צא [כח פטור"3
 . פ לע.נ"ן רתמר כמה נ.חה ח.יב רמר מן 'וטה ר'קוס.

 ראסר. מאן רמור[ן ומן ראמר. מאן דמרן מן23

 :ווגש[א:ן:גיי.::
 דאסר. מאן דמי[ מן.י
 א'סור,ן. הקטר אסירין[ הקטיר תלו'ה. ה.'- הקטירן מעכנה. את[ מעכבת;2
,, דאמך. ומאן רמרן מן דאסר, מאן דמרן מן29
 בעא. בערן עוף. דם[30
 460. שלי-כ עיין ב"י. ליתא 1 . פ-. כמה... )'חא, 1'חה[ ראמר. מאן רמר( מןנ3

 . . . . בעי.ן דק'סר.ן רבנ'ן מפטור עונשלמיר.ן
 מה [בח ל)' תל' ח.יב.ן . יה. החמץ על והמהלך .ל . ..
 המקבל יצאו בחוץ על.ה שח"ב.1 מ.וחרת ה . . ..
 אמור.ן המקם.ר יכול בחוץ על.הן חייב.ן שא.ן הלך ..
 שהיא מ.)חרת [ריקה טה וכפר לו' תל' ח.יב ,הא החטץ ..
 . . סעכב'ן שאין אמורין הקטיר יצאו הכפרה אח כבת ..

 . ראת עד יוטה ר' . . . . בעה זבדי בר יעקב ר'הכפרה

 והמהל מקבל . . . . . . . לח ד)נ.ה פטור לע.נ"ן ל.ה .ן ..

 ,ן". יצאןן. היין, הייביןן חמץ. דדסץ[ג
 חסו. ;י סוס'ו: ד ."יד[ .'
 שאינן. שאין[ אימור.ן. הקטר אמורי[ן הקטיר תלייה, כ' הכפרפן7
 כעא. בעה[8
 רונה ריניה[ לפטיר. לה פטור[ לעינ.ין ליה השורות. בין כתוב .ליה' ליחן1
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רנא חדשיםשרידים]סו[

 מיוח.. ...הה .. ... לו' תל' פטור החמץיהא .ל"1
 אמורין .דבדדקטיר ... .. בחוץ .ה .לשתיי...

 על אמורין המקט.ר 'כול . . . . . . . . . . . חשיהוא
 שה.א מיוהרת וריקה מה וכפר לו' תל' פטור 'האחמץ
 שיהוא והמהלך המקבל ארבה אף הכפרה את עכבת.

 בשנ.הם שווה שהוא דבר ליה אמ' הכפרה את עכב.ן .6ן
 מה זבח מלמר אינו בשניהם שווה שאינו דבר לכר.
 עליה תייבין הכפרה את מעכבת שהיא מהחדת 'חה ..
 בחוץ עליהן ח.יבין שאין והמהלך המקבל .צא חוץ.
 תמן הכמרה את מעכבין שאין אמורין הקטיר צאו.

 ככותבת וחמץ כז,ת מאור אומריו שמי' בית נינן20
 בן 'ומה ר' בש' וריקו ר' כזית וגה ~ה אומרין הללבית
 אבהוא ר' כוית לאכילה הא לב.עורו אלא שנו לאהנ.נה
 מנא ר' קם כ[.ת לאכ.לה בין לב.עורו ב.ן 'וחנן ר'בש'
 ליה אמ' מילתא הרה ר' שמע מנן ל.ה אמ' חוקיה ר'עם

 לבעורו בין ר' בש' אבהוא ר' אמרין אנן ליה אמ' אבהוא מר'25
 מהלך את מ. אחר חמץ על שחטו כזית לאכילהב.ן
 ועורה ר' כשם 'רמיה ר' עמ' תמן ביעורו אחר או אכ.לתואדר
 הכל. בתוך טצרף הב.ת אין הב.ת בתוך [.ת.ן חצ.ישנ.

 הב.ת נתוך שא.לו מאחר על.הז שחטו מצרףהכל..
 הב.ת בתוך שאילו מאחר או פטור מצרף הבית ואץ30

 א."ור'ן. דקסך א"ב-ןן הקטן:י
 א'מוד'ן. אמון'ןן קח"ג'ן. ן . . . ח קישואוי

 גק;'הן! קוך גרעפס, קווד קךוא"י

 וח"ב'ן. ח,ג'ןןזן
 שא,ק מענביןן שת,ן איכור.ן. הקטר אמור.,[ הקטיר19

 מעכבות_

 3נ"תגת ן נמר" גר'". [נני,,ביי :ג ,:ננ. :מן ןך1ן :ג;::

 "בהי [ ":יקריין וין יג[ ::ך. מגג[::
 .וחן סוס.ף: ד ד,ן ניס אגנו. אנפופן ואון. אוןן אגה,. רנ' מן אנבא, "ך.,ו
 לביעורו,לבעורון

 יו':: :דק,::
 נציי. נייד[,י
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 ]טו["ל]יננר

 . . . . . מותר רב בשם חונא רמר מאחר ס.א,ר על שחטוחייב
 ר' הייכ . . . . אב על לוקין עמ' ררכ מאחר או פטורלכלנו

 חנן . . . . . . . חב מבני לאחר שוחט שיהא ער אמ' לקישבן
 . . ר' . . . בר 'עקב ר' חבורה מכנ. שא.נו פ' על אףלשוחט

 . א חבורה טבנ. לאחר חבורה מבג. שא.נו פ. על אף לשוחט5
 בירושלם עמו נתוו אפילו אמ' 'וחנן ר' לשוהט שאינו פיעל
 ר.ן בעורה עמו נתון ש.הא עד אמ' לק.ש בן שמעוןר'

 שלנל.]ת טוב.ם ,Q'o שנ. ראתפלנון כדעת.ה ור.1כרעתכן
 לקיש בן שמעון ר' הספק על התר"ה מקבל.ן . . ..

 ה.ה שאם מורין הכל הספק על התר.יה מקבל.ן א.ן אמ'10
 בעזרה רמר וטן ור" . . . ר מן ב.רושלם בחלון כנזרונתון

 תמ.ר ורם פסח . . . [כ דם 'ורה רר' טע' מה הואב.רושלם
 חמץ על .חט . אומ' אחד כב' שמעון דר' טע' 'וחנן ד'אמ'
 אחר זבח. רם המץ על תזבח לא אומ' אחר וכת' נבח.רם

 בחולו הובח.ם כל שאר ואחר עשר בארבעה הפסס5]
 ולהוצ.אם שלמוער כחולו לרבותן רא.תה מהשלמוער
 אני מרבה מיעט הכת' שריבה אחר עשרמארבעה

 ומוציא .מצא ובל .ראה בל שהוא שלמוער בחולואותן
 ות.יה .מצא ובל .ראה בל שאינו עשר מארבעהאותן
 ולטעלן שעות משש אמ' מא.ר רר' מא.ר רר'כהה.א

 רב, ראמר רמר[ סיעור. ס'א,ר[ן
 לכלבי'. לכלבו[2
 ""יי כעירי" '"'":-:ג;ןי:ךג;ן1גבעג:;:ן. יוחנן. .הנון לשוחט, שוחט[נ
 1,')ת. של ק.~ל'ותן דא'5לו)ן. ר"ת5לווןן,

 יאסך ומק ימי, ימן ריי".ו:י~"5סה::ב::;'.[
 אחר. ואחד[15
 ולהוראן. סועד של ו,קוצ'"סן שלסועד ד"ת. דא'ת"ן סועד. של ולסועדן,ו
 ומיעט מ'עטן ארבעה, מן מארבעה[ין

 ומ)ו."ן. .יתןן ומוציא:::,

 נ.י. ואת.א ""ה.אן:::ן':תיה
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רנג חדשים ידיםשר []ין

 בארבעה הפסם רנ ובר רכת' כלהן מנא ר' אמ'מרבר.הן
 מקשה היתה חבירה 'וחנן ר' אג' קיימין גןעשר
 בין כפרה קודם ונמצא כשאבר אם קיימין נןמה

 בשאבר אם לראיה ונתק כשר לשמ) שלא ב.ןלשת)
 פסול לשמו שלא בין לשמו בין כפרה לאחר ונמצא25

 שהו,דו או הבעלים בשנטמאו וקיימנה הואושלמיס
 ושלא מסול והוא פטור לשמו שעי לטסח נדחהוכבר
 חמן פטור לשמו והיירנו כשר שהוא חייבלשמו
 לשינ' ראשון בין שנתו בשעברה חסדא רב בש'אמרין

 . . שעי פסח ד:' כפרתו: ומן בשיעבר יוחנן ר' בש' הילא ר'80

 ארבעה, בארבעהן 462, של"כ עי.ן להן, כלהוןי2

 לגפרה. כניהן אזן; :ןן2
 לרעייה. ומתק לרשיהן ונתק,,

 נ~. )גי' )הלקח והא. קהלן:,
 לקנ'. לק,ו'ן,,
 בל.. ליתא ןק'.ן כשעיב'. גשיעבר[ לא. הילא(30

ח'.

 לשם פסח שוחט שהוא פוסל ליעור ר' מכשיר יהושעור'........................1
 פסח לשם a'D~t שרט שהא מכש.ר יהושע ר' מים ..
 שלט.פ לשם פסח שוחט ה.א שנרה לא ,מנו שעיבר .ון ..

 בש.עבר המרא ררב רעת.ה על פסם לשם שלמים שרט א ..5
 בש.עבר 'וחנן ר' בש' ה.לא רר' דעכנה על לש,נ. ראשון בין נח,.
 בקולו כוח נ.תן 'מא ר' בש' אחא בר 'עקב ר' ו' כפרת): מן.

 מה יום ארבעים מהלך מצר.ם ארץ בכל מהלך )ה.השלמשה
 ועד פל' ממקים אחת כת פל' ~Dlp וער פל' Dlp~O א)' יה.

 נקותה. קורסן ור'ך ן ר:
 התוחס. univ] ינ.א. ";ייהן תליה. ה.י. וייגרף,

 לא. ה'יא[ לקט לשדן:
 נת. טחן ה,. הינה 1'ןו
 ומה. מה[ קילי. מ)ס,ף: ך. והיה[ סשה. של שלסשה[8
 -  וממקוס. מסקוסן9
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תחןלוינוררנר
1"

~TpD 
 להלך דרכו שאין אבק אם מה תתמה ואל אחת כת פל'

 לא להלך שדרכו קול מצרים ארץ כל על לאבק והיה אמ' ת.
 נ.תן כך שלמשה בקולו כוח שנ.תן כשם לו. ר' אמ' שכ)כל
 מצרים ארץ בכל מהלך וה.ה הרשע שלפרעה בקולוכוח

 אתם נם עמי טתוך צאו קומו או' ד.ד מד יוכ ארבע'םטהלך
 והלך ט.כ) עבריי ה.יתס לשעבר ." את עברו ולכו 'ש' בג. נם15

 ולן י" עבר. הללו .ה הללו אומ' ה.ו שעה באותה י-י עכר.אתן
 לנסכ.ן תוקעין נסכ.ם שני לו ש.ש תם'ר תג. פרעהעבר.
 ,עורה ר' דלמא שחיטתו על תוקע,ן נסכין לו שא.ןפסח

 מפנ' אבונא ר' אמ' 'ת.ב.ן הוון אבונא ור' אחא בר 'עקב ר',
 ועורך ר' ל.ה אמ' פסך בכל אחה בר 'עקב ר' ל.ה אמ' הרמ.ן20

 ז' הרם.ין: מפני 'וחנן ר' בשם 'רמ.ה ר' אחא פמךבפלגות
 שפ.כה אם . . ." מזבח על ישפך זבח.ך ורם או' אררוכת' ע~ ככור או כשב בכור או שור ככור אך או' אחרכתוב
 .ט.ף לא .שפוך תנ. שפ.כה למה וריקה אם ,ר.קהלמה

 הכהנ.ם בקבלה פירש .ורוק לא .שפוך .זה לא .שפיך,1("2
 ר.הכן בשפ.כה מור.ם הכל הלרם מ.ר הדם אתזורקין
 מנא ר' מנא ור' חננ.ה ר' בזר.קה פל.נין מה ר.הכןבהו.יה
 הו.יה בע') זר.קה . . חנניה ר' שפ.כה כע.ן זריקהאמ'

 נגל. בלן;י אס'ןיי
 סחה. של",ס;הן גח. גוחן!,

 קויו. ",קיד, ד ,"'הן גד. ל'תאהדק;[ כח. גנחן,י

 גד. ל"א ,"ן את . וססך'.,י-יי
 )הילך. והלדן "רדה. ,בל, יגחין,י

 הקלויה. 'קן קייו ידך. ,;קן ה'. ,',ן אתו. אקל,י
 לוסג.ב. לוסג,ןן גד. ל'תא קנךזן

 אג.הו. ן אג."ו. "2)ו"ן:,
 קדמכן,!

 הדמא,ן_
 וצר". ~;ורהן "ומך. וידן "הא. אחדן

 המונח. ;. תורק דמע "ת ין קודש ת"ךה לא מוסי: ד rv],, ו'. הינה ן'ן הריאין. הרסין "ומך. כסדןין

 '"עד. .שעירן :ע[ק:ס.::
 ב"נ'ס. היהנ'ס, ו5'יש. 5.י"1 'שפך 'שלירן '""ד .ששר[,1
 הכן. ד' ד'"ג1ן ס)ד.ן. סיירן,ן
 קל" 1"1 מ5ל,,.ן. וסק "ל.ו.1ן מה רגן. ך, וגהרה ר,הגןן גהו"ה,,

 גן-. .,חא מנאן)ר'
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רנה חדשיםשרידים]יטן

 מי כי חנניה לר' מסייע קרייה מרייה בר יוחנן ר'אט'
 הוייה גבי קחם לה והייך 'היה טמא עליו זורק לא נדה30

 ואכלו יצאו תנינן תמן ' ףן וריקה: לה צווחוהוא
 היא וו אי הגדולה הלל וקראו הערבים בין ובאוושתו

 סרת. מד.יהן29
 גבה. גב.[ 468. של"כ עיין ר"לא, הא להן וה'יר ~סמך. מוסיף: די .,.ה[30
 ז', הלכה יק'1 ואח. ובואן11

ט'.

 8ן שו' ע"כ ליה ז' 47-פרק שו' ע"ב ל"ג ו'יפרק

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
........................ 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  'בעתו......................5

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שבות
 י.,....ןחנינ........... ר'בש'
 .. .... .. ... כא... זבח והרין הן מאוס'ןאחר

 מ......... ר' אמ' ב' רכת,ב,בחהשהכה
 . . . . . . . . . . f1)w אלא ר~ח.1 אינן ואילו דוחה הזייה10

 . . . . . . נבח היא אמרה ועורה דר' מלהיךכבזבד
 . . . חמיה ועורה ר' קומי קפרה רבד פוי בריורה
 . . בזובח וזה בזבח שוה תשובה ישע מר' ליעורר'
 . . . . כן ולא שבות מה חמה לא ליעזר ור' תמה קפראבר

 דהמפ.ר המועדות את והמבזה הקרשים את המחלל15
 שיש פי על אף בתורה פנים והמגלה אברהם שלאבנובריתו

 "ן:יגד.:י:גדג.י.'[
 אטד. אטד"[ וקרא. ,)מהן ס'לת'ה. סלח.הן,ן
 תמהם. ,ע'רא .[ . א פסיה ,עירה12
 החשובה. אח  יהושע תשונה[ יסע13
 לא, ילא[ מהשבית, שבותן מה אומר. מיסיף: די ליעור, ר' ור'ן11

 אגע,. ןס'וני"ס ב:'::
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לויננררנו

 .ום חויות הר. 'ושע לר' חלק לו א.) טובין מעש.ןב.רו
 ואסרו מלאכה משם בה שהת.רו תוכ.ה כש.טתךטוב
 אמרת אם לא ל.ה מ.מור ל.ה והווה שכות משםבה

 בפסח תאמר כרת עליה ה"ב.ן שא.ן טוב .ום בח3.נת20
 אמרת אם לא כהתניתן ויהיבנ'ה כרת עליושח.יב.ן
 שח.יב.ן בפסח תאמר כרת על.1 ח.יב.ן שא.ן טוכב.ום
 הייב.ן שא.1 טוב .ום הוא שנ.ה מנא ר' אמ' כרתעל.ו
 בתשובות ה.1 עש.ר.1 אס. ר' ראמ' כהה.א כרתעל.ו

 טעמין תר.ן ל.ה דא.ת כא.נש נסא ר' ראמ' כהה.א"ו
 עשה שנה עשרה שלש [-' מנהון: חד מותיבוהוא
 ה.א 111 בו .ורע ה.ה ולא ל.עור ר' אצל נכנס עקיבהר'

 יהושע ר' לו אמ' אליעזר ר' לפג. הראשתה תשובתותח.לת
 תנינן תמן בו וה' ע' נא צא כן האטת אשר העם ~ההלא

 וכמ.רתה ולחקן המור.עית מן רחוקה דרך ה.א 11 א.0ן
 העזרה מאסקופת או' ליעור ר' עק.בה ר' רב' רוחלכל
 ההכר טן לפוטרו אלא ליעור ר' אמ' לא 'וחנן ר' אט'ולחוץ

 מהו .רמ.ה איר "גא לעולם ס1ס.י: ד חלקן ס~ב,ס. וסעש.ס תור" ס~ג.ןן i)YDזו
 ~Vmin. .ווו סגנון. צר.ך לקור רב. "." "גין יוסהי איר נעל לא רצה בישל רצהרשות

 נד. לתא סוסן,י

 אסר. גי יגא א1' דאס'[ גה"'א,?
 ג'. הלכה ד.'ן מינהון_ . . סח'ב מנדון[ . . סיתיב26
 ליעור. אליעורן28
 ;~רה. העוינן אלעזר. לעורן ;ק'גא. ;ק'בהןן,
 אליעזר. ליעורן32

ו'

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 והוא...........................
 על.ו.........................ה

 חל.ום חי.......... שע.ה..........
 פסחויהוא את לו באושוחט הוא ולמחר . . . . . . . .. שא.לי בשבת לה.ות שחל עשר............שה

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



רנ[ חדשיםשרירים]כאן

 נמצא עליו מזה ואינו שבת שה.א מכיון . . . . . . . . ..

  יורה ר' אס' קרסיה כהרין חני אשכח  המצות . . . . . ..
 מחיץ ומשיבין ולחוץ ירושלם מאסכיפת רמר כמן . . . . ."1

 או לרביה אמ' גש בר ואית  שבירושלם רבר  עלליר.שלם
 ח;יוה שאין יבא הלכה מלמרי ל.ע1ר ר' שהיה לפיחילוף
 ליה אמ' הוא כך לפס הר'ן בשעת בו וכפר השבת אתריחה
 רוחה שהשחיטה כשם או' ליעזר ר' תנ' [ק' חילוף:או

 לו אמ' השבת את רוחק שחיטה מכש'ר' כך השבת את5]
 ל'עש,ת לה שאיפשר בשח'טד אמרתה אם לא עקיבהר'

 שהיטה במכש'ר' תומר השבת את רוחה שבתמערב
 השבת את שידחו שבת מערג להעשות להןשאפשר

 לעשותן .כול שהוא .וכ.חו צ.בור אמורי ל.עזר ר' לואמ'
 מכש.רי ל.  מה השכת את רוחין דן והרי שבת במוצאי29

 לאחר שח.טה מכש.ר. ל' ומד שחיטה לפג.שח.טה
 טכש.ר. ל. מה עקיבה ר' לו אמ' השבת את רוח.ןשח.טה
 את שח.טה רחת שכבר שח.טה לאחרשח.טה
 ואד.י1 שח.טה לפנ, שח.טה WID'~' .דחוהשבת

 זבח ימצא שמא אחר רבר השבת את שח.טה רחת לא25
 תינוק גב' שח.טה בלא השבת את רוחה NSeJIפסול
 את דוהה ונמצא התינוק .חלה שמא לך איתמה

 בשבת שנפל מזבח הר. הת.בו1 מילה בלאהשבת
 להכנות ראו' מזבה מין בשבת להבנות א.נוהר.

 ראו. א.נו הר. .כולת לה שנולרה עצמך הנע מאיתמל30

 קדמייא. קדמיה[9

 ב%ןגנןמ:5ג:7ןך::ג:הךק::
 א'. י' י'7,י[ י' י'. הלנה ה'ן.י
  ;.;צבורן, ע-י  אפסר. שא'5;ר-וא' תל1.ה. ה." שא'א. שאושרן אסרת. אסרתם.ן שנת. השבתן את,ן

 לעוות. ל.יש1תן וי'. וסו.  קי"נ y.y ,:  לארח הערה :.. א' הכנפער;ו,'
ז,

 תוסרי
 תאמ'.

 ,ו.. קל..כ עיין דוח.ן. אין שמהון בשות. להב "איבר להעשותן לין שאתשרזן

 לסג"ירי. מנקירין ל' גד. ליתא הקבתן את רובין:ו
 השגת. את דוח,ן מוסק ד שח."הן,ו

 הת.נ,ן. התיבוןן,1 נד. לי"א תיוקן,ו
 .ו.. קל'.ג עיין בד. ייתא ותבחן . . . להבות,,

 סאתסול. ל'כ;ו' מא'תסלן להגנות"-,י
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לוינוררנח

יא.
 . . . . . . . . . . . . . כשבתם לחותכהן

 ... .............שהל
 ........... ..,.רא מןבשבת
. ..תה עשרארבעה . . . . . . . . . .  

 .......... אום ..את נר שמואל4
 שבהב......... שה..,..דבר
 . . . . . . . . . . . . . . תחי נאכלת היתההפכח
 . . . . ר' בש' בון ב.ר' 'וטה ר' לשובע הפסח'אכל
 . . . . . . . . ה חנינה תני עצם שב.רת ל.ר. .צאשלא

 . . . . . 1 'מ.ם לשני נאכלת או' אתה עמו מתבערת10
 . . . . . . חבש השלחן על עמי בעולה הכן ותמרחצות
 . הדה 'וסה ר' אמ' עמו להתבער צר.כ.ן השלחן עלעמו
 . . למבערה צר.ך קופר מיכל וברעת.ה חובץ ראכלהה1
 שלמים לשם ושחטו פסח שהוא ביודע אמרה מחניתה 'ן
 אמ' מנא ר' עולה לשם Tunwl שלם.ם שהנא בו .ודע היה"ן

 א.לו טצ1ה בעשרתו א.1 אמ' 'TIDT ר' מצוה בעשייתו'ש
 לשם 1שחט1 כבש.ן שהן בהן סבור שהיה צ.ב1ראיל.
 א.ל. א.ל1 כן 1תנ. איל.ם לשם לצבור עלו לא שמאא.ל.ן
 א.ל.ם לשם ושחטן כבש.ן שה1 בה1 סבור שה.הצ.בור

 פסח שהוא בו בסבור מתנ.תה א,ל.ם משם לצ.ב1ר עלו"?
 שה.ה אלא שלמים שהוא בו .ודע היה פסח לשםושחטו
 טנא ר' פסח לשם שלמ.ם לשנות שמנתר לותרסבר
 מצוה בעשייתו יש אמ' ךסה ר' מצוה בעשיתו איןאמ'

 באחרתתה: יומה ורר' בקרסייתה מנא דר'מסתברה

 ר'. ב' יוסא כיי'[ 'וסה לשבע. לשיבע[8
 ,ב". .צאן9
 תניוה, חפי איתא אוזן אתהסי
 קתגש'ל ן . . . חב, ש1לחנ1. הולחןן הנין. 1ת'"ד הנןן ותנדין

 הדא. הדהןוי
', מבעך'. למבערהן מיכול, מ,כל[ ההין. ההן[נו
 ו/ הלכה ן'ן4ן

 ב4/ל'תא אמרה, 4יו. של"כ וע"ן ט" מונה כל כאן naau בל-
 בו. מוסיף: ד-דע[
 בו-. ל.תא בהדן בן-. ליחא איל'171

".  כן-. ליתא  אילון  אליס.  איליסן  לציבור. לצבורן אל.ס, אילקן18
 סתוקוח  ה.ר  שהון בןה ותא  בהוןין

~a.D 
  אלים. א'ל'סן כבשים.  בבשץן

 ען. '"הן צתגהנ ס"תברהן"
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רנט חדשיםשרידיםלבג[

 ר) 'הושע רר' על תתובה ליעור רר' הדא ל.ת אמרין ןק'15
 על להתחלף שררכ) מדבר מש.בינ. את ה.אך ל.ה מ.סריכיל
 רר' על תתובה .הושע רר' )לא ליתחלף ררכ) שא.ןדבר
 לשם ששחט) שלראינכן פסה) רוי ל.ה מימזר יכיל ר)לתור
 או' מאיר ר' חייב ותמר כשר דבר לשם שינהו הר'אקון

 מאיר ר' דברי לע,ר ר' אמ' פמור צ'בור אמורי לשט יעדחט33
 שאק דבר מעה שמע את תרתי מינה שמע את עגלאפלו
 מצוה בעשייתו ו'ש ליתחלף דרכו שאין ודבר קצבהלו
 נרה יבטחו כגון מצוה בעש,יתו יש אמ' לקיש בן שמעץ,ר'

,,
 י' ולגק בזן

 לחלי. להתחלין

 דאבן. ;ל "ליא~בןן,!
 לרבד. רבדן לשםג2
 א'מ,רי. אסור'301
 להתחליף. ליתחלף[ ק'צבה. קצבהןב3

 .י"ב

 שנ' כגון צוה ...................1
 לנכל )ביקש ,לה . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 את ומל שמח חנן . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 . .הושע .. חטאת................

 שמואל . . פ................הושע
 יוחנן ר' .................מצוה:

 פטור מצוה .עש,יתו שיש . . . . . . . . . . . ..
 רבר או' שסעדן ר' כמחלוקת מצוה...........

  מצוה' בעשייהו ושיש חייב .צוה . . . . . . . . . , . ..

 שם שיהא והוא מאיר ר' רכ' 'וחנן ר' בש' א . . . .10
 yaw את פסח לשם ל.שתנות וראו. שנה ובן . . . . ..
 )רבר קיצבה ל) שא.ן רבר מינה שסע את תלת . ..

 כמחלוקת. במחלוקתן חייב, מוסיף: וי טצ~ה[8

 :] 47ך:ג ן:עג:ןן::ג
 להשתנות. לישתנות[ ושלמים, מוסיף: שנחן-ן- ובן1נ
 קצנה. קיצגהו?1
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לגיונררם

 מה מצנה בעש"ת) ש.ש )דבר להתחלף ררכ) אין.
 שלא מ.טר סבר 'רמ.ה ר' קיצבה ל) שאין רבר לךאית

 השבת את שירחו פסחין כמה קיצבה התורה נתנה15
 ר' מנ"ן על לעמוד ,נול את שאין סבר ')מה ר' שנדבכל

 'פה אמ' הוה ספ.קות תעוקות לאילן מט. הוה כריוכה
 לעמיר .כיל את שא.ן מ.טר לך אית 'רמ.ה ר'ל.מרנ)
 פסחין כסה ק.צבה התורה נתנה שלא מנינםעל

 והנא מ.מר סבר ')סה ר' שנה במל השבת את ,דחו"2
 בשחרית )מל) שבח בערב שלשבת את )מלששכח

 שהוא אמ' כא ר' פטור שהוא יג.י ר' מ'מר סבר א' ועורהר'

 ה.אך להגריעך בא 'נ" ר' אסרה מ.לה )ל"רדח"ב
 בר' ~עורה רר' דעת.ה על להתהלף שלת'נ~ק~תדרבן

 ')סה ר' Dlp' טנא ר' אמ' מאיר כר' ררב רעת,ה על .נ"25

 מאיר כר' 'גי' ר' דאמ' מה שמעון כר' חסרא ר' דאמ'מה
 פלנה אשכדנן ~ripo לר' מאיר ר' בין רברמשיב.ן
 ספ.ק)ת ת.נ)ק)ת אל.ן בש.)ר שמעין לר' מא.ר ר'ב.ן
 שא'ן ברבר או קיצבה לו שיש כדבר לון עבד אתמה

 )אפלו קצבה ל) שיש כרבר תעבר.נון אין קיצבה ל)"3
 ל) שא.1 כרבר תעבר.נון א.1 למול אחר ת.נ)ק שםא.ן

 מליהרן חמ. אחא למול אחר ת.נ)ק שם ש.הא)הוא

 להחל.ף. להתחלף[13
 חלי.ה. היו'ד בכת" 011 קצבה. ק.צבה[14
 וחו, פסחים שירחון פסחין קצבה.  קיצכהן6נ

 מיניינן. פניין[ סיפר. סבר יוס'  סברן  יוסה16
 תלויה. השניה הותו תינוקית[ לא'לין. לאיל]ן11
 פסחים. פסח'ן[ שלא. אקא שיא[ מ'נ"נן. מנ'נם[19

 '"[. דרג' [;'רא[ס',תיק רח' קהסה'אסרשלא
 אחת חגויה ק9 קה.ה תעתד YQW'1 אסרה.ב'

 ,, סלו. )סלון שגת. קל שלשבתןוו
  שהיא( ינאי- יניו[ ב[-. ליתח מ'סר[ השירוח. ב'ן תלויה . .א' א'[ [עזרא. ועירדן22
 ', ב!-. ל'חא  שהואן אבא.  בא1 בךי,ליחא

 ועזרא, n~lYr] ח'נוקות. של שלת'נוקיתן24
 מנה. מנא[ ינאי. ינקן26
 ינאי. יעיי[26
 לרס"ר. חיקתה )הג'.ח בר'. בכה": לר'[ 5ל))א. 5ל)ה[ו!
 אילין. אליןן,,
ך 11,,  ג5,ל' יאפלון "ינ'" "'י.י "'ו[ ג"קימ"'. ,ין גד. י'ת" קוב"[ . 

 קיצגה, מוסיף: ז4 ל11 ואין. איןן אחד. אהרן31
 בן-. לירא מליקוןן איתא. את"[ אהד. אתרןו,
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 חרשיםשרידים]כה[

י"ך.
 .................... לנן עבר.1 ררבנין1

 . . . . . . . . . . . . . . . . . הקר.ם חמ' אחאלמזל
 ................. ה.א מחלפה אמ'רמה
 ............ ש.. מ. על ל.עורור"ה)שער'

 . . . . . . . . . . . . . נחלק סד ועל ד.יב שהנא בעבת6
 . . . . . . . . . . מר.י ל.ע,ר שר' בשבת ומל) שבתערב
 . . . . . . . . . . מ קש" מן בזן ב.ר' ')טה ר' אמ'פוטר
 . . . . . . . . . . רב שבת בערב שלשבת את המלששכח

 שא.ן דבר . . א 'וטה ר' דב' אבל שמעזן )ר' מאיר ר' רב'וו
 פטור מצוה לשם ב) פועה )הנא ה)א.ל מצנה בעש.ית)10

 המ.לה את המעכבים הציצים על אלא חור א.נ)פרש
 הציצים על אפ.ל) חור פרש אפ.ל) ')סה ר' דב' ')חנן ר'אמ'
 דתנ.נן הה.א 'וסה ר' ה"דן המ.לה אח מעככיןשא.נן
 בשבת לה.)ת שהל שלחג הראשנן טוב ')ם או' ')סה ר'תמן

 שה)צ.א) מפג. פט)ר הרב.ם לרש' הלולב את )ה)צ.א )שכת15
 ר' ראמ' כמה כן במצה אף כן שלמ.לה בסכ.ן אףברשות
 צ,צ.ן על אפ.ל) חור W~D אפ.ל) ')סה ר' ר3'')הנן
 שלמ.לה בסכ.ן אף אמרה הרה המ.לה את טעכב.ןשא.נ1
 מאיר לר' נצרכה למ' לעור ר' אמ' " כן: במצה אףי1

 כמה לקיש בן שמעון כר' לעור רר' את"ה 'רמיה ר' אמ'"2

 בן-. ל.חא ל~ןן ;גדין דרננ'ןי

 ולזו. ננ., חלתה הראווה ה.ש. קבת של מלשנתן )סל המלן, ,וקץ.[0:

 וסועד. ס.;הן ודוא,'
 המעכב.ן. ציציו המעכבים[ הציצים פ.רש. פרש[11

 ה?,צ.ן. על אי ia's'sn ;ל א5.ל1 5.רו. V7D] יוסי. יכהןוי
 ההוא. הה.אן .)ס'. 'ומהן ה"ד'ן. ה"דןן "א.ן. "א.;ןן,י

 שהוקאו. ;יצ'און גרשים( ווגה[יקכה.גלרק'ן,י.

 "ה. "ן נפהן ",לה. של "לס'להן.י
 הצ'צ.ן. ציציו[ טירש. פרש[ יוסי, יוטה[17

 מלה. "' העהל::'ג:י:ן:גן;,וי-הי,ו

 את.א. אתץהן בן-. ל'תא .רס.הן ר' אמר,ו
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 .ל1.נוררטב

 לעור ר' כן מצוה בעש.ית1 .ש אמ' לקיש בן שטעוןרר'
 בעל שהוא ה.א שנ.יה ת.מר א.ן מצוה בעש.יתו 'שאמ'
 להתחלף דרכו אין עול הרי להתחלף דרכו אין מום ובעלמום
 יסבור א.ן 'nDT ר' אמ' עגל אפ.לו מא.ר ר' רב' אלעזר ר'ואמ'

 ררכו א.ן מום בעל 'וחנן ר' ראמ' ה.א את.יה 'נחנן כר' לעור ר'"2
 חייב בנל1. הא להלל צר.כה שכן להתחלף ררכ1 ענללהתחלף

 שמעון ר' בשם אחא בר 'עקב ר' היא שמעון דר' יוחנן ר'אמ'
 '1סה ר' בש' עוקבה בך חמה ר' היא שמעון ר' לק.שב1

 '1נה ר' שלמים קרב נ1פ1 מפסחו ירו המנשך חנ.נהב1
 תנאן והא פכול.ן שלמ.ם אמ' 'וכה ר' כש.רין שלמ.ם אמ'0ן

 ר' פכול פטור לה פתר.ן כשר פטור מ.מר סבר.ןפטור
 שאבר אלא שלמים קרב נ1פ1 פסח לך א.1 'והנן ר' בש''ס.

 בג'ול. והוקדת אחרת "אות "תוקש הלד"ר ,רוי,י!

 הר'. "1ס'י: ,- א'1[,ן
 יפי,, ')ס'. 'ומהן לעור. אלירן,ו

 תנינן ..
~TDS 

 כברין
 כל אמ' שמואל .סול . ..
 והא שלמים קרב כפסח ..
 פטור לה פתר.1 1פס1ל פטור.
 תמן רתנינן ה.א 'הורה רר'חנן
 '1ס 'ורהר' רב'ר' עלה.ה.ר כח.
 אשכחנן הן מנא ר' ק1מ.)א

~7UD 

 גופו מוסיף: ו-בפסח[

 ורב', ןר'
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רסן חרש.םשרודים]בו[

 ועל כשר תמ1 ותנ.נן פטור הכה ת:.נן . . אמ' כש.ר.
 תעבר א1' ברוקה בן 'וחנן ר' של ב',1 'שמע"ע ר'כולס

 בעה '1סה ב.ר' לענר ר' השר.פה לב.ת 1.צא צורתו(1
 הבעל.ן שמשכו IeD'JWT שט.תו נ.חא '1סה ר'קום.
 אם הוא למכשיר פסול בח.י1 אם DP'1 נן מה .רןאת

 שמע' כר' אלא שח.טה לאחר טש.כה יש שח.טהלאחר
 ש.ש מכ.1ן שחיטה לאחר משיכה 'ש אט' שטעוןרר'

 כ1ל'. צורה: וטעה הוא מכשיר פסול למשוך רשות ל."1
 רמון בשל 1נ'1לטה הפסח את צ1ל.ן כ.צר ו'פרק
 א.נו ,שלרמון משקין בוצצ.ן העצ.ם כל בא בר ח.יה ,'אמ'
 שלרמן אפילו בלחין אם ק"מ.1 נ1 מה משקיןבנצץ
 אלא ssla'1 א.נן העצין כל אפ.לו ב.ב.שי1 אסבנצץ

 רמון a~Je3e ולחין מבחוץ 'ב.שין דעצ'ן כל כיני"2
 אותו צולה 'ורה ר' בש' תג. טבפנ.ם ויבש מבחוץ.בש

 ומרת.ח רותח הוא והר. לו אמרו שלמתכתבשפור
 א.נ1 שלמתכת כך נשרף א.נו שלעץ כשם להםאט'

 חם שהעץ לטתכת העץ רנטה לא לו אמרומרת.ח
 תנ" א.ת חם מקצתו חם מתכת כזלו חם לא מקצתו"2

 על פ.1 לתנך מו.ע שהנא ער נק1בתו מבית ת1חב1תני
 עבה ב.רך מה וה1פכ1 הרר כרפה תנ.יה רהר.ןרעת.ה
 כרעיו על ראשו דרש קר" או' הדליל. '1סה ר' להעבר

 הנא. נגהן ובקר. גויה .,
 [- בולן,

 תפוגר. תעבכן היה. סוסיי:
 נעא. געתן 'וס'. ד' ג' ,ומה[ ג'ן'"ו
 הבנג'ס הג;,'ןן 1י)'"או. 1ש)'ייון 'וא'. 'ומהןו,
 "קול. סגור ליגורן בח"ב. גח-ןן אנן. )ןן 'דג. 'דןןו,

 בד. "תא זח'סדן . . . אלא"-,י
 [- וין פרק., בד. ל'תא נ1ל'ן,י

 ר.מון. דסוןן של. בשלן למה. ולסנן כ1'. וו'ן א'. הלנה סוסי:
 ר'ס1ן. וש, 1שלדס,ןן תתויך. .סקק',' סוק',[וו
 ד'סון. ש, שלדס1ןן אין. )ןן,ן

 העצ'ס. il'sVn,י

 "וסר. ן:::,בי:":ז[ן):ן
 מתג". ". ז,סתבתןו,
 סרבת. זל קלסתבתן ;,. של שלזן ,ה4 להטן,:

 )ק'גחו. )קרבתכן,,

 ש. אנן 'ש'. קסם לז. ,ך["
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לויננררסד

ט"ו.
 . . . . . . . . . צל.1 ב.נ.הון מן (pD טה קרבוועל1

 . . . . . . . . . . . . . .1סה ר' לה עבד כ.רךת.מר
 . . . . . . . . . . . . קרבו ועל כרעיו על ראשודרש
 . . . . . . . . . . עבר עבה כירך ת.מר אין בווצל.1
 . . . . ועל כדע.ו ע, ראשו דרש קר.י תימר איןכשר
 . . . . עבה כ.רך ת.מר א.1 שלקרירה בהבל צל.1פסול
 על ראשו ררש קר" ת.מר א.ן פסול הנל.ל. 'nDT ר'לה

 קר.רה צל. לא אש צל. תג. כן לא כשר קרבו ועלכרעיו
 הכל דרש קר.י אמרה הרה שלקררה בנפהבנ1נע

 שאול אבה בעל פלינ.) מה לו כטוך שהנא בעל.1 טור.)10
 על אמר.1 ורבנ.ן למערכה סמוך המערכת עלא1'

 בר' שאול דאבה את"ה שלמערכה ננה עלהמערכה

 או' הנל,ל, 'ומה ר' דתנ. הנעיל, 'וט. בר' 1דרבנ.ןעקיבה

 את ר1א.ן עשרה שלארבע סררין שנ. עשא1אפ.לו
 ב.ר' 'וסה ר' כש.רות יהתהת1נ1ת א.נ1 כאילו העל.1נות"1

 מא.ר ר' כש.טת שאיל יאבד רב. '1תנ1 ר' בש'בו1
 מקולס או' 'שמעאל ר' טרפון ר' דבר. בר תוךבשילתן
 'וסה כר' 'שמעאל ורר' עקיבה סר' טרפזן רר'את.יה
 ראשו צלי כולו מקולס נר. הוא א.זה '1סה ר'תנה

 אי1 מקצת וב.של מקצת שלק קרבו ועל כרעיו על"2
 טוב .וט בל.ל. מקולס נר. מכנ.ס.ן מקולס נר.זה

 צל"ו. צל'1ן מגיניהון. ביניהון[ מן1
 'וס'. יומה[ ליה. לדן עבה. מוסיף: די כירך[2
 לביר.  לברן  ולייו.  וצליו[4

 כיריך, כ'רךן קד.רד. של שלקדירה[ צל'יו. צליוןי
 יוסי, יומה[1

,
 ק

 דריש. דשן דה. ק של קררהן
 אב אבהן ,~,. ול'.ב עיין מ"לי1.ן. מה "לין.ןן מה גן-. ל'הא לון,,
 דאבא, דאבה[ אח'א. תת"ה[ מערכה. של שלמערכה[12
 אומר, ר' .א1'[ . . רתנ'13

 ;שך. ;שרהן אדב; של ולארב;[,י

 דואן א'וה ,ו,. חל"כ ;"ן אומד. ד1,',' 'וס' 'ומהן דפנה. הנהן,י
  בש,. או ומישלן"2
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רפה רדמםשרידים]כט[

 וב.ום שלחוהראשון
~TD 

 מכניס.ן שלפסח הראשון
 לא אבל שלפסד דראשוaTD 1 .ום בליל. מקולסעגל
 הנה.נ רום. א.ש תוורס 'וכה ר' אמ' חג. D~lpDנרי

 בל.ל. מקולס.1 וריין אוכל.1 ש.הוא רות. אנש. על"2
 תהדס שאתה א.לול, ל) ואמר) תכמין שלדופסר.ן
 חנינה ר' אמ' ת)ורכ מהוא אותך מנרין ה.ינולא

 5קח. ", ",יקם,, 5"" "י "ירחן ,1' "י'.ג ;ין """יון. יי""יון ",. ש, ",דוןו,
 תודוק. תנודתן,,
 מד"ס. ודיןן ק,ה1. ק'הואן את. ;לן,,

 י" תיי"י יי. ""י'" '"ךן מ-' דב, ::יגג:ידב.::

.r~e
 את מבש נמצאת לא רבנ'ן . . . . . . . . . . . . .1

 את המביא וכל ברוץ . . . . . ..
 .ומה ר' . . . נ. צר.ך כחוץ קרש'ן . . . . . . ..

 לומר לארם שאכזר אומרת ח . . ..
 לפסח בשר ל, זקה )צא הללו המעות את לך הא . . ..
 בשר בהן ל. וקר וצא הללו המעות את לך הא לו או. . ..

 .רמ.ה ר. אס. בו )צלת התנור את גרף בע' אמ' ר'לצל'
 עק.בה בר' ברם הנל.ל. .וסה כר. ל.ה צר.כהמה

 ליד צריכה עק.בה כר' אפ.לו .1סה ר' אמ. ל.הפשיטה
 נ'חל.ן שעה נ.צלה התנור לאב.ר שהנרל.ם בשעה"1

 מקצתו נ.צלה ב.1 מה לשעה נ.צלה עולםלאב.ר
 ר' אמ. התנור מחמת כולו נ.צלה ב.) מה התמרמחמת

 אלא אינו כלום לנחל.ם מועיל א.נו תנור בו1 ביר..וסה

 Q'W1p. קדות[, וב,. ובלןו

 גדנ י'ת" :ייון:
 בהב. יד י'1

 ו!ל,.1. 1(,.,ן א,פ,. אמין .צלות. לצ'לן;

 ואשלו. אילון 'וא'. 'וההן,
 .אבירן שי)ח,'ב גועה,ן

~WD 
 לחצ. צלה )'ולהן העורך. הובסת 1ג"ן .איר. 1הל'ב

 ון,ה. )'!,הן נ!,ה. ו,!.הן ד;1,ג. ;וח"ן ,אתר. לאג,רןיי
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 ן]ל1'ננררמו
 נ.צלה תנור באביר שהנחל.ם בשעה ההבל אתמכנס

 לחצ. ניצלה עולם לאב.ר שהנחלים בשעה שעה לרצי"1
 יכול אש מכוות דבר שלכל צל. לא אסכלהצל. לא קררה צל. לא שפור צל. לא אש צל. בז'שעה:
 מר.ית והיתה או הטכ)ה מח.ית והיתה לו' תל'מוררת
 אש מכוות ל1' תל' צלקת שתעשה ער יכולהמככה

 כ' מלמטן אג' הנא )כן ה"תה )לא ה"תה כיצר הא29
 השום כקל.פת שת.קרום ער היא המכוהצרבת
 צל. אם כ. אש צל' תמ1 לענר ר' אמ' הכן אתמרוהכה
 מח.ת וה"תה הכה ברם לע.כוב הכתוב על.1 שנהאש

nlT~Dnחוקה תמן אבורמא בר שמואל ר' אמ' מקום מכל 
 . אש צל' נמל.אל לרבן ל.ת לך אית מה הכה מעכב חורה"2

 אש צל. ר1ר)ת פסח אין אש וצל. מצרים פסח ל.האית
 כאש אש תולרות עבר לא ימל' רב1 בון ב'ר' '1סה ר'אט'

 על חולק נמל' רב1 כאש אש ת1לרות עבר'ן)רבנ'ן

 ;ייי התוי נ'ייד[ ת"י ב"י'י ::ן,ן:::4.ד::זגןנהןאג'י[::
 ,שעה. שעה לחג',ן-,י
 קדידה. קדים "". ."ן ב'. "יסה ב'[,,

 יד ל ,ד'תהן אב. יין מח.ת."ת,:י
 מנות. ס117ת, הסנור. מחח הסנוורן מחית,י
 נך ל'ת" נין לימן. סלסס1ן תתה. ח.,תהן לא. 1."ן הס"ה. ח"תהן,,

 המכוה. דמכ11הן,י ן, הנן:

 דייק. דולקןו, דג.. נ' 'וא' ג'ר'ן ,טה,,

ידן.
 . . . . . . . . . . . א.ל) ב) כ.וצא טעשה ועושהחכמין1

 . . . . . . . . . . אג' ה"ת. נא אמ' ולא אש צל. אםכי

 . . . . . . . . . . . א נא שיאמר הוא צורך הוו.מותר
 . . . ש )מ' . . ה.ית ובשל אמ' ולא אש צל. אם כיממג)
 . . א ובשל ש.אמר הוא צורך הוו. מותר .האוצל.1
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 חרש.םשריד.ם]לאן

 . שיאם הוא צנרך ך11. מותר יהא וצלת בישלו או'היית, . . סבו אמ' ולא אש צל, אם כ. ממנו תאכלו אל אמ'א.לו
 מבנשל ש.אמר הוא וצורך ובשל ש.אמר הוא וצורךנא

 תנ.י א.ת ח.יב תג. תנ.י אית מכעור נא כ~.תאכל
 חג.".[

~lDD 1מקום מכל נא ממנו תאכלו אל ח.יב רמר מ 
 בל הוא צל. אכול במקום שהוא בשעה פטור רמרמן

 נא תאכל בל א.נו צל. אכול במקנם שהוא בשעה ;אתאכל
 תנ.י א.ת ח.יב תג. תניי אית מבעור עצם בושבר
 מקים מכל בו תשברו לא ועצם ח.יב רמר מן סטורתנ'

 הוא צל. אכול מקום שהוא בשעה פטור רמר ומן15
 אינו צל. אכול מקום שא.נו בשעה בו תש' לאועצם
 נוף פסול שלתנור בחרטו נגע בו תשברו לאועצם
 פסול החרס על מרוטבו נטף מ.ר ונ.שרףהוא

 הסולת על מרוכבו נטף צורה וטעון הואמכש.ר
 רתמר הרה לק.ש בן ITY~w ר' בש' ארה כר ח"ה"2

 אמרה לא אל.ע.~ר ר' אמ' אסור בצונ'נת אכלברותחת
 מחמת 'צלה לא הוא אלא אח.ר,ן .צלה לאהוא

 אסור טיפלו אם הא סכו אלא אמ' לא סכו ג'אח.ר.ן:
 ב.סנא לר' שאל שר.פה בשמן תרננולח בישל גש ברתר

 פור.ן אין מחניתה כ.נ. [-' שנלקה: אזל ל.ה אמ'25
 הצבור קרבנות וכל ' [ק ' [ק : ב.רושלם ש.נ.מעשר
 פי על אף לך מיסור אלא אחא לא בטומאה בא.ןאינן

 יי'ר' ה" יויר[ "11, וצמ"ה. וצל,י[י ""יי' תאגלי[,
 דא'ח. איתן וידל. ז". טק.7: ד יבשי[, יצי,ך. .(ורדן ג",. ינילן יצד.ן. יצרד[4
 דחסך. מאן דסר[ מן,ן
 נגל. בל[ גקוס. גמק1ס[ ד""ר. ושן דסר[ מןן,
 נגל. גלן גקוס. ,",)1 גסקו"ן שהא ת.ו'ך. .,הוא' שואן,ן
 1- מגדודן,י

 דאסר. סחן דמדן מן.י וג(.ל. ,וט. י,ק.י:

 ייוס.גק נ.]ש:ן:::וןהמוןקה1א::

 משדד. 1)'קרדן"י

 :::ק ::וגג.סני'::ך::
 התרה ס1ס,ד: ד אמרהן ל"ד. "ל,ע.,רן תל1.ה. ק.'. גוו)וח. תמת[וו
 אחרי'. אח אחירין[י2

 ('ג,7. ך(נודן סי'. ך,גך ך'ן ך. ק;'. ק';'ן,ו
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לויננררכה

י"ח.
 דמר כמן בין בטומאה באין אינן . אה . ..1

 א'נון ארבעה עיקר כבשין רמר כמן . . . . ..

 למ.ר'1 כולהון תנ' תג" אית חמשה נתון . . . . ..
 כולתו) רמר מן ממקומו לסיר ואחר אחר כל תנ. נ" .אית
 אח רוחה בפסח שנ' כסוערו מה noen מן .ן . . ..
 הטומאה את דוחה בכולהו1 שנ' מועדו אף .ומאה.
 ואח.יה ל.ה סנן ממקומו למר ואחר אחר כל רםרמן

 סוער. את משה וידבר לו' תל' מה או' רב. רתנ.כהרה
 תמ.ר ועל פסח על אלא למרנו שלא לפ. יש' בני אלי"

 קרבנות כל שאר במועדו בה) Jrp' השבת את ש.רחו"1
 לעומר במועד.כם ל." תעשו אלה לו' תל' מנ"ןהציבור
 שמענו לא עמהן ולקר.ב הלהם לשת. עומרוליקר.ב
 'שראל בג. אל י.י מוער. את משה 1.רבר אומ'וכשהוא
 שהן וכשם בטומאה בא.ן כולם ש.הוא חובהקבען

 הכתוב נזירת בטומאה נאכל.) 'הוא כך בטומאה בא.ן"1
 כן בפסח אף ומר טמא נכל ,,ע אשר והבשרהיא
 ,' [ק' לאכ.לה: אלא מתח.לתו בא שלא ה.אשנ"ה
 אכ.לה כלא בזריקה 'וצא.ן אמ' נתן רר' נתן כר'רלא
 הערב.ם ב.1 .ש' ערת קהל כל אותו ושחטו טעמהמה

 יוצא.ן כולהן אחר פסה אלא שם שאין פ. על אף אותו"1

 דאסר. סמאן דסדן נסן ואנל'4 ב",[ןי

 גולמות. גולהוןן,
 דא"ר סאן דסק "ן העורות. גין תלו' .lDIpOO' ממקומון לסד. למ.דן,

 ואתי". ו"ת.יהן סכין. מקן, ג סועד) במועדו[:
 כחרא. כהדהן5
 )התמי ... התקח תס.דן . %ח נד .יתא יוראלן גג. אי ה'. י.ין,

 !,בור. היןנודןזן
 ולקרב. ותקריבן ולותי. 101 ,יתין עומר ולק"ג. 1.יקריגן!ן

 'בואו. "כולס נא,ןן נולם שהוא,י

 [- סיף הוא. ה,אן,י
 ואמר. ומרן ,אגל. ל" מוק'ד:

 ה' הינ" 1'[ ה'יי

 כילהון. נולהןן,,
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רכס חרשיםשרירים]לון

 פש.טה ואחר אחר לכל כז.ית וא.פשר אחתבזריקה
 את ~ורק ק,ימין ודאמורין דבשר ניטמא מ.לתהדדד
 ,ורק ק"מ והבשר האמ1ר.ן נטמאו האמור.1 עלהרם
 ר' אמ' האמ1ר.ן ואברו הבשר נ.טמא הבשר על הרםאת

 ואברו הבשר שנטמא כס. לא קימץ והה.1 שמ.י"2
 מנא ר' אמ' קימץ הכה אוף r~'p ותמר היאהאמור.ן
 שיר.ין שאין פי על אף אם' ל.ע~ר רר' ל.ע,ר בר'ת.פתר

 ;טמא. סילחא הרא "כסא NDD'l] מזלתה הרה:ן:ע:;סה

 ק".ס)ר'ן. ן"סור'ןן ן"'מ,ר'ן. י"ייר.ןן,,
 .ה:שר'. niniwn_ גזן ותלה ,סחף. )שגח ,סקסץן .קס' .ג",ג קתח', הס51ר .הגשרן,ן

 הא'סור'ן.האסורכן
 "נ'ססא. שסמאן ".. ולגן וזן ק"מ". ק)סץן )ההן. )הה'ןן הס'. עסק,,
 ק"ן גן-. ל'תא סואן נורק. ק,מץן הג". הנהן אמי. את ותמרן הא'סור'ן. האמור,ןן,ו
 ו,'.ול"ג

 .י"0[
 ............. עובר'ן בטומאת בא קומץ.ש1

 . . . . . . . . . . . . ט אותו זורקו וטמ'א'1 010,ןבעל.
 . . . . . . . . . נגע לא הר' טמא בכל 'וע אשרוהבשר
 . . . . . . . . טהורים כאן 'ש הר' בשר 'אכל טהורכל

 . נאכ הוא בטמאה כבא הפסם שאילו מאחרועזראר
 . . . . בט1מא ונאכל בטומאה שבא כמ. הכה אףבטמאה
 בטמאת 3א בע. ועורה ר' אמ' שמואל ר' דא אכרהוה"רה
 שבא כמ' לזרוק לו מת.ר'ן שא.ן מאחר עבירה הךהרם

 שלא כמ' הורצה וזרק עבר שאילו מאחר אובטומאה
 ה1שע.ה ר' wa' לעזר ר' ראם' הרה מן נשמע.נה בטאטאה בא10

 עוון לא הקר'ב'ן ע11ן הקרש'ן עזן את אהרןננשא

 ,אגל. :::ןלנ בך'ן:
 זעירה. ומורהן,

 גד. ל,תא ב")סאהן ונאגל והנא. הנהן אד,
 גססאתן ועירה. וער"ן "י. ;ל,'נ );יין דאמר. אסר ויירא דגן "סרה והיייו;

גומאת.

 1'קסע';ק. נוסן.1הן.,
 הדהי

ן ע"ן 3ן-. "תא נק'ן לעור ר' הדא. צ ק  .,,, 
 עזן. עוון[ עזן. עוון[וו
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לויננררע

 לצבור לקר.ב.ן ל.חיר קר.ב.ן בין הפרישהמקריב'ן
 ש.ש ב.ן לצ.בור המקר.בין כתת.לה לזרוק לומתיר.ן לאי ואם דבא לו אומר.ן לו יש אם ליחידהקר.ב.ן

 מתנ'תה לע"ר ר' אמ' הורצה p~rl עבר לי שאן ובע לו"י
 בא אם אבל הראשונה משעה בטומאהבשבא

 על ולוקים הוא כטומאה כבא וניטמאבטומאה
 הרם '[רק הציבור וניטמא בטהרה שחטואכ.לתו
 'וחנן ר' בש' ה'לא ר' בטומאה הכשר .אכל ואלבטהרה

 אכילה בלא בזר'ק .וצא'ן אמ' נתן רר' היא נתן רר'20
 הרם ,p~r והציבור הרם ונטמא בטהרהשחטו

 ר' בש' 'רמיה ר' בטומאה הבשר .אכל ואלבטומאה

 רא.נו אומר.ן .הוא שלא העין מראית Jee''וחנן
 הרם .יזרק לא מעתה בטמאה ונאכל בטהרה באפסח

 בטהרה בא nDe ראינו אומר.ן .הוא שלא בטומאהג2
 מור' היא נתן רר' מ'מר סופך הוו' בטומאהמורק
 שנטמא בחבורה נתן ר' מוד' ובזקן בחולה נתןר'

 ,ן'ג~ד. ,הגוך,,ן
 המקרובין הורצה ,זרק עבר דמו את לורוק ל, מת.רין א,ן מוסיף: 47 לאו[ ואם"1

ק "ס :ן::ךג:ן4.'יגיי י"יגן:ג!:ף זךג'ק  "ס "י" " ימי'י 
[,ן '"" ן ש מ  בטהרה. נס1סאדן:ן ,. ד"י11ה. "יאוווהן בם. ג,מ["ן מ"י."". 

 לא. ה'לאן,י ו1סמ". 11,יסאן,י
 אבל. כלאן בכת". כ-ה ב1ריקן יב'. דר'ןל2
 16422( ,ל;מ' ,וו ח.א דאקוויס תוספת 1;ךן הצנור. והצ'ב~דןוו

 "יק. , ",י, "1"" ~נ:יבנ"ן:ןג::
 ,, קג". גסן אוסר. ,הו א1סד,ןן ,הוא,,
 ן מודה. מוד.ן הא. הוון26
 [ן עניטמא. שנטמא[ ייא. מוס.ך: ד- נתן[ מודה. מורי[;1

 ברבי, נתן ר' מור. שיג. לפסח . . . . . . . ..

 ~De" נ'רח'ן שהן רה . . . . . ..
 חמש ש.נ.

 'בזלת ונמצאת פכה'הן עורות דבו . . ..

 מודד. דורין השנ'. ש.ני[ן
 חשנ'. ן שיני נדחק. נ'דח'ןן2
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רעא. חדשיםשרידים]להן

 ופטור.ן השריפה לכ.ת .צאו כולה) מה) אחת של ה . ..

 ת.פתר ה.א גת) רר' מ.מר סבר.ן שיג. פסח עשות ..

 התהום קבר בספק כמטמא אותו ועשו הכל .ר..
 'הושע ר' בש' 'שמעאל ר' 'וחנן ר' הרם את נורק נתןוכר'
 בכור או כשב בכור או שור בכור אך או' אחרכתוב
 תק' חל' ואת המ[' על תו' רמם את הם קרש תפרה לאעז

 והקט.ר ." מזבח על הדם את הכהן וזרק או' אהר וכת'0ן
 או לאכ.לה בשר או שם ש.הא עד ל,'. נ' ל'החלב
 נשרפו שיריה נ.טמאו תנ.נן תמן להקטרהאומר,)
 כמירת כשירה ל.עור ר' כמירת שיריה אבדוש.ר.ה

 אין דם אין אם ל.עור דר' רעת.ה על פסולה ,הוש'ר'
 ש.ר.ם אין קומץ אין אם רם .ש בשר שאין פ' על אף"1

 'הוש' רר' רעתך על קומץ .ש ש'ר.ס שאין פ. עלאף
 קומץ א.) אם רם א.) בשר א.ן אם בשר א.) דם א.ןאם
 ל.ע,ר כר' תיפתר מנא ר' אמ' קומץ א.ן ש,ר.םא.ן
 אמ' r~lp .ש ש.ר.ם שא.ן פ. על אף אמ' ליעזררר'

 מורה אמרין תר.הון 'וחג) ור' רב בון ב.ר' 'ומה ר'20
 מן ן' שהורצה: הרם את וזרק עבר שאם 'הוש'ר'
 השבט.ם כל טחצ.ת ה.א רתק. מא.ר ר' רובתנה
 כל חצ. או' 'ורה ר' רוב ובלבד שבם כל מחצ.תה.א
 אחד שבט שלם.ם שבט.ם רוב ובקבר ושבטשבס

 סבי,. ::;י:ג.ן:סי'יך.1[:
,Ieyl ]כס"סאן "יויי. גה,קית ו,,,ן יי. י."" "ן"י "oa'QJ "ל:

 א)סי'ן. הת"." "'א שוו ואח"י "וי",' :ך:,'י:':ןן.:::1ןו::]:: מצי ::ג:]כהל גל [

 ר'א. ליעורן ר' וגס.י". סמירת,,י

 קל" ס,ק,ף: ד "סולתן'י
 פעס'ס קסיו הקטר סגש,ר 'שם;", ר' פסילה. "רת בבל,

 וכצ... בשר. סוסך: ד א'ןן אליעזר. לקורן .,,. קל'.נ )1"1כשירה.
 :ןן:::ן :ןן:::::
 אלתור. ל';,רן ע'רףס. אין "ס טס'ו: ד ש'י"ס. ש.י'ס[,,
 כר"ם. ק'ר'סן אלתור. לקוין,ן

 ד "3"[,,
 סוס,י

 "י,מ.ס. "ימס[.ו ,וגס.
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לו'ננררעב

 קהל קרו"ן השבט.ם כל או' מא.ר ר' השבטים כל !ורר"2
 נ.נייון מן נפק מה קהל קרוי ושנט שבט כל או' 'ודךר'

 השבט.ם כל ;ורר אחד שבט אין או' מאיר ר'נר.רה
 רר' את.ה השבט.ם כל !ורר אחר שבט אג' 'ורהר'

 סג'!'קון. געגעה ן:,
 אח'א. "ת'הן "ו'. "מ,ן,!

כ"א.
 . . . . . . . . . . . שמעון רר' כמה שמעון כר' 'ורהדר'1

 . . . . . . . . . . . . אחר שבט אמ' יורה ר' כןהשבטים
 . . . . . . . . . הש כל נורר אחר שבט אמ' 'ורה רר';כ

 . . . בון ב,ר' . . ' ר' אמ' הנוית מלשכת הור"השתהא

 . . . . . . מא יי . . . . אשר ההוא המקום מן תגייהדהרן5
 . . . . ש רר' טעמה מה יש' בני ערת לכל ונסלח 'ורהרר'
 . . . ונ 'ורה רר' טע' שמעון ר' מקיים מה כשננה העםלכל
 'ורה ר' טקיים סה ולקטנ.ן לנש.ם פרם .ש' בג. ערתלכל
 בגרון לשתח'לתן פרט בשעה העם לכל כ. שמעון רר'טע'

 למן מס.יע קר.יא לו. בר בנ.מין ר' בש' אבון ר' בשננה וסופן"1
 .ה.ה ;ו.ם וקהל נו. רכת' קהל קרו"1 ושבט שבט כלראמ'

 את והטמאין הראשון את l'elV הטהור'ן טמא,ןוחציין
 לעצמן עוש.1 הטהור.ן או' 'ורה ר' מא.ר ר' רבת. הש.נ."ו

 אלא חצ.ין בא הפסח א.ן לו אמרו לעצמן עוש.1והטמא'ן
 אמרו מנו בטומאה .עשו כולם או בטהרה .עשו כולםאו

 בן-. ליחא בון[ ב.ר' הוריה, הורייהן4
,ו מה. מאן ה'. י'ין דהן. דהרן[נ
 לשתחילתה, לשתחילתן[0
10

~lDIDI 
,, למאן. למן[ בנימן. בנ'ס.ון וסופה,

 ברי. ל'תא דכח'1 קרי. קרוי'11ינ
', ח"א. ח"ה[2נ
 ן , ח, ת,ו'ה. .ג'ג,ד. הי'גור, י'גורן ח~יק'ן. הס חלוק'ןן הן חולק'ן. ח,וק,ןן,י
 והטמא.ם. והטמאיון"ן
 'הורה. יודה[ תלויה. הידד ככתיי וגב הגג.. השיני[5ן
 מס. מנו[11
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רענ חרש.םשריר.ם]לון

 נ.טמאת תמן רתנ.נן 'ורה רר' שטת.ה מהלפה מא.ר ר'לו
 יצאו שניהן או' 'ורד ר' הסרר.1 מן אחר או החלות מ1אחת

 הטמא או' וחכ' חלוק צבור קרבן שאין השריפה לב.ת20
 מנו 'וחנן ר' בש' בון ב.ר' 'וטה ר' .אכל והטהורכטומאתו
 רר' רעתיה על מא.ר ר' כשיטת שהן חכמ.ן לואמרו

 כרוב לה עכר את מה מהצה על שהצה ההןמא.ר
 הראשון את עוש.ן א.נן הטהורין כרוב ת.מר א.ןכמעוט

 הש.ני את עוש.ן אינן הטמ.אין כמ.עוט תימר אין25
 הראשון אח עוש.ן א.נן הטהור.ן רוב אמ' לא 'וסה ר'אמ'
 אמ' לא 'וסה ר' אמ' הש'נ' את עיש'ן א.נ1 טמאךוריב

 .ורה רי' רעת.ה על ש.נ. לפסח .דחו לא טמאיןרוב
 רב בש' בא ר' לה עבר את מה מחצה על מחצההה.ן

 לררך אותו משלח.ן אמ' שמואל בשרץ אחר מטמא.ן30

 נטמאת[ 'הודה, יודיכן כרב', דר'[ "48. שלי.כ ע"ן בן-. ליתא שטחיה[ ... ר'8ן

נ'טסאח.
 ~Dn'I_ שניהון9!

 0ן,. מןון :זך ::ק[::
 תלבה. ה.ו' במרוס. כסקוסן,ן
1,ey'DJ תלו.ה. ה.י. הוי. הק'נ'ן א'ן. אינןן הסס"ין. נסי,וס הספיאיןן 
 מחיקה. לסימן נקודה סה1דין זל ה.ה' סהור.ס. הסהוריןן,,
 אמין בן-. ל,תא 'ומהן ר' אס' תלויה. ה'ו'ד גכת.י ונס ה"נ.. הקירין רוג. נדובן,ו

 סוס. גש'ן ליה. להן ההן. הה,ןן,ו

ט"ב.
 ברם לטומאה מכריע ה'ח'ר . . . . . . . . . . . . . . . .1

 את"ה af'J'p משלח.1 לטומאה ..

 לטבול מים שם בשא'ן בטומאה שין . . . ..
 ר' אמ' בטומאה עושק אינן לטבול מים שם ש . . . . . ..5

 הנא הוא בטומאה כבא שרת כל' בטמאת הנא . ..

 "ן,סאה. ע. לסוסא"ןן
 בד. י'תא אתי"Q'~p 1 שניס[ הפס"ד. ,י לסיס"ה[1

 גא. הגם הבא. בגאן גסוס"ת. י': ::[:
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לוינ1ררעד

 בטמאת הבא יר"ן בטמאת בא שרת בגריבטומאת
VYJDושליש טמא.ן ושל.ש [ב.ן שלש הצ.בור היה 
 הטהורן קל רב'ן 1טמא.ן זב.ן חוקיה בש' מנא ר'טהור'ן

 את ולא הראשון את לא 11WIY א.נן [ב.1 בטומאה ועוש.ן"1
 בהורייך כמשומר אותו עשו הזב ועורה ר' אמ'השיני
 מוריד ולא מעלה לא אינו בהור"ה משנמד דתמרכמה
 אחר שנטמא חבורה ב;. מור.ר ולא מעלה לא א.:1והכא
 ש.ני פסח לעשות צר.כ.1 הוא זה א. ידוע ואיןמהן

 זעורה ר' הוא וה אי ידוע ואין מהן אחר שנטמא צבור5נ
 ל.ח.ר לענוש שלא הושעיא ר' תני בטומאה .עשואמ'
 אחר ה.לכ1 להור.יה לק.ש כן שמענן ר' בש' אם. ר'כרת
 הנכנס.ן רוב אחר ה.לכ1 לטמאה יש' ארץ,שיבת
 אלא משער.ן א.ן או משער.ן וכת כת בכל מהלעזרה

 הן מבחוץ שהן ער בון ב'ר' יומה ר' אמ' הראשונה כת20
 ה.לכו לראייה אמ' לו. בן 'הושע ר' l~sYמשער"ן
 טע' חונה ר' בש' ת:חומא ר' מצר.ם נחל ועד חמתמלבוא
 .ש' וכל החג את הה.א בעת שלמה תעש לו. גן 'שועדר'
 משידר כשנטמא מת;.תה [ק' ה' מצ') נ' 1' חמ' הל' נ' ק'עמו

 נעשה מלמעלן שהוא ער נטמא אם אבל שלכל. לאב.רו"2
 אחה בר 'עקב ר' התהום קבר לספק מנרן מיםכמקבל

 דבר כל אף בולו. לכם טה לכם רחוקה בדרך או רבנ.ןבש'
 כדון ער בולו. שא.נ1 התהום קבר יצא בנלוישהוא
 ימות וכי יניי ר' בש' יוחנן ר' אמ' מניין גויר פסחעושה

  בטוסאא. . . . בפומאח בטמאה[ . . . בטמאה יד'ס, ידי,ן( רבא. גא( כל'. מדין7
 ! וי'י" 'שיה[ ""י' גנג:גל סבסד, "ס,. גנ:ךג.קי:: [ן של.ש. ושל'שן שליש. ושל.שן צ.בור. הצ,בור["
 אוי והגחן,י

 ,ו ו~,טיא. שן"סאן "נא.
 קו י.;.ן ".וקו. הואן וי א'יי

 ון'דה. ועויה[ א.וה1. המן זה ". ;ן."סא. ;מסאן,י
 רחני כהרא ולא מסתברא לא כמפיקן יעשו DID~- 1- הושעיא[ ה1שע,ה. תושע,"ן16
י'

 ~גוס.ן. ה1כ;ס.ןן,ן אימי. הזי;אס,ן
 נהג ג.יין גלגך. PID"- ד הראקו1"ן"ן

 ויד. ;רן::
 ילטמג במטמא[ כהן/מנ"הןסהימ. ח'[ה בד.ה' ל"א .רם"[ . . לר"
 כלע של לאתרו שלכלי[ לאבירו26
 רכנך רבדןי2 אחא. אחהן26
 בז-- ל'הא 'מין נד. ל'תא אס'ו עושק עושב29
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רעה ררש.םשריד.ם]לט[

כ"ג.
 . . . . . . . . . רב. כל אף בנלוי על.1 מה על.1מת1

 . . . . . . . . . . . . . . . שנטמא צבור נגלו.שאש
 . . . . . . . . . מה וחומר קול הציץ . . . .ש.רצה
 . . . . . . . . . בק כוחו .פ.תה .רועה בטומאהכ1ה1

 . . . שת , . . . ארו ידועד בטומאד כזדושיפ.תד
 . . . . מ.מ את ב.חיד מ.קל שאת קל התהוםבקבר
 . . ור.קה לפג. לו נ.ת1רע שאם ב.חיר ט'קל שאתקל
 את שנ. לפסח .רחה שלא זר.קה לאחר שנטמאכס.

 כמ. .עשה זריקה לפנ. לו נ.ח1רע שאם בצ.בורטחמ'ר
 שאת קל הבשר יאכל שלא בשב.ל ור.קה לאחר שנטמא10

 שאת קל טמא בנזיר מחמ.ר את טהור בנזיר מ.קלשאת
 כמ. 1.עשה ~ר.קה לפנ. לו נית1רע שאם טהור בנז.רמקל

"DD'JW
 את טמאה קרבן .כ.א שלא ~ר.קה לאחר

 .עשה וריקה לפני לו נ,תורע שאם טמא בנזירמחמ.ר
 טמאה קרבן ש.ב.א בשביל ונ.טמא 1ח~ר שניטמא כמ."]

 מב.א 1נ.טמא וחור ניטמא רתנ, כהרה נאחר אחר כלעל
 שלפסח עובר אחר אחר כל על טמאהקרבו
 הבעל.ן אם מה וח' קל הצ.ץ על.1 ש.רצהמהגא

 התהום בקבר כנחו .פ.תה ובחולה ב,קן כוחןשהזרעתה

 קל. קול[י, ונ'ססא. צינור ו)ססאן צמדי

 התך. ש. ל . . ש,5 :נגגן'::~גד.:
 ס'ק'ל. שקלן קגר. נסיק גקגרן,
 '.תודע התודען ס'ק',. סקל[ו

 ;ל.1. סימ'ר סחס'דן,
 ל5ן.ן תלוש. היו"ד וי ונוו' נאו בכת" ונס )תווך; ).עודיי

 ךע"ה. 'עגון .,,. קריב עלן,א"ר.

 גד. "תא "הורן . . אתוו-זן

 נסמא. 11'ססאן וסמא. נ'סס"ן דת)א. דתנ'ן בגדא. כהדד לנץ. גלן על,י
 5קח. ק, שלרקחן )דולות. באותות בכ.' .עונד' ;ובדן מסאה. "ס"הןז,

 קבר. בס"ק :ןן,'5:תה.'בקנין::
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ומן לו.נוררעו

 כוחו ש.פ'תה עובד"2
 בוקי

 כוחו שת.פה ר'ן אינו יברולה
 בשאר כוחן ש.פ.תד בנעל,ן אמרת אם לא התהוםבקבר
 כוחו שהורעתה בעובר תומר שנה שבכל טמאותכל

 כוחו והזרעתה הואיל שנה שבכל טמאות כלבשאר
 מת בטמא כוחו תורע שבשנה טמאותבשאר

 בין לו ב'1 לכם מנא ר' בש' )חמן רב כרון מהוא בפסח"2
 'וטה ר' מנ"ן נתר פסח עושה כרון ער שלוהעובר
 על לא על.ו מ.מר סבר.ן הווינן חיסרה רב בש' בוןב'ר'

 הרה פסח עושה ה.א נו.ר ה.א רתנ. מה טן שלוהעובר
 התהום קבר הוא זה א. להן נפל להן רנפל מהאמרה

 הניקבר אבל ובצרורות בעפר ובתבן בקש שנקבר המת"ן

 ;תיייק. קתי5הן קיי5יתה. ק.5.תהן,,

 תאיר. תסי[ :::ע[::בייעג:':ן[:גגנ:
 קבקבך. זנתן ;בג, הסגא"ע "ן"~ת[,ן

 מץ. מקואן,ן
 wly~. עמהן עי. עדן לעוגך. העובדן,)
 הוון. ה,ו'ו1ן ז,.. קל'.ג ,"ן גן-. לית" גוןן בר';ו
 הדא. הדהן,ן
 התה1סן וה1. א' הואו זה א' .ר'ן. . . . לד'ן לקון . . . להן,ן
 נקבר. אם הניקבר[ ובעפר. בעפרן30

כ"ד.
 קבר עושה א.נו הכלע.ם י . . . . . . . . . . . . . . .1

 .. לפנותו יכול שאת..... ,ן קברשה
 קבר . . עז א.נו לפנותו .כולאת
 רלא מתנ.תה לפנותו .כול אתא.1

 'וסה ר' בטל ביטלו תב1 אמ' 'וסה .הרר' . . . . .. ,' בוןביר'
 כשכלל 'וסה ר' דאמ' מה היא דכל דבר' חיסדה . ..

 שא.1 תבן כתבן שהוא ועפר כעפר שהוא תבן ישבעפר
 לפנותו עת.ד שאת ועפר כעפר הוא הרי לפנותו עת.ראת
 בטל מחצלות ח.פהו אמר.ן .נ" ר' רבית כתבן הואהר'

 ,, רב.. ב. 'וט. ב.ך'ן יוקא ון."לו. ג.טלון .יוק,. . . יוסי .'1סהן . . .ה .,
 נזבל גשב,לון "ס'. ,וסק הס"א. ח'סדדן,
 תמן. תנןן ,5ד. ו'ק ועידןו

 %י.. :ן!)%יני,[:
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רע, חדש.םשרידיב]מאן

 מ.לאהו בטל מחצלות ח,פהו מחצלות מילאהו חג' אתש"1
 לקיש בן שמעון ר' בש' אים. ר' ור.קן ר' צר.כהה.)ת
 ארם שא.ן כל התהום קבר הוא זה אי ריקאפ.לו
 .ורע העולם מסוף אחר שמא לזמר וחש,וכרו
 א.ן תנ. קמצוץ שמצאו תפתר כח.י הה.יבהוקת

 לא נב.לה הא כלבר המת אלא התהום קבר עושה לך11
 ומושב משכב עושה שא.נו הטת אם מה 1ה1'קול
 ומושב משכב עושה שהיא נכ.לה התהום קברעושה
 אין נאמר דבר זה לא. התהום קמר שתעשה ר.ןא.נו
 משככ להוצ.א בלבד המת אלא התהום קבר עושהלך

 ואונן ור רמן שק.בל הובה.ן כל תנ.נן תמן ומושב"2
 ושלא כ,פורין ומחוסר בנר.ן מאוסר .וםטבול
 דרומייה עומר .ושב טמא ערל ורול.ם .ר.םרחוץ
 אנן צרעת וטומאה 1.בה טומאת בטמאאמר.ן
 שהותר מאחר מחולל א.נו מת בטמא אבלקיימ.ן

 לקיש בן שמעון ר' מת.ב בפסח לרב.ן טומאה מכלל"2
 בשאר כורן ש.פ.תה הבעל.ן אם מהלררומ.יה

 מת בטמא כוחן הזרעתה שנה שבכל טמאותכל
 טמאות כל בשאר כוחן שהורעתה עוברבפסח
 מת בטמא כוהו שתורע ר.1 א.נו שנהשבכל

,ן
 אחאי

 סילא). מ,לאהון נטל. לא סוסה: ן- ס"ול)תן איתא.

 חלנה. היו"ר בכת" ווט אס'. א'ס'ן [רוקן. ~ר'קןן חיות. ח.)תןוי

 זהו. א' ואן [ה א' 1,,. ול..נ ועין רק. ריקןוי
 בסי. מקודן,י
 תבלה. גגגוךגגגך'י:ש4[ת5ן::

 תהרג "תהיתן:ן

 תהדס. קתה)סן,י
 תבוס. התרסן ינר. סי'": ד יך[,ן
 אונן. ואו~ןן,,
 תלויה. ה," ג'יור'ס. נ'5ור'ון מחוסר. ומחוסרן וסבול. סגולןוו
 סקל הנ'רו גב' 1ל נהסה ~ב' 1י ביס קב' ,ל סוסיי: ד ,וסרן ודולים. ורול'סן,1

 ררוסא..דרומייה[

 גג;~[נ;::
 ש,,5יתה. "י"יתהן הבעלק. "געל,ןן לררוסא.. לדרוסייהן,ו
 "בשנה. קוהן שבכל המסאו". טסאותןזו

 הזנה. סל :רשל שי(,::
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 ןמב['ל1'נ1ררעח

ר"ה.
ן . . . . . . . . . . . . . . מ הצ.ץ רבי ששנה ועורבפסח1

 . . . . . . . . . . . א טומאתהנוף על .הצ."מרצ
 ......... ל.ת.כ.ל ק"מ.ן אנן ...עתנטמאת
 .י....... עב מה מרצה הציץ התהדםטומאת
 . . ן . . בעוב לה פתר.1 נ~.ר תנ.נן והא בכעל.כ להפתרין
 . ה בעל.ן ה.א שנ"ה לא לק.ש בן שטעון רר'רעתיה
 חשובה עליו ש.ש 1ה1' קל [ה הר. 'רמ.ה ר' אמ'ע1כר.ן
 שהזרעתה בבעל,ן אמרת אם לא ל.ה מ.מר יכליןרא.נ1ן
 ובחולה בזקן כוחו ש.פיתה בעובר תאמר ובחולה ב,קןכדחן

 הר. הנ.נה ר' אמ' והנמר קל בטל עליו ש.ש והנטר קל כל10
 לא לון מיתר .כיל רז תשובה עליז ש.ש וחומר קולזה
 מעככ.ן 1עבר.ו ~כר.1 מ.לת שא.1 בבעל.ן אמרתםאם
 פעכבין ועבד.ו וכריו שמילת בע31ד הומראותו
 ,) ר' וחומר קל בטל תשובה עליז שיש 1ה1' קל כלאותו

 ,. למ.ר בפסח .ח,ר א.ל1 מנא ר' ק1מ. בעה וזפתה בר .צחק"1
 מן למ.ר השנה .מות בשאר ענבר בפסח הצ.ב1רמן

 עבר את מה מת טמא ההן בעי אמ' ר' בפסחהציבור
 תנינן והא צרעת וטומאת [.בה טומאת כטמאלה

 שכן כל לא מחלל הוא משטבל אם כפרהמחוסר.
 טבול ל.ה עבר את מה .1ם טבול הה1 טבל שלא ער20

 כל לא מהלל א.נו מת טמא חם. אחא המת מן'ום
 השרץ מן .1ם טבול אלא המת מן יום טבולשכן

 וסומאת. וססאחן,
 ""וט. ""הנסן,
: בעלים. כעל'ן( נניא. שנייה[ רעתה. דעתיה[0
 ן שייפ'תה. שיפיחה[9
 חנניה. חנינהן וכציל. חשובה מוסיף: י- עליון וכל. כלן10

 "ה. 17ג"-~עבן:::גובג:ך בנבג::

 נלי.י
 וסל.

 למד. למ'רן בעיא, כערן גיפחא. נופתה[15

 " והק1,ון. ת1'1ןן והא ל.". להן,י
 א"א. א"אןי, ,ו נסבול. סגולן ;גיד. ;:דן,!
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 חדשיםשריר.ם]סנן

 טבול שכן כל מהלל א'נ1 המת מ1 ,ום טבול חס.אחא
 זב.ן במנעי .ורן בר שמואל ר' אמ' השרץ מןי1כ

 אהה שראה ,1ם טבול בזב כולה פתר.ן רקיסר.1 רבנין"2
 שראה כיפורין מחוסר שתים שראה מתטמא
 נשמעינה כוכ [ב מנע רררומ"ה רעתכן עלשלוש

 אח אהרן ונשא ה1שע.ה ר' בש' לעזר ר' רמר הזב))
 מת המקריב.ן עוון לא הקר.ב.ם ע111 הקרש.םע1ן

 שכן. כל לא שכון כל איחא. אחא[ג2

 כ.5)ר.ס. סייוד'ןן,ו
 ניוס;'1". ושס;')ך[ דד.סאי. דדדוס:ין שרש. ;.וקןזן

 סדו. מהן ;1ן. ,)יןן ;ון. ;,יין,,

ב"ו.
 .מנע,ב1רכ11תה ..............רם1

 מנע' צבור . היה אמרה הרה . . . . . . . . . ..
 ב חמא בט1מאה:[ק'. i~WIY א'נ1..........

 לה1ר'[ לפרסמו כר' הנעה בן . . . . ר' בש' בה . ..

 מעצ' הבירה לפנ' שורפו הר'נ' ר' אמ' בו קל . ..

 אין . . ..
 שומעיי

 שורפו הר.נ. אט' רלא צורכה לא לו
 ר' אמ' לו 11Yult אי1 שכן כל עצת. מעצ. ננ.על

 צ1"קן שהנא אחר.1 לבא לה1ר.ע דלא ר' בש'.רמיה
 צ11ח את והכה צו"ק1 ל.ה צ11ח ל.ת אתר בכל לךת.רע

 ה.ה מנדל אמ' 'וחנן ר' באכסנ" היקלו קל צו.יקן ל.ה"1
 לק.ש בן שמעון ר' בירה קרו. והיה הב.ת בהרעומר
 אשר הב.רה ולבנות ב.רה קרו. היה הבית הר כלאמ'

 פסול סיר נשרף נוף פכול ח.יה ר' תני נן'הכ.נ1ת.:

 הדא. ן הדה2

 צו'17. צ),קןן שלא. הלאן,
 לא. לשן,

 )"גהי
 וכא.

 בלי. "תא ה'הןנ,
 הסל. לדות סוס'ף: [- ג'רי

 יי "'.'ג ירי "ן" מי סייד "0ן' יעי[ ךן' :ג: סו0,ג;ני.ת"ד
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]מד[ ליעדרפ

 פסח כן אמרה מחניתה יוטה ר' אמ' צורה טעוןמכשיר
 ניטט1 סיר ונשרף הוא נוף פסול שנ.טמא או שיצא"[

 שמתו אוהבעל.ן
~loe 

 ר' צורה 11YDI הוא טכש.ר

 ור' נחמיה ר' חנינה בר יוסה ר' בש' עוקבה ברחבא

 ר' אמ' רחבי אחר רבד אמרו שניהם ברוקה בןיוחנן

 מפג. אלא נשרף לא והלא נשרף אנ.נה מפני 1כ.נחמ.ה
 רבר לשר.ף ה.ה נ.שרף אנ.נה מפנ. שאילו הטומאה":

 מותר והלא אחר דבר עטתן ה.ה פינחס והלאאחר
 1.מנה ישרוף נחם.ה רר' רעת.ה על מבערבלא1כל1
 לאכול לפ.נחם לו וה.ה נשרפו שלושתן נחמ.ה ר'סבר
 סבר מבערב לאכל לו 1ה.ה נרגל כהן נחמנה לא1אר.ין

 'ומה ר' אף 'רם.ה ר' אמ' תורה ל.לה אנ.נ1ח נחמ.ה ר'ג:
 בשני רמה שקבל חטאת תמן רתנ.נן רכוותה1ןהנל.ל.
 לפנ.ם אחר נכנכ כשר הפנ'מ. לחוץ אחר ,צאכוסות

 לע"ר ר' אט' פוסל.ן וחכמ' בח.צון טכש.ר העליל. 'וסהר'

 1'סס"י 1.טמיו,,
 "יפה ".'.

 הגעל'ס. "געל'ןן,י
 עוקבא. עוקבתן17
 יהא. והלא[19
 ,771. 4ד'דן 44"ן. ala'~: ד דד[ "יי. יזיף["
 עובל. לאכול[ היה, והיה[ שלשתן, שלושתן[23
 לוכל. לאכלן לאהרון. ךי: מופ,ף לו[24
 יוסי. יוסהן אוף, אף[ אנינה, אדנות[26
 שק'בל. שקבל[26
 שהן. DIQ'-- ך. אחד[27

 ו;'ן[על,.ב"יוונה
 15סליןן וחבמ'ג "יבמיי[

-] 
 זעו 1 ס~ס.ד:

 .כיר
 פס............... שהוא לך.דע1

 ............. .ך תדע כשרוהוא
 ו......... תו בם........עומד
 . ... . עש... יפה . דמה.. מקצתנכנס

 . נים . . רמה כל נכנס שלא מפנ, ררשהנל,ל,

 ב47 ל.תאע,טד
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רפא חדש.םשרידיפןמה[

 , . . . שש תן . . ע .פה לפנ.ם רמה כל )כנס האםאותה
 . . . . מרמה .ובא אשר חטאת יכל ררבנ.1 טעמוןמה

 . . . . ה לא הן הנל.ל. .וטה רר' טעמה מה דמהטקצת
 . . א, או' הגליל. 'וסה ר' רתנ. מהרה הקורש אל רמהאת

 . . . . . . . . . . הנשר בפרים אלא למדבר הזה הענ"ן10
 . . . . . . . . לעמר אכילתן על ת.עשה כלא על.הןל,תן

i'D~wa.נכנס שאם לחטאת מנ.ין לו אמרו הכ.רה לפג 
 קר"ה הר.ן מן לא לה1 אמ' פסולה תהא לפנ.םמרמה
 א.נו הא פנ.מה הקורש אל רמה את הובא לא הןרכת'

 מרמה או' שהיה עקיבה לר' תשובה רמה כל אלא מרמה".י אוט-
 אמ' 'והנן ר' בשר על.ו שאין עצם 1' רמה: מקצתאפילו
 מת"ב לשוברו מותר אמ' לקיש בן שמעון ר' לשברואסור
 את אחלוץ שבקול,ת המוח מפנ' אקוץ עשרבששה .שרפי יהנוהר והנ'ר'ן העצמות הותן והא לק.ש בן שמעוןלר'

 שאין מ.מר סבר.ן העצם מן ויהר העצם מן הבשר0?
 את חולצ.1 ת.מר אס.לו לעזר ר' אמ' הפסול אתחולצ.ן
 בכושר הבא אמ' 'עקב רר' 'עקב בר' לה פתרהפסול
 העצם בשב.עית,ו( אסור ונטמא ראשתהמשעה

 והנירין העצמות אמרו מעם מה לעור ר' בש' אם.ר'
 משם בו יש שהשורף עשר בששה .שרפו והנותר5:

 נ.מנ.ן שבקול.ת מוח על נ.מנ.ן אמ' שמואל ר''!ובר
 נמנ.ן וא.ן האוון ררך נ.מנ.ן וא.ן שבראש מוחעל

 'וט" 'וט"[ ב"י" נ"י"[:,":ךג,נ:ןסג:::. דרבנן. טעטא דרבנין[ פעמוןז
 גג,ת. יינן;,
 קריא. קר-הן גן-. .,ת" ל"ןן ""',,

 בן-. ל,תא דנת'ן'י

 [- פתרכןוי
 התנן. ד' מופ'ד:

 ,אס". א5',.ן ,1וד'ן.ד.א. ר',,
 גן-. ל'תא הפסולן "תוו-,,

 וני'ל. בונ.דת. ::;'תן תטמאן::סנל,1

. י[נ, ש  
 נד לתא ד'ן,ן

 י,"-,;
 "ות על. ;'")'ן וא'ן "גדא( שת יי שלן %י "~"י "י,~ן . . . ע"י

 האוון. דרך להבראן 'גול ""~א שגראס ס,ח ;, 1'"ו'ןקנק~,'ת,
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לייעדרפב
 ררך-4אהן אלא לה)צ.או .כול שאינו שבקול.ח מנרעל

 'עקב ר' שבקול,ת מנר על נמנ.ן אמ' 'ורנן ר'שב.רה

 רעת.ה על נמנה נמנה אם נמנ.ן א.ן 'ורנן ר' בש' אחא ברל"

 הסעת'ק. ,.' pnel האוון[ תי1'". ."י". "ל"1,ן

 ותם. אסן ;בק,ל'ת. מוח על OIO'~: ד נ'מ)'ן. נסנ'ןן,,

מ"זק.

 אוברן....................נ'1
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 .ראשנה.....טש.
 לא כן מ'מר חמ.ת מה העצם שבירח . . . . . . ..

 באש בקר ער טמנו והנותר בקר ער . ממג רו . . .5
 עשר שלרמשה בוקר) אחר בקרין שנ' אחר רפ) ..
 ה,בח מכשר הנותר . . . וב עשר שלששה בוקרו ..

 לה ריל,ף מן רמץ . . במר האור את להציתמהנא
 ר' אמ' מותר הננתר מ1 לה .ל.ף רלא מ1 אסור . . . ..

 הימק מטן אמ' 'שמעאל ר' כש.טת לה .ררו . . . ."1
 ומנו עיבר והכא בל.לה בין ')ם ב.1 נ.מ)ל .מנו . . ..

 אמ' 'וחנן ר' הרכין נ'ר'ן י"א בל.לה: ב.ן ביום ביןנשרף

 'עקב ר' עליהן נצנין אין לק.ש בן שמענן ר' עליהןנ'מנ'ן
 ומחלפה 'והנן רר' שמתיה מחלפה ועורה ר' בש' אחאבר

 תמן דתנ'נן ראתפלנ)) לק.ש בן שמעגן רר' שטת'ה15

 ולא. לאן בן-. לגא "ןז:
 ארבעה. של ק,חסקהן גקר'ם. גקר'ןן תקדועו. רסון . .. בוקר. בקר[ בזקר. בקרן,
 'שרף. גאש הק"ש' ביום OID'~: וי ה,גחן המי. ול שלמשהן,
 בן-. לית" להן סאן. סןן להצות. מהו להציתן סבוא,
 סאן. 0ןן,

 'יגאל. דר' כסה ס1ק'ף: !- 'שמעאלן.י
 )ב'ן. ב'ןן )מול...ב')'. ;,0ול...'וסןזן

 י,י,ס. י,י,וו י,. "ינ" יאיוי
 )'מרן. נמ)'1ן אמד. QID'-: ד לק'שן,י
 מחלעה. שקליהן ש'סת'ה. ק"ת'קן ועירה. 171רהן,ן

 דא'תיל)ון. דאח"ל)וןן ק'טת'ה. שסחיהן,י
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 החויר ועור הארם עור כבשרן שעורותיהןאלו
 ולטומאה לאסור אלא שט לא יוחנן ר' ואמ'שלזשב
 ר' נבילה משם עליו לוקין ואץ הוא עור ללקותאבל
 בין רבי שנה תמימה משגה אם' לקיש בןשמעון

 רר' שטתיה מחלפה לטומאה בין ללקות בין לאסור20
 עבד לא והכא בשר לה עבד תמן לקיש כןשמעון
  ועור עור שהוא תמן היא שניה פו' כר יורה ר' אמ'בשר
 שמעגן רר' שטת,ה מחלפה שכן כל להקשותסופו
 עבר הוא להקשות שסופו תמן א, מה לקישבן

 ר' אמ' שכן כל לא להקשות סופו שאץ כאן בשר לה25

 גירין לא הבשר את ואכלו לקיש בן שמעון רר' טע'אבון
 רד מחלף חר ימי ור' חייה ר' אמרין רק'סריןרבנין
 . . . . . . . . ק בהרן ליה לית דמחלף מן תני'ה הדן.

ן תהא . . . . . . . . . . . כש ועורה ר' יוטה ר''שבור  

 בשם תריהון בא ור' ועורה ר' אס' יונה ר' מהגרת ד . .30
 וחרגה מחגרת היד שההא בר' ער אמר חד יוחנןר'

 אפ.לואמ'

 פל' 11"1 י,רות'. 'וסר... .ר' וחג': ",י,ת ק' דו"'1 לשהק :ןןנול.מןן חוים. החו.רן תלו.ה. הראשונה ה.ו' שעירות'הן[ אילו. אלו["1

 כליסה. תמכיהן.י
 ק'סה'ה. קטת'ה[ ל"'ק,ר. לאסור[,ר
 ליה. סוסיף: ו- עבד[ יבא. והכא[ ליה, לה[ ד~א, מוסיף: לי חסן[י2

 [ניה. [ שטל.::
 ;,ד'ס. ףדץן,ן
 ,חד. חדן ס,חלי. סחלב אג'. ר' 'ס'ן ~ד' רגון. דב;',ןוו
 בא'לין. בהרןן מאן. תנייא מן[ חנ"ה28
 ,עזרא. ~ר' ,ע~רדן ר' יום'. ינסה[ש2
 וחורנה, ,חרוהן בן-. ליתא עד[31
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 ]מה[,העזרךפר

 1 החדשיםלשרידים
 העורךסאת

 הרב.ם את לזכית .ר1 על נדגלה זכות שנתנלנלה לו.ננר לפר1פ' ליהחית.
 מננז' קטעים ב'ר'1, 'ש .עכשיו פסחים. ה'ר1שלמ' של קטעם ושמינהבעשר.ם
 את בקצרה להעריך הוא הרא1' מן '. [' פרק עד ב' מפרק פסחים עלמצרים

 אשנו ל.מרו הלל, שדקטע'ם נהל'ט אם a~rlJ שלא ח1שבנ' הזו. החרשההמציאה

 חרשה אחת נ'רסא אף כא1 מצאנו לא ה'רושלמ'. מפרש' של ההישנים עלב"רור

 כמה הללז בקטעים .ש אמנם המפרשים. פ'רוש' את ושתסתגר הענ"ן אתשתשנה

 לנוסח מ.תא'מ1ת ההן הנ'רסאות אבל הטפרש'ם. ת'ק1נ' את מאשרות שאינןנ.רטא1ת
 ל* כך הרפס טרסת את שבטלנו כשם עומר 'כ1ל.ם ואנוהרפוס.

 אוחד נק"ם

 אופן בשם נגמל לא שב'ר'נ1 היריעות לפ' כ' הכת". ע" מאושרת היא אםאפילו
 ומושב ע1שה,"משכב שנבילה ),ין:"ד( זה 1כת.' שברפוסים הנ.רסא אתלק"מ

 הרפוסים פירסת הראשונ.ם נ'רסא1ת e'y לה1כ'ה בירינו 'ש לפעמים והר'1כר1מה.

 ברור שבכמה,מק1מ1ת אלא עור ולא avp~. לה אין שלנו הכת" ע"פהמאושרת

 הדפוס'סי. ע"פ לתקר וצריך מעובש דקטע'םשנוסד
 להפך מש1בשת,,1צר'ך ושלך( ),,י"ב: הכת" שתרסת הוא נמור וורא'וכן

 שם: הקיע ב"ל  וכהשלמת פייט בשבת הדפוסים כגירסת ולגרוס הגירסא אתשם

 וכלומר. -בה לו ש.ש כרבד ספ.קות'( ת.נ1קות .איל.1 וכלומר, תעברינוןאין
 קצבה לו ףא.ן כרבר תעבר.נון ןאין למול. ארר plrn שם שיש והוא כפסחים(שלא
 לו1 עברון ררבנן מלהון 'ומה: ר' אמר ועץ למילי. אחר ת.נוק שם אי1אפילו
 למול. אחר תינוק שם שיש והוא ומ"מ:(  פמחים, כמו )כלומר, קצבה לו שאיןכדבר
 אחת דבורה שם שה.תד ת.פתר שם: לע.ל שאמר חכרא לרב ה.א 'וסי ר'וכוונת

 בשבת ניר בספר לנכון שפרש כמו שרר. צריך בפסח שנם כלומר שחטה.שלא

.DW', 
 ר"מ(: עמ' )לעיל שהחליט המעל הרב לנמר. צדק כן. 1אעפ.' בכ.זאבל

 הפעם עור רא1' הרפוס על מע"ר כזה נושן 'שן כ.'.אם
 לע"י

 העמן אהר' ברבר,.

 הרפת ,בנוסח  ולתפוס ההנהות אח להסח  על.נו אחר במקום  הפחות שלכלרל

 ומשתנה : ואייך( ).זן ע"א ליב ה'ב. לפיה כוונת' שלנו. הכת" ע"המקו"ם

 מכל למחר דקו לנרוק מנת על עולה לשם שחטו עבירה היך פסול!למחשבת
 אינו ת'מר 4'ן הוא. פיגול פסול למחשבת משתנה תיסר אין הוא. פסולמקום
 לטחשבתמשתנה

~1De 
 הגהת את קבלתי ""4 עמ' כפשוטו ב'רישלמ. פסול.

 .למחשכת' שאין אלא בהוהה צורך שא.ן ניל עכשיו הנ.רסא. אח והפכת.המפרשים

 ,ן ,ז,. bp' ג",ו"ו ג"ידו,,מי ון.ש ו".לך ,ט.ו עי'1'
 היא 07,11' ,כו' קון 'צא בדפ,ס'ט: כס, וצ'ל, זבח. שא'ני דם 'צא nsQ: עיין2

 ,ו ועוד. ,יכ,ה ז,כ"א, ו" ורן מלמעלה(. הקודה מן מותעיתנפילות
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[eD~רפה החרש.םלשריר.ם

 ,כלומר פסול במחשבת טשתנה הוא שאם ה.א ה.ר1שלמ' ושאלת .במחשבת',.אלא
  פ.וול. והוא אנתו, שפיגל כשר כקרבן ר.נו הר. בנמנה( שלא ור.קה במחשבתאפ.לו
 עולה לשם אותו שש.נה [מ1 שבא1ת1 )מכיוון  פסול במחשבת משהנה אינו אםאבל
 מחשבח1 הנעילה ,שלא עולה לשם ששחטו בנה נפסל הנא הר. א)תו( לפנלחשב

 פסול. והוא עלז, חלה פ.1ול מהשבת א.ן )ממ.לאלשנותו(,
 ;ורעת ם'1חדת חשיבות בהקרמתו, לו.נ1ר פרופ' שהרנ.ש וכמ, לע.ל.כאמור
 המציאות אחת המפרש.ם. הנהות את מקומות כהרבה מק"מ.ם שהם  שלנרלקטעים
 הגירסא בדפוסים ל. ל ה ל צר.כה שכן : ),,ו"ן( הכרסא ה.א ב.ותרהחשובות

 כפשוטו ובירושלמי לפרשה, מאר נדחקו והמפרשים ל. ל ח ל נצרכה שכןהיא
 נצרכה שכן מדעתו: שהיה משקלאס 'הושע ר' הואוין הזהת את הבאתי וע4(,עמ'

 ~עגל(, היקר מן בא א.נו הפסח למה שאל הזקן הלל נם שהר' כלמרלהלל,
 היר,שלמ, לסיגנון מהא'ם.מאר 1ה)א ל11רא., קרוב ניל זה .ופירוש שם:)ס"מת.
 הכרעתנו. את מקיים הכת"ולרוחו".
 נם התהום. קבר בספק כמטמא א1ת1 ועשו הכל דנר. ,כ::וכן
 שהכרענו וכמו המ.ם, במכל אפשט"ן הנרגש של פ.ר1ש1 את מקיימת 11גירסא

 454. עמ' כפשוטוב.רושלמ.

 ה.א: הגירסא ברפוס.ם וכו'. מקולס נר. הוא א.וה 'וסת ר' תנה. "ל["1:וכן
 את מתקת. המל כספר. וכו'. D~lpD נד. ,הו אי אומר הנל.ל. '~ס. ר'רתנ.
 לעיל בירושלמי מיש עם קשר כאן שא.ן מפג. אומר', הנל.ל. 'וט. ר' .רחנ,המלים
 סתמית ברייתא כאן שאין שהרווחנו אלא הפירוש, עצם את מאשר שלנו הכת"שם.
 'וס.י. ר' של בר"תאאלא

 המקום ב'ר1שלם'. לפנינו שנשמטו חסרונות משל.ם שלנו הכת'. אין כללבררך
 מבג, שאינו פ' על אף לשוחט אטר 'וחנן ר' סע'ב: ליב ה.ר, בפיה הואה'ח'ד'

 שצק נראה הכת.. מתזך אבל שוחט. שאינו פ' על אף חבורה טבנ' לאחרהבורה,

 פ' על אף לשוחט 'וחנן ר' אחה בר 'עקב [ר' חכורה מבנ' שאינוב'רושלמ',:
 סכר 11 נ'רסא לפ' שוחט. שא.נו פ' על אף חבורה מבנ' לאקר חבורה[ מבנ'שא'11
 לשוחט yen לו 'ש אם אלא לוקה שאעו 'וחנן רר' רעת.ה על ה'רושלמ'סתם
 ואין חבורה לבן חמץ לו ביש רעתו שמענו לא אבל חבורה, מבנ' שאינואעפ"
 ויש לש)חט לו אין אמ' מר' אושע" רב מיניה בעא : 3' סע ובבבל' לשוחט.לו

 בית. במקוב השמורת נלס"ד תבוסת "קת"ק'ס א" קירות שגג, בן'מ ה7.ר~ת' בגר,
 וגו'.י, ;ראה וא'נו וו, שהה 7. ,ין oy~ "סח'ס לתוספתא 3ח'ד~ש'ו שנתב אבדמסק' הרב ))ד. )א'לך. ,וי, הסש)ה לנוסח "נוא ""הסין. סהר'.1 של הכדול בסררו ;גב')ון"ן
 תנ'. : צ.ל,
 ;".ש. ה)ל'ל', 'יסה הסלם במעות קט ש)קתרבגו ,ו1.0 שלו Q'~Dp3 )ס ח"ן,
 מן 3;)סח. קוש' שופ קא'ן בקעה אוחס ולהעליס להתנבא אין וסות שג7;"ן במוגן,
 ז')סהן ר' אס' ,נ;.א: סתם(. ,ולע)')ו 'רסק ר' ""ר שו.ל: ו,,י,נ( ל"ר'ס אווהק"ן'ב

 רג'(. 3;ם וול5)')ו: " ; ' ר' גשת .,חנן ר' אג' ")דנ:: גת"(. 'נקה ר' וול5)')ו בוןב'ר'
 להלן. ,צ'ק n~yupi שצרפו גצ'ל~ס עין,
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,גן .העורךרפו
 מרסת ,לפי אבל אושעיה. רב_ דיה ברש-י ועיין וכו'. מהו חבורה מכג' לאחרלו

 .רגעים שה.ו כאן 'וחנן ר' דבר. סתם על שאל אושעיה שרב נראה בכת"ה'רושלמ.
 לנו .ש המויל. הרב שכתב מה על הרבה להוסיף א.ן הקטע.פ כת.בולענ"ן " אחא. בר 'עקב ר' כש.טת ליה פשט אמי 1ר'לו,
 בקכ.ע1ת" כותבן שהסופר לציין ש.ש אלא הננ.וה כתב. של DID'tn~ הכת"בכאן
 הרמצן דברי על 221 עמ' כפשוטו בהירושלמי העירותי וכבר אויר. במקוםאביר

 שא.נם )..). במקום בב..ת אב.ר ב.ר1שלמ. )נהנו ל'-כ': לבראשיתבפ.רוש1
 בריש וכן וכייל. מרפוסים דוגמאות כמה עי"ש בכך,מקפ'ר.ם

 כלא.~
 מ'נ: פיה

 ומורות כלומר מקיף, הכרם ר כ א ש ה.א שנ"ה וכו' סע'ר( ~כ"חוב.רושלמי
 1רבר.ו אוןר. מלשנן הכרם ר . ו א רנרסי נאית אדם. של א.בר.' מלשנןהכרם
 הכרם שאביר שם: כ"ל בירוש' באמת וכיה במקומו. הריבמ"ץ מפי'לקוח'ם
 לאב.ר, פעמ.ם כמה 1ה'ו ה'ב פיו שם בכיל וכן שאו.ר. : הסופר כתב ובנל.1ןוכו',
 רבת., בה.הלות נם זה כת.ב נמצא וכן או.ר. לא1.ר, אחר: בכת" 1ה);האב.ר,
 עכשיו ,עיין שם. "1 ובהערה ""1 עמ' ית.ש(, ש.'ב בתרב.ץ לו. .וחנן מישעיין

 החומר "את שם להוס.ף 1'ש i"UWeN 'DP .1223 למהרי'ן המשנה לנוסחבמבוא
 כאן. 1מ.ש הניל בכפר.שהבאת.
 הניל, קרב1א עיין שליישוב(. 1במקום של.1שב זוכ:"זק: שלנו הסופר כ1חבוכן
 6"12.עמ'

 ייי"ב:: ךץ4'. "ן:: ליל. ,נ:: מנוקרות. מל.ם כמה נמצאות שלנובקטע.ם
 ,' לשריף. "וס:"1: וצן11'11ת,,י וייינן: ס1(פ. יוי"נ::י"'ל~'

 ואילך: " בקטע קורא ד"ת' כאן ID~SD שאנ' הצ'לום שע"פ להעיר על.בסוף
 ן . . . ש ר' ח"ב אכילתו על לוק'ן אמ' ררב מאחר או פטורלכלבו

 ן . . א' חנן . . חבורה מבנ' לאחר שחט ש.הא ער אמ' לק.שבן
 . . . . . ר' אח. בר יעקב ר' חבורה מבני שאינו פ' על אףלשוחט
 הנ.ירו( סיבה~קלק,ל א'11 שמפג. רוא.ם אנו בצילום היטב מסתכל.םכשאנו
 ': השורות. ב.ן למטה ,אח' .ורה' .ילת' הא1ת.ות את הסופרהשל.ם

 ה.'ו.ר..ן "כ יעמ'סן. יאינע )"'יר ,יטע'
 כורות. נ'ן תלוי
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