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 וידבר ייי אל משה לאמר צו את בני יש' וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש למה נאמרה פרשה >001< <א>
 זו לפי שהוא או' ואיש אשר יטמא ול' יתח' ונכר' הנפ' הה' מתוך הקהל עונש שמענו ואזהרה לא שמענו ת'ל צו את בני יש'
 וישלחו וג' הרי זו אזהרה לטמאים שלא יכנסו למקדש בטומאה צו הציוי מיד בשעת מעשה ולדורות אתה או' הציוי מיד
 מעשה ולדורות או אינו אלא לאחר זמן תל' לו' צו את בני יש' וישלחו ויעשו כן בני יש' וישלחו אתם אל מחוץ למחנה הא

 למדתה שהציוי מיד בשעת מעשה ולדורות מנין ת'ל צו את בני יש' ויקחו אליך שמן זית זך וג' מחוץ לפרכת העדות וג' הא
 מציוי הזה מנ' לכל הצוואות שבתורה היה ר' ישמעאל או' הואיל ונאמרו צוואותלמדנו שהציוי מיד בשעת מעשה ולדורות 

 בתורה סתם ופרט באחת מיד שאינה אלא מיד בשעת מעשה ולדורות אף אל' פורט אני לכל הצוואות שבתורה שלא יהו
 ר' יהודה בן בתירה או' אין ציוי בכל מקום אלא זירוז שנ' וצו את יהושע וחזקהו ואמצהואלא מיד בשעת מעשה ולדורות 

 לפי דרכינו למדנו שאין מחזקין אלא מן המחזיקין ואין מזרזין אל' מן המזורזין ר' שמעון בן יוחיי או' אין ציוי בכל מקום
  צו את בני יש' ונתנו ללוים>002<אלא חסרון כיס שנ' צו את בני יש' ויקחו אליך שמן זית זך צו את בני יש' וישל' מן המח' 

 מנחלת אחזתם צו את בני יש' ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי הא אין ציוי בכל מקום אלא חסרון כיס חוץ מאחד ואי
 זה זה זה צו את בני יש' ואמ' אל' כי אתם באים אל ארץ כנען תזרזם לעינין חילוק הארץ ר' או' אין ציוי בכל מקום אלא

 אזהרה ויצו ייי אל'ים על האדם לאמר ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכ' ממנו וישלחו מן המחנה במחנה שכינה או שומע אני
 ממחנה לויה ת'ל אל מחוץ למחנה תשלחום הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם נדחו טמאים ממחנה ארון הקל קל וחומר
 ממחנה שכינה חמור אל' אם אמרת כן ענשת מן הדין לכך נא' וישלחו מן המחנה ללמדך שאין עונשין מן הדין ר' או' אין

 צריך קל וחומר הוא אם נדחו טמאים ממחנה ארון הקל קל וחומר ממחנה שכינה חמור אם כן למה נא' ויש' מן המחנה כל
 צר' וכל זב וכל טמ' לנפש אלא בא הכת' ליתן להם את המחיצות ויש' מן המח' כל צר' וכ' זב וכ' טמ' לנ' שומע אני שלשתן

 במקום אחד תל' לו' במצורע בדד ישב במצורע היה בכלל יצא מוצא מן הכלל ולימד על הכלל מצורע שהוחמרה טומאתו
 וחמור שילוחו משילוח חבירו אף כל שהוחמרה טומאתו וחמור שילוחו משילוח חב[י]רו מיכן מנו חכמ' למחיצות כל שהזב
מטמא מצורע מטמא חמור מצורע שמטמא בביאה כל שטמי מת מטמא זב מטמא חמור הזב שהוא מטמא תחת אבן מ[י]?

 ט?מא כל שטבול יום [מטמא] טמא מת מטמא חמור טמא מת שהוא מטמא את האדם כל שמחוסר כיפורים פוסל טבול
 יום פוסל חמור טבול יום שהוא פוסל את התרומה וישל' מן המח' כל צר' וכ' זב וכ' טמ' לנפש למה נא' אין לי אלא אילו

 שאר טמאים מנ' היה ר' יאשיה או' אם נדחו טמאים ממחנה ארון הקל קל וחומר ממחנה שכינה חמור אל' אם אמרת כן
 ענשת מן הדין לכך נא' וישל' מן המחנה ללמדך שאין עונשין מן הדין בכל אדם הכת' מדבר או אינו מדבר אלא בלוים נשאי

  אתה או' אחד גדולים>003<ארון ת'ל מזכר ועד נקבה תשלחו בכל אדם הכת' מדבר אחד גדולים ואחד קטנים במשמע 
 ואחד קטנים במשמע או אינו אל' כעינין שענש מה מצינו בטמא מקדש אלא ענש אל' גדולים שנ' ואיש אשר יטמא ול' יתח'
 אף כן לא נזהיר אל' גדולים ת'ל מזכר ועד נקבה תשל' אחד גדולים ואחד קטנים במשמע ר' יונתן או' מזכ' וע' נק' תש' למה

 נא' לפי שהוא אומ' וישלחו מן אין לי אל' אלו שאר טמאים מנ' אמרת קל וחומר אם נדחו טמאים ממחנה ארון הקל קל
 וחומר ממחנה שכינה חמור אל' אם אמרת כן ענשת מן הדין לכך נא' מז' וע' נק' ללמ' שאין ענשין מן הדין מזכר וע' נק' אין
 לי אל' זכר ונקבה טומטום ואנדרוגינס מנ' ת'ל אל מח' למח' תש' אין לי אלא שיכול להשתלח אל' שאין יכול להשתלח מנ'

 ת'ל אל מח' למח' תשל' אין לי אל' כלים מנ' ת'ל אל מחוץ למח' תשלחום ר' עקיבה או' מז' וע' נק' תש' אחד אדם ואחד
 כלים במשמע ר' ישמעאל או' הרי אתה דן הואיל ואדם מטמא בנגעים וכלים מטמין בנגעין מה אדם טעון שילוח אף כלים

 טעונין שילוח לא אם אמרת באדם שמיטמא על גבי משכב ומושב לפיכך טעון שילוח תאמר בכלים שאין מטמין על גבי
 משכב ומושב לפיכך לא יטענו בשילוח הרי אבן המנוגעת תוכיח שאינה מיטמא על גבי משכב ומושב וטעונה שילוח היא
 תוכיח לכלים שאף על פי שאין מטמין על גבי משכב ומושב לפיכך יטענו שילוח ר' יוסי הגלילי או' מזכ' וע' נק' תשל' מה

 זכר ונק' מיוחדין שהן ראויין ליעשות אב הטומאה וטעונין ליעשות שילוח אף כל שראוי ליעשות אב הטומאה טעון שילוח
 >004<יצא פחות שלש שלש שאין ראוי ליעשות אב הטומאה בכל התורה ר' יצחק או' הרי הוא ואם לא יכבס ובשרו לא 

 ירחץ על רחיצת גופו הכת' כרת אתה או' על רחיצת גופו הכת' ענש כרת או לא ענש אל' על כיבוס בגדים אמרת ומה טמא
 מת חמור לא ענש בו על כיבוס בגדים האוכל מנבלה קלה דין הוא שלא ייענש בו אל' על כיבוס בגדים מיכן עונש לשילוח

 בגדים אל מחוץ למ' תשל' למה נא' לפי שהוא או' וישלחו מן המחנה שומע אני לא יגעו לא בארון ולא בנושאין אבל יקצו
 ולא יטמאו את מחניהם מיכן אמרו שלוש מחנות הן מחנה יש' ומחנה לויהלהם מקום בפני עצמם ת'ל אל מח' למ' תש' 

 ומחנה שכינה מפתח ירושלם ועד הר הבית מחנה ישר' מפתח הר הבית עד העזרה מחנה לויה מפתח העזרה ולפנים מחנה
 אשר אני שוכן בתוכם חביבין יש' שאף על פי שהן טמאין שכינה ב[י]ניהם וכן הוא או' השוכן אתם בתוך טומאותםשכינה 

 ואו' ולא יטמאו את מחניהם ואו' ולא תטמ' את הא' אשר אתם ישבים בה ר' יוסי הגלילי או' בוא וראה מה כח עבדה קשה
 שעד שלא פשטו ידיהן בעבירה לא היו בהן זבין ומצורעין ומשפשטו ידיהן בעבירה (לא) היו בהן זבין ומצורעין לפי דרכינו

 למדנו שלשה דברים אלו אירעו בו ביום ושמ(ח)[ע]ון בן יוחי או' בוא וראה מה כח עבירה קשה שעד שלא פשטו ידיהן
 בעבירה מה נאמר בהן ומראה כבוד ייי כאש אוכלת לא יראין ולא מזדעזעין משפשטו ידיהן בעבירה מה נא' בהן וירא אהרן

 וכל בני יש' את משה כי קרן עור פניו וייראו מג' אל' ויעשו כן בני יש' להודיע שבחן שליש' שכשם שאמ' להן משה כן עשו
בני יש' מלמד שאף הטמאין לא עיכבו 

  וידבר ייי אל משה לא' דבר אל בני יש' איש או אשה כי יעש' מכ' חטא' האדם וג' למה נאמרה פרשה זו לפי שהוא או'<ב>
 נפש כי תחטא ומעלה מעל בייי וג' או מצא אבדה וג' אבל בגוזל הגר לא שמענו בכל התורה ת'ל דבר אל בני יש' איש או

 אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בייי בא הכת' ולימד על גוזל הגר ונשבע לו שישלם קרן וחומש לכהנים ואשם
  פרשה שנאמרה במקום אחד וחסר בה דבר אחד וחזר ושנא' במקום אחד לא שנאה אלא>005<למזבח זו מידה בתורה כל 

 על שחיסר בה דבר אחד ר' עקיבה אומ' כל מקום שנ' לאמר צריך לידרש ר' יאשיה או' איש או אשה למה נא' לפי שהוא
 אומ' כי יפתח איש בור וג' אין לי אל' איש אשה מנ' ת'ל איש או אשה להשוות אשה לאיש בכל חטאות ונזקין שבתורה ר'
 יונתן או' אינו צריך שכבר נאמר בעל הבור ישלם בין איש ובין אשה ואו' שלם ישלם המבער את הבעירה מה ת'ל איש או

 אשה לתלמ(י)[ו]דו הוא בא כי יעשו מכל חטאות האדם למה נא' לפי שהוא או' נפש כי תחטא ומעלה מעל בייי וגו' או מצא
 אבידה אין לי אל' משקר באילו משקר במקום בשאר כל דבר מנ' ת'ל כי יעש' מכ' חט' הא' למ' מעל בייי אין מעל בכל

 מקום אל' שיקור וכן הוא או' וימעלו באל'י אבותם ואו' וימעלו בני יש' מ(ח)[ע]ל בחרם ואו' וימת שאול במעלו אשר מעל
 בייי ואו' בעוזיה צא מן המקדש ?כ?י מעלת ואו' ומעלה בו מעל האין מעילה בכל מקום אל' שיקור ואשמה הנפש ההיא

 למה נא' לפי שהוא או' איש או אשה אין לי אל' איש ואשה טומטום ואנדרוגינס מנ' ת'ל ואש' הנפ' ההיא האנשים והנשים

1



 – התקנת המילון ההיסטורי ללשון העברית – האקדמיה ללשון העברית ©2, 32ספרי במדבר – כ"י וטיקן 

 והגרים במשמע משמע מביא את אילו ומביא את הקטן אמרת מה עבודה זרה חמורה פטר בה את הקטן קל וחומר לכל
 מצוות שבתורה ואשמה הנפ' ההיא למ' נא' מנ' אתה או' בגוזל את הגר ונשבע לו והלך להביא את הכסף ואת האשם ולא

 הספיק להביא עד שמת שהיורשין פטורין ת'ל ואש' הנפ' ההיא א(י)[ו] כשם שפטורין מן האשם כך יהו פטורין מן הקרן אל'
  ואש' הנפ' ההיא מנ' את' או' המדליק גדישו ביום הכיפורים שאף על פי שאין נפרעין ממנו>006<ונתן לאשר אשם לו 

 שהוא נידון בנפשו ת'ל ואשמה הנפ' ההיא והתודו למ' נא' לפי שהוא או' והתודה את אשר חטא עליה אין לי אל' חטא'
שטעונה וידוי אשם מנ' ת'ל ואשמה הנ' הה' והתודו ר' נתן או' זה ב(ז)[נ]ה אב לכל המתים שיטענו וידוי 

  והתודו את חטאת[ם] אשר עשו ולא על מה שעשה אביו שאם אמר לו תן לי פיקדון שהפקדתי אביך והוא או' לא<ג>
 הפקדת משביעך אני ואמ' אמן לאחר מיכן נזכר שומעני שהוא חייב ת'ל והתודו את חטאתם אשר עשו ולא על מה שעשה

 אביו והשיב את אשמו בראשו למה נא' לפי שהוא או' ושלם אתו אין לי אל' עיקר דמים מנ' ת'ל והש' את אש' ברא' וחמיש'
 יסף על' שיהא הוא חומשו חמשה משם ר' יאשיה אמ' וחומשה שלסלע ונתן לאש' אש' לו למה נא' לפי שהוא או' לאשר הוא

 לו יתננו אין לי אל' לו ולשלוחו מנ' לרבות שלוח בית דין והיורש ת'ל ונתן לאש' אש' לו הרי שחייב מנה לחבירו ובא בבית
 דין ולא הספיק ליתנו עד שנמצא בעל חוב שלנגזל מנ' שמוציאין ממנו ונותנין לבעל חוב שלנגזל ת'ל ונתן לאש' אש' לו בכל

מקום 
  ואם אין לאיש גואל ר' ישמעאל או' וכי יש לך אדם ביש' שאין לו גואל מה ת'ל ואם אין לאיש בא הכתוב>007< <ד>

 ולימד על הגוזל את הגר ונשבע לו ומת שישלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח ר' נתן או' ואם אין לא' גא' אין לי אל'
 איש אשה מנ' ת'ל להשיב האשם אליו אבא חנן או' משם ר' ליעזר בנגזל הכת' מדבר אתה או' בנגזל הכת' מדבר או אינו

 מדבר אלא בגוזל ת'ל להש' האש' אליו ובנגזל הכת' מדבר האש' המוש' לייי לכהן בכסף הכת' אל' מדבר או אינו מדבר אלא
 באשם כשהוא או' מלבד איל הכיפורים אש' יכפ' בו על' הרי אשם אמור הא מה ת'ל האשם המוש' לייי בכסף הכת' מדבר

 לייי לכהן קנאו לשם ונתנן לכהנים לכהן לאנשי משמר הכת' מדבר אתה או' באנשי משמר הכת' מדבר או אינו מדבר אלא
 בכל כהן שירצה ת'ל מלבד איל הכיפ' אש' יכפ' בו על' את שמכפרין בו עליו אילו הן אלו אנשי משמר הרי שגזל כהן את הא
 יזכה בו והדין נותן אם זכה בשלאחרים לא יזכה בשלעצמו היה ר' נתן אומרו בלשון אחרת אם דבר שלא זכיתי בו עד שלא

 בא לתוך ידי משבא לתוך ידי דין הוא שלא יהא אחר מוציאו מידי ודבר שזכיתי בו עד שלא בא לתוך ידי משבא לתוך ידי
 דין הוא שלא יהא אחר מוציאו מידי אמ' לו לא אם אמרת ()[ב]זה שאין לאחרים חלק תאמר בזה שיש לאחרים בו חלק

 הואיל ויש לאחרים בו חלק דין הוא שיצא מידו ויתחלק לאנשי משמר מלבד איל הכיפ' אש' יכפ' ב' על' מנ' אתה או' בגוזל
 את חבירו ונשבע והלך להביא את הכסף ואת האשם ולא הספיק להביא עד שמת שהיורשים פטורים ת'ל מלב' אי' הכיפ'

 וגו' כך היה ר' עקיבה שונה עד שלא הלך לזיפרין אבל משהלך לזיפרין אמ' אפילו נתן את הכסף לאנשי משמר היורשין
 פטורין אין מוציאין מיד הכהן וקורא אני עליו איש איש אשר יתן לכהן לו יהיה והכהן או' לו הבא אשם והקריב והוא או'

  מלבד איל הכיפ' מיכן אתה או' נתן כסף>008<האשם המושב לייי לכהן את שצריך כפרה יצא מת שכיפרה לו נפשו 
 ליהוריב ואשם לידעיה יצא וקורא אני עליו איש אשר יתן לכהן לו יהיה ת'ל מלבד איל הכיפ' יחזיר הכסף אחר האשם ר'

יהודה או' יחזיר ויביא אשם אחד ויתנהו לידעיה ויזכה יהוריב בשלו 
  וכל תרומה לכל קדשי בני ר' ישמעל או' בא הכת' ללמדך על מקדיש ערימתו עד שלא מרח שהוא פטור מן המעשרות<ה>

 או אף משימירח ת'ל ראשית דגנך תירושך ר' עקיבה או' בא הכת' ללמדך שאם רצה לעשות כל גורנו תרומה רשיי בלבד
 וכל תרומ' לכ' קד' בנ' בא הכת' ולימד על התרומה שתהא נוהגת בכל איסי בן עקיבה או' אם מעשר הקלשישייר מקצת 

 הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה אינו דין שתהא נוהגת בכל דבר אחר אם מעשר שאינו נוהג בראשית הגז הרי הוא נוהג
 איסי בן מנחם או' אם מעשר אינו בא אלא משם תלמוד ויראה הרי הוא נוהגבכל תרו' חמורה דין הוא שתהא נוהגת בכל 

 בכל תרומה חמורה דין הוא שתהא נוהגת בכל אשר יקריבו לכהן לו יהיה ר' ישמעל או' וכי תרומ' מקריבין לכהן מה ת'ל
 אשר יקריבו לכהן לפי שהוא או' ראשית בכורי אדמתך וג' אבל לא שמענו מה יעשה להם ת'ל אש' יקר' לכ' לו יה' בא הכת'

ולימד על הביכורים שיהו נותנים לכהן 
  ואיש את קדשיו לו יהיו כל הקדשין היו בכלל שנ' ואיש את קדש' לו יהיו משך הכת' כל הקדשין ונתנן לכהנים>009< <ו>

 ולא שייר מהם אלא תודה ושלמים והפסח ומעשר בהמה ומעשר שיני ונטע רבעי שיהו לבעלין ואיש את קדש' לו יהיו מיכן
 אתה או' כהן שהקריב את הזבח אפילו במשמר אח(ד)[ר] הרי הוא שלו ועבודתו שלו ואיש את קדש' לו יהיו למה נא' לפי

 שנ' ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים קדש לבעלים או קדש לכהנים ת'ל ואיש את קדשיו לו יה' בנטע רבעי הכת'
 מדבר שיהו לבעלין דברי ר' מאיר ר' ישמעל או' קדש לכהנים אתה או' קודש לכהנים או קדש לבעלים הרי אתה דן מעשר

 שיני קרוי קדש ונטע רבעי קרוי קדש אם למדתי למעשר שיני שאינו אל' לבעלים אף נטע רבעי לא יהא אל' לבעלין הרי
 תרומה תוכיח קדש ואינה אל' שלכהנים והיא תוכיח ()[לנטע] רבעי שאף על פי שקרוי קדש לא יהא אל' שלכהנים אמרת

 הפרש מעשר שיני טעון מקום ונטע רבעי טעון הבאת מקום אם למדתי למעשר שיני שאינו אל' שלבעלים אף נטע רבעי לא
 יהא אל' שלבעלים הרי הביכורים יוכיחו שטעונין הבאת מקום ואינן אלא שלכהנים והן יוכיחו לנטע רבעי שאף על פי

 שטעון הבאת מקום לא יהא אל' שלכהנים אמרת הפרש מעשר שיני קרוי קדש וטעון הבאת מקום ופדיון ונטע רבעי קרוי
 קדש וטעון הבאת מקום ופדיון ואל תבא תרומה ותוכיח שאף על פי שקרויה קדש אינה טעונה הבאת מקום ולא ביכורים
 שאף על פי שטעונין הבאת מקום אבל אין להם פדיון לא יהו אל' שלכהנים אמרת הפרש אדון שלשה לשונות כאחד מעשר

 שיני קרוי קדש וטעון הבאת מקום ופדיון ונטע רבעי קרוי קדש וטעון הבאת מקום ופדיון ואל תוכ' תרו' שאף על פי
 שקרויה קדש אינה טעונה הבאת מקום ולא ביכורים שאף על פי שטעונין הבאת מקום אבל אין להם פדיון אלמד דבר

 מדבר ואדון דבר מדבר אלמד דבר ששוה בשלשה דרכים מדבר ששוה בשלש' דרכים ואל אלמד דבר מדבר ששוה בשלשה
  מדבר שלא שיוה בשלשה דרכים אל' או בדרך אחד או בשנים אם למדתי למעשר שיני שאינו אל' שלבעלים>010<דרכים 

 אף נטע רבעי לא יהא אל' שלבעלים ר' יהושע או' קדש לבעלין אתה או' קדש לבעלים או קדש לכהנים ת'ל ובשנה החמש'
 תאכ' את פריו להוס' לכ' תבוא' למי מוסיפין למי שכבר נתנו לו ואיש את קדש' ל' יה' למ' נא' לפי שהוא או' כל תרומת

 הקדש' אש' יקדי' בנ' יש' שומעני יטלם בזרוע ת'ל ואיש את קדש' לו יה' מגיד שטובת קדשין לבעליהן וא' את קדש' ל' יה'
 [הרי שמדד לו בארץ וניתספו אחרים עליהם יכול קורא אני עליו ואיש את קד' לו יהיו] ת'ל ואיש אשר יתן לכהן ל' יה' או
 אפילו מדד לו בקופא וניתוספו אחרין עליהן קורא אני עליו איש אש' ית' לכ' ל' יה' ת'ל ואיש את קדש' ל' יה' ר' יוסי או'

 הרי שפדה את בנו בתוך שלשים יום ומת קורא אני עליו איש אש' ית' לכ' ל' יה' ת'ל ואיש את קדש' ל' יה' לאחר ל' יום אין
מוציאין אתם מיד כהן וקורא אני עליו איש אש' ית' לכ' ל' יה' 

  וידבר וגו' דבר אל בני יש' ואמ' אל' איש אי' כי תשטה אשתו וג' למה נאמ' פרשה לפי שהוא או' כי יקח איש אשה<ז>
 ובעלה וג' לא שמענו אל' בזמן שיש לו עדים והיתרו בה שיוצאה ממנו בגט אבל ספק נבעלה ספק לא נבעלה לא שמענו מה

 יעשה לה ת'ל דבר אל בני יש' ואמ' אל' איש א' כי תשטה את אשת' הרי הכת' זוקקה שתהא שותה מים המרים לכך נא'
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 פרשה איש א' לעשות אשה כאיש דב' ר' עקיבה כי תשט' אש' מה איש אם היה סומה אלם וחרש אין משקה את האשה
  [כי תסטה אשתו] בראויה לאישות הכת' מדבר להוציא אלמנה לכהן גרושה וחלוצה לכהן הדיוט וכדברי>011<כיוצא בו 

 ר' עקיבה בן מהללאל אף המשוחררת ואשת גר אמרו לו והרי שפחה כורכמית משוחררת היתה בירושלם והשקוה שמעיה
 ואבטליון כלשון הזה אמ' להם ד(יכ)[וג]מה השקוה ונידוהו ומת בנידויו וסקלו בית דין את ארונו ומעלה בו מעל מעילה על

 דבר ערוה אתה או' מעילה על דבר [ערוה או] מעילה על דבר ממון כשהוא או' ושכב איש אותה שכבת זרע הרי מעילה על
 דבר ערוה ולא מעילה על דבר ממון ומעלה בו מעל אין מעילה בכל מקום אלא שיקור וכן הוא או' וימעלו באל'י אבות' ואו'

 וימעלו בני יש' מעל בחרם ואו' וימת שאול במעלו וכן הוא או' בעזיה צא מן המקדש כי מעלת ואו' ומעלה בו מע' אין מעילה
 בכל מקום אל' שיקור ושכב איש להוציא את הקטן שאינו איש אותה ולא את אחותה שהיה בדין אם כשבא איסור הקל על

 איסור הקלה אסר את אוסריו כשבא איסור חמור על איסור חמורה אינו דין שיהא אוסר את אוסריו ()[ת]'ל אותה ולא
 אבה חנן או' משם ר' ליעזר אותה ולא חמותו אותה ולא את הערוה שהיה בדין מה אם במקום שאין האוסרהאחותה 

 אוסר כל ימיו כשבא איסור הקל על איסור הקלה אסר את אוסריו מקום שהוא א[ו]ס(ו)רה אוסר כל ימיו כשבא איסור
<חמור הקל על איסור (הקלה) [חמורה אינו דין שיהא] א[ו]סר את אוסריו ת'ל אותה ולא את חמותו אותה ולא את הערוה 

  ונעלם מעיני אישה להוציא את הסומה ונע' מע' אי' ולא שיהא בעלה רואה ומעמעם הא אם ידע בה בעלה אין רשיי>012
 להערים עליה ולהשקותה ונ(כרת)[סתר]ה והיא נטמאה אין עדים לטומאה אבל יש עדים לסתירה או אין עדים לטומאה

 ולא לסתירה אם אמרת כן אף היא מותרת לבעלה הא אין עליך לומר כלשון האחרון אלא כלשון הראשון ונסתרה אין
 עדים לטומאה אבל יש עדים לסתירה ונסתרה אבל לא שמענו שיעור סתירה ת'ל ונסתרה והיא נטמאה סתירה כדי טומאה

 כדי להקיף דקל דברי ר' ישמעל ר' עקיבה או' כדי מזיגת הכוס ר' יהושע או' כדי לשתותו בן עזי או' כדי לצלות ביצה ר'
 אליעזר כדי לגמותה ר' יהודה או' כדי לגמות שלש ביצים זו אחר זו ועד אין בה בשני עדים הכת' מדבר אתה או' בשני עדים
 הכת' מדבר או אינו מדבר אלא בעד אחד ת'ל לא יקום עד אחד באיש שאין ת'ל אחד מה ת'ל אחד זה בנה אב כל מקום שנ'

 עד הרי הוא בכלל שנים עד שיפרוט הכת' אחד והיא לא נתפשה להוציא את האנוסה בין ביש' ובין בכהונה אמרת אם
 המטמאה טומאה קלה גרושה אחרי אשר הוטמאה עשה בה אונס כרצון בכהונה סוטה חמורה דין הוא שנעשה אונס כרצון

 בכהונה ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו רשות דברי ר' ישמעל ר' עקיבה או' חובה או עבר עליו רוח קנאה ר' עקיבה
 או' מה ת'ל נטמאה נטמאה שלשה פעמים אל' טמאה לבעל וטמאה לבועל וטמאה לתרומות ר' ישמעל או' אינו צריך מה

  ת'ל>013<גרושה קלה שמותרת לחזור למגרשה בישר' פסולה מן הכהונה סוטה חמורה דין הוא שתהא פסולה מן הכהונה 
 היא נטמאה והיא לא נטמאה אם היא טמאה למה אינו משקה ואם טהורה היא למה הוא משקה אל' בא הכת' ללמדך

 שלעולם אין משקין אל' על הספק ומיכן אתה דן לשרץ מה אם במקום שלא עשה אונס כרצון עשה ספק כוודיי כן שעשה
 אונס כרצון אינו דין הוא שנעשה ספק כוודיי מה כן רשות היחיד אף להלן רשות היחיד מה כן דבר שיש לו דעת לישאל

 מיכן אמ' ספק טומאה ברשות היחיד טמא ספק טומאה ורשות הרבים טהור את שיש בו דעת לישאל ספיקו טמא את שאין
בו דעת לישאל ספיקו טהור 

  והביא האיש את אשתו אל הכהן מן התורה האיש מביא את אשתו אל הכ' אל' אמר?ו? מוסרין לו שני תלמ' חכמ'<ח>
 בדרך שלא יבא עליה ור' או' בעלה נאמן עליה מקל וחומר ומה נידה שחייבין על ביאתה כרת בעלה נאמן עליה סוטה שאין

 חייבין על ביאתה כרת אינו דין שיהא בעלה נאמן עליה אמ' לו לא אם אמרת בנידה שיש לה התר אחר איסורה תאמר
 בסוטה שאין לה התר אח' איס' דבר אחר נחשדו יש' על הסוטות ולא נחשדו על הנידות והביא את קרבנה על' כל קרבן חוב

 שעליה הבעל מביא דב' ר' יהודה וחכ' או' קרבן שמכשירה לו כגון זבה ויולדת הרי זה מביא משלו ואין מקיץ מכתובתה
<ואין קרבן אין שמכשירה לו כגון שקיפחה נזירות בראשה או שחיללה את השבת הרי זה מביא משלו ומקיץ מכתובתה 

  עשירית האיפה אחד מעשרה באיפה קמח למ' נא' שהיה בדין הואיל ומנחת חוטא באה על החט וזו באה על החט אם>014
 למדתי למנחת חוטא שאינה באה אל' סלת אף זו לא תבוא אלא סלת ת'ל קמח שעורים למ' נא' שהיה בדין הואיל ומנחת

 חוטא בא על חט וזו באה על החט אם למדתי למנחת חוטא שאינה באה אל' חטים אף זו לא תבוא אל' חטים ת'ל שעורים
 א' רבן גמליאל הניחו לי סופרים ואו' כמן חומר אבל נראה הוא כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה לא

 ישים עליה שמן מגיד שאם נתן עליו שמן ולבונה עובר בלא תעשה כשם שעובר על שמנו כך עובר על לבונתו אמרת על השמן
 יהא עובר שאין יכול לחזור וללקטו על לבונה לא יהא עובר שיכול לחזור וללקטו ת'ל לא ישים עליה שמ' ול' ית' על' לבונה

 מגיד שאם נ(ו)תן עליה שמן ולבונה עובר בלא תעשה מפני מה טעמי שלדבר מגיד כי מנחת קנאת היא מנחת קנאות שתי
 קנאות כשם שקנאה לבעל כך קנאה לבועל כשם שקנאה למטה כך קנאה למעלה מנחת זכרון שומעני זכות וחובה ת'ל מזכ'

 עון כל הזכרונות שבתורה לטובה וזו לפורענות דברי ר' טרפון ר' עקי' או' אף זו לטובה שנ' ואם לא נטמאה האשה אין לי
 אל' מזכ' עון מזכרת זכות מנ' ת'ל מנחת זכרון מכל מקום ר' ישמ' או' מנחת זכר' כלל מזכרת עון פרט כלל ופרט אין בכלל

  שהיה בדין לבעל הדין לחלוק וכי אי זו מידה מרובה מידת טובה אי מידת פורענות הוי או' מידת>015<אל' מה שבפרט 
 הטוב אם מידת פורענות ממועטת הרי היא מזכ' עון מידה טובה דין הוא שתהא מזכ' זכות זו מידה טובה שבתורה כל כלל
 ופרט שדרך הדין לוקה בו נתקיימו זה וזה אל תלקה דרך הדין כיצד נתקיימו זה וזה אל תלקה דרך הדין אם היתה טמאה

 פורענות פוקדתה מיד ואם יש לה זכות זכות תולה לה ששה חדשים מפני תיקון הוולד דב' אבא בן יוסי בן חנן ור' אלעזר בן
 יצחק איש הדרום או' תשעה חדשים שנ' ונקתה [ונזרעה] זרע מה זרע בן תשעה חדשים אף זכות בן תשעה חדשים ר'

 ישמעאל אומ' שנים עשר ואף על פי שאין ראייה לדבר זיכר לדבר להן מלכא מלכי ישפר עלך וג' כלא מטא על נבוכדנצר
 מלכא לקצת ירחין תרי עשר ר' שמעון בן יוחי אומ' אין זכות תולה במים המאררים אם או' אתה שזכות תולה במים

 המאררים מבזה אתה את המים בפני כל הנשים ושותות ומוציא אתה שם רע על הטהרות ששתו ויאמרו טמאות היו אלא
 שתלת להן זכות ר' או' אני מכריע אם היתה טהורה סופה למות כדרך כל בני אדם ואם היתה טמאה סופה למות וצבתה

 בטנה ונפלה ירכה ר' שמעון בן יוחי או' וכי מה מודיע לכל העומדים שסוף זה למות וצב' בט' ונפ' יר' אל' כיון ששותה פניה
מוריקות ועיניה בולטות וכמן שרביטין היו מזרקין בה והן או' מהרו והוציאוה שלא תטמא העזרה 

  והקריב אתה הכהן מיכן אמ' אין משקין שתי סוטות כאחת והעמידה שלא יעמיד עימה לא עבדיה ולא שפחותיה<ט>
מפני שלבה סמוך עליהן לפני ייי בשערי ניקנור מיכן אמרו ראש המעמד היה מעמיד את הטמאין בשערי ניקנור 

  ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש אין קדשים אל' שקדשו בכלי ואלו הן מי כיור בכלי חרש מגיד שלא עשה>016< <י>
 בה כל הכלים ככלי חרש שהיה בדין הואיל ועפר ומים מקדשין בפרה ועפר ומים מקדשין בסוטה אם למדתי לפרה שעשה

 בה כל הכלים ככלי חרש ת'ל בכלי חרש מגיד שלא עשה בה כל הכלים ככלי חרש דב' ר' ישמעל ומן העפר אשר יהיה בקרקע
 המשכן מגיד הכת' שאם לא היה שם עפר [מביא עפר] ממקום אחר ונותנו שם למקום מפני שהמקום מקדשו איסי בן
 עקביה או' להביא את קרקע בית העולמים איסי בן מנחם או' אם המיטמי טומאה קלה טומאת מקדש עשה בה את

 המקדש כמשכן סוטה חמורה דין הוא שנעשה בה בית המקדש כמשכן ומה ת'ל ומן העפר אש' וג' לפי שהוא או' ולקחו
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 לטמא מעפר שרפת החטאת וג' נא' כן עפר ונא' להלן עפר מה עפר האמור להלן עפר על פני מים אף כן עפר על פני מים מה
 להלן אם הקדים עפר למים יצא אף כאן אם הקדים עפר למים יצא יקח הכהן ונתן אל המים כדי שייראה ג' דברים בתורה

כדי שייראו אפר פרה ועפר סוטה ורוק יבמה ור' ישמעל או' אף דם הציפור 
  ופרע את ראש האשה כהן>017< והעמיד הכהן את האשה לפני ייי מקום ש()[מעמ]ידה כתחילה שם מעמידה בסוף <יא>

 ניפנה לאחוריה ופורעה כדי לקיים בה מצוות פריעה דב' ר' ישמעל דב' אחר לימד על בנות יש' שיהו מכסות את ראשיהן אף
 על פי שאין ראיה לדבר זיכר לדבר ותקח תמר אפר על ראשה וכתנת הפסים אשר עליה קרעה ר' יהודה או' אם היה בית

 חליצתה נאה לא היה מגלהו ואם היה שערה נאה לא היה סותרו היתה מכוסה לבנים מכסה שחורין היו שחורין נא(ה)[ים]
 לה מפשיטה ומלבישה כעורין היו עליה כלי זהב קטלאות נזמין וטבעות מסלקן הימנה כדי לנוילה ר' יוחנן בן ברוקה או'

 אין מנוולין בנות יש' יתר ממה שכת' בתו' לפני ייי ופרע את ראש האשה וג' סדין שלבוץ היה פורס בינו לבין העם כהן פונה
 לאחוריה ופורעה כדי לקיים בה מצות פריעה אמ' לו כשם שלא חסה על כבוד המק' כך אין חסין על כבודה אלא כל הניוול

 הזה מנוולה כל הרוצה לראות יבא ויראה חוץ מעבדיה ושפחתיה מפני שלבה גס בהן אחד האנשים ואחד הנשים אחד
 קרובין ואחד רחוקין מותרין לראותה והשבתי זמה מן הארץ ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזימת' ונתן על כפיה אבא חנן

 א' משם ר' ליעזר כדי לייגעה שתחזור בה והלא דברים קל וחומר אם כך חס המקו'ם על עוברי רצונו על אחת כמה וכמה על
 עושי רצונו וביד הכהן יהיו מי המרים מגיד הכתוב שאין המים נהפכין להיות מרים אל' בידי הכהן דבר אחר נקראו מרים

על שם סופן ש[מ]מררין את הגוף ומרעדין את העין 
  נא' כאן שבועה ונא' לה[ל]ן שבועה מה>018< והשביע אותה הכהן הכהן משביעה ואינה נשבעת מאליה שהיה בדין <יב>

 שבועה האמור להלן היא נשבעת מאליה אף שבועה האמורה כאן היא נשבעת מאליה ת'ל והשביע אותה הכהן הכהן
 משביעה ואין נשבעת מאליה ואמר אל האשה בכל לשון שהיא שומעת דב' ר' יאשיה שהיה בדין מה אם יבמה קלה לא עשה

 בה כל הלשונות כלשון הק[ו]דש [סוטה חמורה אינו דין שנעשה בה כל הלשונות כלשון הקודש] ת'ל ואמר אל האש' בכל
 לשון שהיא שומעת דב' ר' יאשיה ר' ישמעל או' אינו צריך שהרי כבר נא' ואמ' האשה אמן אמן אם אינה שומעת כיצד היא
 אומ' אמן אמן או אינו או' אל' אלה כשהוא או' יתן ייי אותך לאלה ולשבועה הרי שבועה אמורה הא מה ת'ל ואמר הכ' אל

 האשה לימדה כהן סדר שבועה אם לא שכב איש אותך מל' שפותח בה לזכות או' לה הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה
 הרבה ילדות עושה הרבה קדמוך ונשטפו אל תגרמי לשם הגדול שנכתב בקדושה שימחה על המים אומ' לפניה דברי הגדה

 דברים שאירעו בכתובים הראשונים כגון שאמ' חכמ' יגידו ולא כחדו מאבותם או' לפניה דברין שאינן כדיי לשומען היא
 וכל משפחת אביה ר' ישמ' או' כתחילה היה מודיעה שלמים המרים או' לה בתי המים המרים הללו למה הן דומין לסם

 יבש הנתון על גבי בשר חי ואין מזיקו כשהוא מוצא מכה מתחיל לחלחל א(ת)[ף] את אם טהורה את שתי ואל תמנעי ואם
טמאה את הנקי (מ)מי המ(י)[רי]ם המאררים 

  ואת כי שטית אין לי אלא כדרכה שלא כדרכה מנ' ת'ל וכי נטמאת ויתן איש בך את שכבתו להביא את הסריס>019< <יג>
מבלעדי אישך להביא אשת הסריס על הכל היה מתנה עימה 

  והשביע הכהן האשה בשבועת האלה מיכן אתה דן לכל השבועות שבתו' הואיל ונאמרו שבועות שבתור' סתם ופרט<יד>
 באחת מהן שאינן אל' באלה ובשבועה אף פורטני בכל השבועות שבתו' שלא יהו אל' באלה ובשבועה הואיל ונאמר שבועות
 סתם ופרט באחת מהן שאינן אל' ביוד הי אף פורטני בכל השבו' שבתו' שלא יהו אלא ביוד הי יתן ייי אות' לאלה ולשבעה
 בת' עמך למ' נא' לפי שהוא או' ונפש כי תחט' ושמעה קול אלה אין לי אלא אלה מנ' לעשות שבועה כאלה הרי אתה דן נא'
 כאן אלה ונא' להלן אלה מה אלה האמור ()[כאן] נעשה שבועה כאלה אף אלה האמורה להלן נעשה שבועה כאלה מה אלה
 ביוד הי אף שבועה ביוד הי הואיל ונאמרו שבועות בתו' סתם ופרט באחת מהן שאינן אל' ביוד הי אף פורטני בכל שבועות

 שבתו' שלא יהו אל' ביוד הי בתוך עמך ועמך שלום בתוך עמך ולא בזמן הזה בתוך עמך הפרש בין אדם המתנוול במקום
שמכיר לאדם המתנוול במקום שאינו מכיר 

  בתת ייי את ירכך נפלת וג' ובאו המים המאררים האלה במע' ר' יוסי הגלילי או' זו בטנו וירכו שלבועל אתה>020< <טו>
 או' זו בטנו וירכו שלבועל או אינה אלא בטנה וירכה שלנבעלת כשהוא או' וצב' בטנ' ונפ' ירכ' הרי בטנה וירכה שלנבעלת

 אמור האמה ת'ל לצבות בטן ולנפיל ירך זו בטנו וירכו שלבועל מגיד הכת' שכשם שהפורענות פוקדתה כך פורענות פוקדתו
 והלא דברים קל וחומר אם מידת פורענות ממועטת המביא תקלה לחבירו הרי הוא כיוצא בו קל וחומר למידת הטוב

 מרובה ואמרה האשה אמן אמן אמן שלא נטמאתי אמן שלא אטמא דב' ר' מאיר ואין חכמים מודים בדבר אלא אמן שלא
 נטמאתי ואם נטמאתי יבואו לה אמן מאיש זה אמן מאיש אחר אמן אם ארוסה אמן אם נשואה אמן אם שומרת י()[ב]ם

 אמן אם משנית^יבמתי זה הכלל כל שתיבעל ותהא אסורה לי על אותה שעה היה מתנה עימה הואיל ונאמרו שבועות בתו'
 סתם ופרט באחת מהן שאינן אל' באלה ובשבועה כך פורטני בכל שבועות שבתו' שלא יהו אל' באלה ובשבעה הואיל ונא'
 שבועה שבתו' סתם ופרט הכת' באחת מהן שאינן אל' ביוד הי אף פורטני בכל שבוע' שבתו' שלא יהו אל' ביוד הי הואיל

 ונא' שבועות שבת' סתם ופרט באחת מהן שאינה אל' באמן אף פ[ו]רט['] בכל השבו' שבת' שלא יהו אל' באמן שאינה אל'
 באמן אבה חנן אומ' משם ר' אליעזר להביא את שבועת הדיינין שתהא באמן שאם אין עונה אחריו אמן אתה עושה שבועתו
 שוא הואיל ונא' שבו' בת' סתם ופרט באח' מהן שמגלגלין עליה את הישן אף פורט' בכל שבו' שבת' שיגלגלו עליה את הישן

 והלא דברים קל וחומר ומה סוטה שלא נתבעה מקודם מגלגלין עליה את הישן גזילות שנתבעו מקודם דין הוא שיגלגלו
עליהן את הישן 

  הכהן למ' נא' שהיה בדין נא' כאן וכתב>021< וכתב האלות האלה הכהן על ספר שומעני כל אלות שבתו' ת'ל האלה <טז>
 ונא' להלן וכתב מה וכתב האמור להלן כשר בכל אדם אף וכתב האמור [כאן] כשר בכל (בני) אדם ת'ל הכהן בספר ומחה

 בדבר הנמחה (בא) והלא דברים קל וחומר מיכן אמרו אין כותבין לא על הלוה ולא על הנייר אלא על המגילה על ספר בספר
 ומחה בדבר הנמחה והלא דברים קל וחומר אם להטיל שלום בין איש לאשתו אמ' המק' ספר שנכתב בקדושה ימחה על

 המים סיפרי מ[י]נין שמטילין איבה ושנאה וקנאה ובעלי דבבות על אחת כמה וכמה שימחו מן העולם ר' ישמ' או' כיצד הוא
 עושה קודר את האזכרה ושורף את השאר ר' עקיבה או' שורף את כולו מפני שלא נכתב בקדושה ומחה אל מי המרים מגיד

שהכת' עושה את מי המרים 
  והשקה את האשה למ' נא' והלא כבר נא' ואחר ישקה את האשה מה ת'ל והשקה את האשה שאם נמחקה המגילה<יז>

 ואמרה איני שותה אותה ומשקין אותה על כורחה דב' ר' עק' וחכמ' או' ואח' יש' את האש' למ' נא' והרי כבר נא' והשק'
 את האשה מה ת'ל ואח' ישק' את האש' את המים שלשה דברין מעכבין בסוטה עד שלא נמחקה מגילה עד שלא קרב

 הקומץ עד שלא קיבלה עליה את השבועה נמחקה מגילה ואמרה טמאה אני המים נשפכין והמנחה מתפזרת אל בית הדשן
 ואין מגילתה כשירה להשקות בה סוטה אחרת ר' אחי בר יאשיה אומ' משקה בה סוטה אחרת ולקח הכהן מיד האשה ולא

  והניף את המנח' מוליך ומביא מעלה ומוריד מנ' אשר>022<מיד שלי(ש)[ח]ה מיד האשה שאם פרסה נידה לא היתה שותה 
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 הונף ואשר הורם מקיש הרמה לתנופה מה תנופה מוליך ומביא אף הרמה מעלה ומוריד מיכן אמרו מצות תנופה מוליך
 ומביא מעלה ומוריד זו היא מצות תנופה לפני ייי במזרח שבכל מקום שנ' לפני ייי הרי הוא במזרח עד שיפרט לך הכת'
 והניף את המנ' לפני ייי והקריב אתה אל המזבח לימד על מנחת סוטה שטעונה תנופה והגשה וקמץ הכהן מן המנ' את

אזכרתה והקט' המז' זו קטרת הקומץ שקרוי אזכרה ואחר יש' את האשה לעניין שאמרנו 
  והשקה את האשה וגו' וצבתה בטנה ונפ' יר' אין לי אל' בטנה וירכה שאר איבריה מנ' ת'ל ובאו בה אני אקרא ובאו<יח>

 בה ת'ל וצב' בט' ונ' יר' אבר שהתחיל בעבירה ממנו התחיל הפורענות כיוצא בו אתה או' ואת האנשים אשר פתח הבית מי
 שהתחיל בעב' ממנו התחיל הפורענות כיוצא בו את' או' וימח את כל היקום מי שהתחיל בעב' ממ' התח' הפורענות כיוצא

 בו אתה או' ואכבדה בפרעה פרעה התחיל בעב' ממ' הת' הפורע' כיוצא בו הכה תכה את ישבי הא' מי שהתח' ממ' התחילה
 הפורענות אף כאן אתה או' וצ' בט' ונ' יר' אבר שהתחילה בעב' ממנו התח' הפור' והלא דברים קל וחומר אם מידת הרע

  והיתה האשה לאלה בקרב>023<ממועטת אבר שהתחיל בעב' הימנו התחיל' הפורענות קל וחומר למידת הטוב מרובה 
 עמה שיהו לייטין האילין בזה יארע כשם שאירעה לפלוני וכן הוא או' והנחתם שמכם לשבועה לבחיריי נמצינו למידין
 שהרשעים שבועה לצדיקים ומנ' שהצדיקים ברכה לרשע' וכן הוא או' והתברכו בו גוים ובו יתהללו ואו' ונברכו בו כל

משפחות ואו' ויברכם ביום ההוא לא' 
  ואם לא נטמאה האשה ר' ישמעל או' וכי מטומאה שהכת' מטהרה מה ת'ל ואם לא האשה וטה[ו]רה היא אל' מגיד<יט>

 הכת' כיון שיצא עליה שם אסורה לבעלה ר' שמע' בן יוחיי או' לא תעלה על [ד]עתך שהזכות תולה ב()[מ]ים המרים אלא
 אם לא נטמאה האשה וטה' היא למ' נא' לפי שהוא או' ואיש אשר ינאף את אשת איש (ו)אשר ינא' וג' לא שמענו אלא בזמן

 שיש לה עדים והתרו בה שהיא במיתה יש לה עדים ולא התרו בה פטורה מן המיתה הואיל ופטורה מן המיתה תהא מותרת
 לבעלה אמרת ספק נבעלה ספק לא נבעלה אסורה לבעלה קל וחומר לשנבעלה וודיי אל' הרי הוא בכלל שנ' כי יקח איש
 אשה ובעלה ואם לא נטמ' האש' וטה' היא טהורה לבעל וטהורה לבועל וטהורה לתרומות ונקתה אף מן האלות אף מן

 השבועות ונזרעה זרע שאם היתה עקרה נפקדת דב' ר' עקי' א' לו ר' ישמעל אם כן ילכו כל העקרות ויקלקלו בשביל שפיקדו
 >024<וזו שיש^בה לה הפסידה מה ת'ל ונקתה ונז' זר' אל' שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח נקיבות יולדת זכרים 

 אחד יולדת שנים שחורים יולדת לבנים קצורים יולדת ארוכים דב' אח' ונז' זר' להוציא את איילוניות ושאינה ראויה לילד
 ד' א' ונז' זר' מפני שהיתה בכלל יצתה לידון בדבר חדש החזירה הכת' ושאינה ראויה לילד ד' א' ונז' זר' מפני [שהיתה]

בכלל יצתה בדבר חדש החזירה הכת' לכללה 
  זאת תורת הקנאות אין לי אל' לשעה לדורות מנ' ת'ל זאת תורת דב' ר' יאשיה ?ור'? יונתן או' כחותם הדברים אשר<כ>

 תשטה אשה להביא את אשת חרש ושלמשו[ע]מם ושבית דין מקנין להן (אף) לפוסלן מכתובתן או אף להשקותן תל' לו'
 והביא האיש את אשתו אל הכהן האיש משקה ואין בית דין משקה תחת אישה להוציא את ארוסה משמע מוציא את

 הארוסה ומוציא את היבמה תל' לו' איש איש כי תשטה אשתו להביא את היבמה דברי ר' יאשיה ר' יונתן או' איש איש כי
תשט' אש' להוציא את יבמה משמע מוציא יבמה ומוציא את הארוסה ת'ל תחת אישה להוציא את הארוסה 

  או איש אש' תעב' על' רו' קנ' וקנ' את אש' למ' נא' לפי שהוא או' ועבר על' רו' קנ' או כשם שעד שלא קינא לה רשות<כא>
 כן משקינא לה רשות ת'ל או איש אש' תע' על' רו' קנ' וקנא את אשתו וקינא חובה ולא רשות והעמיד את האשה לפני ייי וג'
 ונקה אם עשה לה ניקה ואם לא עשה לא ניקה ונקה האיש מעון שלא יאמר אוי לי שהרגתי את בת יש' אוי לי שניוולתי את
 בת ישר' אוי לי שהייתי משמש עם הטמאה לכך נא' ונקה האיש שמעון בן עזיי או' בטהורה הכת' מדבר הואיל והביאה את

  פורענות לכך נא' ונקה האיש מעון והאש' הה' תש' את עונה ר'>025<עצמה לידי דברים הללו אף היא לא תצא מידי 
 עקיבה או' בא הכת' ללמדך שסוף זה למות וצב' בט' ונפ' יר' למה נא' ונקה כשהאיש מנוקה מעון האש' הה' תש' את עונה
 ההוא לא כעניין שנ' לא אפקד על בנתיכם כי תזנינה ועל כלתיכם וג' א' להן הואיל ואתם רדיפין על הזונות אף המים לא

יבדקו את נשיכם לכך נא' ונקה האיש מעון את עון ההוא 
  וידבר ייי אל מש' לא' דב' אל בני יש' ואמ' איש כי יפליא למה נא' פרשה זו לפי שהוא או' איש כי ידר נדר לייי או<כב>

 השבע שבו' שאם נדר יום אחד אסור יום אחד שנים אסור שנים מאותו המין שנדר מאותו המין אסור שומע אני אף
 בנזירות כן ת'ל דבר וג' שאם נזר יום אחד או שעה אחת אסור שלשים יום אסור לשתות יין וליטמי למתים אסור בתגלחת

 לכך נא' פרשה איש או אשה לעשות נשים כאנשים שהיה בדין מה אם במקום שעשה קטנים כגדולים לא עשה נשים
 כאנשים כאן שלא עשה קטנים כגדולים דין הוא שלא נעשה נשים כאנשים ת'ל איש או אשה לעשות את הנשים כאנשים
 איש או אשה להוציא את הקטנים שהיה בדין מה אם במקום שלא עשה נשים כאנשים עשה את הקטנים כגדולים כאן

 שעשה נשים כאנשים אינו דין שנעשה את הקטנים כגדולים ת'ל איש או אשה להוציא את הקטנים אם כן למ' נא' כי יפליא
 להביא את שיודע לפלות מיכן אמ' בן שלש עשרה שנה ויום אחד נדריו קיימין כי יפליא לרצונו ולא אנוס או אפילו אנוס

 הרי אתה דן נא' כאן הפלאה ונא' להלן הפלאה מה הפלאה האמור להלן בנדר ובנדבה אף הפלאה האמור כאן בנדר ובנדבה
  כי יפלא לנדר נדר או אפילו נדר בקרבן יהא נזיר ת'ל נזיר או עד>026<מיכן אמ' בן שלש עשרה ויום אחד נדריו קיימין 

 שידור בנדרו שלנזיר ת'ל להזיר או עד שיזיר את אחרים ת'ל נזיר את עצמו הוא מזיר ואין מזיר את אחרים אם כן למה נא'
 נדר נזיר להזיר לעשות כינוי נזירות כנזירות אף בנדרים כיוצא בהן מה בנדרין [עובר] על בל יחל ועל בל תאחר אף בנזירות

 כיוצא בהן מה בנדרין האב מיפר נדרי בתו והאיש מיפר נדר(ו)[י] אשתו אף בגזירות כיוצא בהן ר' יהושע בן קרחה או'
 להזיר את אחרים להזיר לייי מצוה להינזר לשם א' שמעון הצדיק לא אכלתי אשם נזירות מימיי אלא אחד כשבא אחד מן
 הדרום יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו מסודרות לו תלתלים ?נמתי? לו מה ראית להשחית לו שיער זה נאה א' ל?י? רועה

 הייתי בעירי והלכתי למלות מן הנעיים נסתכלתי בביאה שלי פחז לבי עלי ביקש להעבירני מן העולם נמתי לו רשע הרי אתה
 מתגאה בשאינו שלך בשלעפר ושלרימה ושלתוליעה הריני מגלחו לשמים מכתי את ראשו ונשקתיו על ראשו נמתי לו כמותך

ירבו עושין רצון המקו'ם ביש' ועליך נתקיים איש או אשה 
  מיין ושכר יזיר לאסור לו לעשות יין מצוה כיין רשות שהיה בדין הואיל וא(י)[ו]נן אסור בשתיית יין ונזיר אסור<כג>

  רשות>027<בשתיית יין אם למדתי לאונן שלא (ת)[ה]תיר בו עשה יין מצוה כיין רשות אף נזיר לא נעשה בו יין מצוה כיין 
 קל וחומר מה אם אונן שאסר לו (שעשה) בו בכור מעש(ה)[ר] אכילת מצוה (כיין מצוה) לא עשה בו יין מצוה כיין רשות נזיר

שלא (עשה) [אסר] בו אכילת מצוה (כיין מצוה) אינו דין שלא נעשה בו יין מצוה כיין רשות הרי העובר יוכיח שלא אסר (ב)
 [ל]ו עשה בו אכילת מצוה (כיין מצוה) ועשה בו יין מצוה כיין רשות והוא יוכיח לנזיר שאף על פי שלא (עשה) [אסר] בו

 אכילת מצוה (כיין מצוה) נעשה בו יין מצוה כיין רשות ועוד קל וחומר מה אם עוב(ר)[ד] שלא עשה בו פסולת האוכל כאוכל
 ואכילה כשתייה ואכילת ענבים כשתיית יין עשה בו יין מצוה כיין רשות נזיר שעשה פסולת האוכל כאוכל ואכילה כשתייה
 ואכילת ענבים כשתיית יין אינו דין שלא נעשה בו יין מצוה כיין רשות לא אם אמרת בעוב(ר)[ד] שענש בו מיתה לפיכך עשה

 בו יין מצוה כיין רשות תאמר בנזיר שלא ענש בו מיתה לפיכך לא נעשה בו יין מצוה כיין רשות ת'ל מיין ושכר יזיר לעשות
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 יין מצוה כיין רשות ר' יוסי הגלילי או' מיין ושכר יזיר למה נא' לפי שהוא או' ואכלת לפני ייי אל'יך במק' אש' יבחר לשכן
 שמו שם מע' דג' תיר' ויצה' יכול אף הנזיר במשמע מה אני מקיים מיין ושכר יזיר בשאר כל היינין חוץ מיין מצוה או אף

 ביין מצוה מה אני מקיים ואכל' לפנ' ייי אל'יך בשאר כל האדם חוץ מן הנזיר או אף בנזיר ת'ל מיין ושכר יזיר לעשות (בו)
 יין מצוה כיין רשות אבא חנן או' משם ר' אליעזר למה נא' מיין ושכר יזיר שהיה בדין הואיל ואסור בטומאה אסור ביין אם

 למדתי בטומאה שלא עשה בה מת מצוה כמת רשות אף היין לא נעשה בו יין מצ' כיין רשות ת'ל מיין ושכר יז' לעשות יין
 מצוה כיין רשות מיין ושכר יז' והלא יין הוא שכר ושכר הוא יין אל' שדיברה תורה שתי לשונות כיוצא בו אתה או' שחיטה

 היא זביחה וזביחה היא שחיטה קמיצה היא הרמה הרמה היא קמיצה עמוקה היא שפלה שפלה היא עמוקה אות הוא
 מופת מופת הוא אות אל' שדיברה תורה שתי לשונות ר' אלעזר הקפר או' יין זה מזוג שכר זה חי אתה או' יין זה מזוג שכר
 זה חי או אינו אל' יין זה חי ושכר זה מזוג ת'ל ונסכו רביעית ההיא לכבש האחד [אתה מנסך ואי אתה מנסך אל' מזוג הא

  יזיר (בכל) [אין] נזורה בכל מקום אלא>028<אין עליך לומר כלשון האחרון אל' כלשון] הראשון יין זה מזוג שכר זה חי 
 פרישה וכן הוא או' וינזרו מקדשי בני יש' ואו' ואת ספיח קצירך או' מה באו בעל פעור וינזרו לבשת ואו' האבכה בחדש

 החמישי הנזר וג' הא אין נזירה בכל מקום אל' פרישה יזיר שומע אני מסחורתו ומרפואתו ת'ל מיין ושכר יזיר מותר הוא
 בסחורתו וברפואתו חומץ יין וחומץ שכר לא יש' מגיד שעשה בו חומץ כיין שהיה בדין הואיל ועובר אסור בשתיית יין ונזיר
 אסור בשתיית יין אם למדתי לעובד שלא עשה בו חומץ כיין אף נזיר לא נעשה בו חומץ כיין ועוד קל וחומר מה אם עוב?ד?
 שענש בו מיתה לא עשה בו חומץ [כ]יין נזיר שלא עשה בו מיתה אינו דין שלא נעשה בו חומץ כיין ת'ל חומץ יין וחומץ שכר
 מגיד שעשה בו חומץ כיין וכשם שאסר לו יין מצ' כיין רשות כך נעשה בו חומץ מצ' כחומץ רשות וכל משרת ענבים לא יש'

 וכי מה הניח הכת' שלא אמרו והלא כת' מיין ושכ' יז' חו' יין וח' שכ' לא יש' מה ת'ל וכל מש' ענ' מגיד שאם שרה ענביו מים
 שהן אסורין בנותן טעם מיכן אתה דן לכל איסורים שבתו' מה אם היוצא מן הגפן שאין איסורו איסור עולם ואין איסורו

 איסור הנייה ויש לו התיר איסורו עשה בו טעם כעיקר שאר איסורין שבתו' שאיסורן איסור עולם איסורן איסור הנייה
 ואין להם התיר לאחר איסורן אינו דין שנעשה בו טעם כעיקר ענבים למ' נא' עד שלא ייאמר יש לי בדין אם חייב [על]

 היוצא מן הפרי לא אינו נחייב על פרי עצמו אל' אם אמרת כן ענשת מן הדין ת'ל ענבים ללמדך שאין עונשין מן הדין לחים
 להביא את הבוסר או לחים להוציא את יבישים כשהוא או' יבישים הרי יבישים אמורים הא מה ת'ל לחים להביא את

 הבוסר שהיה בדין הואיל וחייב ביין וחייב בענבים מה יין פרי גמור אף ענבים פרי גמור ת'ל לחים להביא את הבוסר איסי
 בן עקביה או' אלו נאמר יבישים הרי כל יבישים במשמע כשהוא או' וענבים לח' ויבש' לא יא' במה עינין מדבר ביוצא מן

הגפן 
  כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצ' בא הכת' ללמדך שאם אכל כזית מכולם שהוא לוקה את>029< <כד>

 הארבעים מיכן אתה דן לכל איסורין שבת' מה אם היוצא מן הגפן שאין איסורו איסור עולם ואין איסורו איסור הנייה ויש
 לו התיר אחד איסורו הרי הן מצטרפין זה עם זה כזית שאר איסורין שבת' שאיסורן איסור עולם ואיסורן איסור הנייה

 ואין להן היתר אחד איסורן דין הוא שיצטרפו זה עם זה ?כ?זית מכל אשר יעשה מגפן היין שומע אני אף העלין והלולבין
 במשמע ת'ל מחרצ' ועד זג ל' יא' מה פרט מפורש פרי ופסולת פרי אף אין לי אל' פרי ופסולת פרי להוציא את העלין

 והלולבין שאינן פרי ופסולת פרי ר' אליעזר או' כל ימי נזר' מכ' אש' יע' מגפן אף עלין ולולבין במשמע מחרצנים ועד זג
 מיעוט חרצ' שנים וזוג אחד דב' ר' אלעזר בן עזריה אילו הן חרצנ' ואלו הן זוגין חרצנין אלו הן החיצונין והזוגין אלו

 הפנימיין דבר' ר' יהודה ר' יוחנן או' שלא תטעה כזוג שלבהמה החיצון זוג הפנימי עינבל מחר' וע' זג ל' יא' מגיד שלא פטר
 בו אכילת צער שהיה בדין יום הכיפורים שהוא חמור פטר בו אכילת צער נזיר הקל אינו דין שיפטור בו אכילת צער ת'ל

 מחרצ' וע' זג ל' יא' מגיד שלא פטר בו אכילת צער מחרצ' וע' זג למה נא' לפי שהוא או' מכל אשר יעש' מגפן היין כלל מיין
 ושכר יזיר חומץ יין וחו' שכ' פרט כלל ופרט אין בכלל אל' מה שבפרט מה פרט מפורש פרי ופסולת פרי אף אין לי אל' פרי

  ואת הזוגין שהן פרי ופסולת פרי או מה פרט מפורש פרי גמור אף אין לי אל' פרי>030<ופסולת פרי להביא את החרצנין 
 גמור אמרת וכי אי זה הוא פרי גמור שלא אמרת האין עליך לדון כלשון האחרון אל' כלשון הראשון מה פרט מפורש פרי

 ופסולת פרי אף אין לי אל' פרי ופסולת פרי להביא את החרצנ' ואת הזוגים שהן פרי ופסולת פרי אם זכיתי מן הדין מה ת'ל
 מחרצנים וע' זג ל' יא' אל' ללמדך כלל שמוסף על הפרט ואי אתה יכול לדון כעין הפרט להוציאו מן הכלל עד שיפרוט לך
 הכת' כדרך שפרט לך בנזיר כל ימי נזרו לעשות ימים שלאחר נזירותו כימים שבתוך נזירותו עד הבאת קרב(ו)[ן] לא יהא

אלא חייב עד שישלם נזירותו ת'ל ואח' יש' הנז' יין אחר כל המעשים דברי ר' אליעזר 
  כל ימי נדר נזרו הרי הכת' משיאו מכלל היין ובא לו ללמד על התיגלחת כל ימ' נד' נזרו נדרו תלוי בנזירותו ואין<כה>

 נז[י]רותו תלוי בנדרו תער לא יעבר על ראשו חייב לעשות המגלח כמתגלח תער לא יע' ע' ראש' אין לי אל' תער תלש סיפסף
 סיפר מנין שהוא לוקה את הארבעים ת'ל קדוש יהיה מכל מקום דב' ר' יאשיה ר' יונתן או' בתער הכת' מדבר הא אם תלש

 וסיפסף וסיפר אינו לוקה את המ' עד מלאת הימים אשר יזיר לייי מנ' אתה או' שאם אמ' (הכת') הריני נזיר סתם מגלח יום
 ל' ואחד יכול אם גילח יום ל' יצא ת'ל עד מלאת הימים אשר יזיר לייי עדין לא מלאו ימי נזירותו או אפילו אמ' הריני נזיר
 שלשים ואחד ואם ג?ו?לח ביום ל' יצא עד מלאת הימים אשר יזיר לייי עדין לא מלאו ימי נזירותו או אפילו אמ' הרי נזיר

  ל'א יצא ת'ל עד מלאת הימ' אשר יזיר ועדין לא מלאו ימי נזירותו אין לי אל' מי שיש לו>031<מאה יום אם גילח ביום 
 ספק לנזירותו נזיר עולם מנ' ת'ל כל ימי נזרו קדוש הוא לייי להביא את נזיר עולם קדוש יהיה זו קדושת שער אתה [או'] זו

 קדושת שער או אינו אל' קדושת הגוף כשהוא או' קדוש הוא לייי קדושת הגוף הא מה ת'ל קדוש יהיה זו קדושת שער קדוש
 יהיה למה נא' לפי שהוא אומ' וגלח הנזיר אין לי אל' המגלח כמצוותו וששערו אסור ואוסר גילחוהו ליסטין מנ' תל' לו'

 קדוש יהיה מכל מקום קדוש יהיה למ' נא' לפי שהוא אומ' גדל פרע שער ראשו אין לי אל' מי שיש בו שער שינהוג בו קדושת
 השם מי שאין לו שיער מנ' ת'ל קדוש יה' מכל מקום דב' ר' יאשיה ר' יונתן או' אינו צריך שהרי כבר נא' כי נזר אל'יו על
 ראשו בין שיש לו שיער ובין שאין לו שיער הא מה ת'ל קדוש יהיה לעינין שאמרנו גדל פ' ש' ראש' למ' נא' לפי שהוא או'

 סתם נזירות ל' יום שנ' קדוש יהיה 'יהיה בגימטריא ל' יום הוו גד' פ' שע' רא' למ' נאמ' לפי שהוא או' והיה ביום השביעי
 יגל' את כל שער' את ראש' וג' יכול הנזיר במשמע ומה אני מקיים גד' פ' רא' בשאר כל הנזירים חוץ מן המנוגע או אף על פי

 מנוגע ומה אני מקיים (י)[ו]גלח את כל שע' בשאר כל המנוגעין חוץ מן הנזיר או אף הנזיר ת'ל וגלח אף על פי נזיר גד' פר'
 שע' רא' למה נא' לפי שהוא והצרוע אשר בו הנגע וג' פרוע יגדל פרע אתה או' יגדל פרע או אינו אל' פרע כמשמעו הרי אתה

 דן נא' כאן פרוע ונא' להלן פרוע מה פרוע האמור להלן גידול שער אף פרוע האמור כאן גידול שער כל ימי נזרו לעשות ימים
 שלאחר נזירותו כימים שבתוך נזירותו עד הבאת קרבן או לא יהא חייב עד שישלם את נזירותו הרי אתה דן הואיל ואסור

  ואסור בתגלחת אם למדתי ליין שעשה ימים שלאחר נזירותו כימים שבתוך נזירותו עד הבאת קרבן אף תגלחת>032<ביין 
 נעשה בה ימים שלאחר נזירותו כימ' שבת' נזיר' עד הבאת קרב' ועוד קל וחומר מה היין שאינו (מ)[ס]ותר עש' בו ימ' שלא'

 נזירותו כימ' שב' נזירו' ע' הב' קר' תגלחת שהיא (מ)[ס]ותרת אינו דין שנעשה בו ימ' שלאחר נזירותו כימ' שב' נז' ע' הב'
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 קר' לא אם אמרת ביין שלא הותר מכללו לפיכך עשה בו ימים שלא' נזיר' כימים שב' נז' ע' הב' ק' תאמר בתגלחת שהותרה
 מכללה לגבי נגע צרעת לפיכך לא נעשה ימים שלאחר נזירותו כימ' שב' נזיר' עד הב' קר' הרי טומאה תוכיח שהותרה

 מכללה ועשה בה ימים שלאחר נזירות כימ' שבת' נזי' עד הב' קר' והיא תוכיח לתגלחת שאף על פי שהותרה מכללה נעשה
 בה ימים שלא' נזיר' כימים שבתוך נזיר' עד הבאת קר' לא אם אמרת בטומאה שהיא ()[ס]ותרת את הכל אל' ל' יום לפיכך

 נעשו בה ימים שלא' נזי' כימ' שבת' נזי' עד הבא' קר' תאמר בתיגלחת שאינה סותרת את הכל לפיכך לא נעשה בה ימ' שלא'
 נזי' כימ' שב' נז' ע' הב' קר' לא זכיתי מן הדין ת'ל ואחר ישתה הנז' יין וכי הנזיר שותה יין אל' מופנה לדון ולהקיש גזירה
 שווה נא' כאן נזיר ונא' להלן נזיר מה נזיר האמור להלן עשה בו ימים שלאחר נזירו' כימ' שבת' נזי' עד הבא' קר' אף נזיר

 האמור כאן נעשה בו ימים שלאח' נזי' כימ' שב' נז' ע' הב' קר' גד' פ' ש' רא' למה נא' לפי שהוא או' נא' עד מלא' הימ' שאם
 אמ' הרי אני נזיר סתם קורא אני עליו ע' מל' הימ' שומע אני מיעוט ימים שנים (אמ' הרי אני נזיר) [ת'ל גד' פ' כמה הוא

גידול פרע אין פחות כל ימים] אבל מחודש ומעלה או חודש ויום אחד או חודש ושני ימים 
  כל ימי הזירו לייי על נפש מת לא יבא הרי הכת' משיאו מכלל תגלחת ובא לו ללמד על הטומאה על נפש מת לא יבא<כו>

 שומע אני נפשות בהמה במשמע ת'ל לאביו ולאמו לא יטמא במה עינין מדבר בנפשות אדם ר' ישמעל או' אינו צריך שהרי
 כבר נאמ' לא יבא בנפשות ה[מ]טמאות [בביאה] הכת' מדבר אילו הן אילו נפשות אדם מה ת'ל לאביו ולאביו ולאמו לא יט'

  הואיל וכהן גדול בל יטמא בקרובין ונזיר בל יטמא>033<אבל מטמא הוא למת מצוה הא עד שלא יאמר יש לי בדין 
 למתים בקרובין אם למדתי לכהן גדול שמיטמא למת מצוה אף נזיר מט' למת מצוה [ועוד קל וחומר ומה כהן גדול

 שקדושתו קדושת עולם הרי הוא מיטמי] נזיר שקדושתו קדושת שעה אינו דין שיטמא למת מצוה לא אם אמרת בכהן גדול
שאינו מביא את קרבן על טומאתו לפיכך יטמא למת מצוה תאמר בנזיר שמביא (איל) קרבן על טומאתו לפיכך [לא] יטמ(א)

 [י] למת מצוה ת'ל לאביו ולאמו לא יט' אבל מיטמי הוא למת מצוה או לאביו ולאמו לא יטמא אבל מיטמי הוא לשאר
 מתים אמרת קל וחומר ומה כהן הדיוט שמיטמי לקרובין אין מיטמי לשאר מתים נזיר שאינו מיטמי לקרובין אינו דין שלא

 יטמי לשאר מתים הא מה ת'ל לאביו ולאמו לא יט' אבל מיטמי הוא למת מצוה הא עד שלא יאמר יש לי דין נא' כלל בכהן
 גדול ונא' כלל בנזיר מה כלל האמ' בכהן גדול בל יטמי לקרובין אף כלל האמ' בנזיר בל יטמי לקרובין אתה דן מכהן גדול
 ואני אדון מכהן הדיוט נא' כלל בכהן הדיוט ונא' כלל בנזיר מה כלל האמ' בכהן הדיוט הרי הוא מיטמי לקרובין [אף כלל

 האמור בנזיר ()] (אתה דן מכהן הדיוט ואני אדון מכהן גדול) ת'ל לאביו ולאמו לא יטמ' לה' במותם ר' עקיבה או' אין צריך
 שהרי כבר נא' לא' ול' לאח' ולא' לא וג' אם היה כהן גדול לא' ול' לא יטמי אבל מיטמי הוא למת מצוה אם היה נזיר לא'

 ולא' אין מיטמי אבל מיטמי הוא למת מצוה אם היה הולך לשחוט את פסחו לאחיו אין מיטמי אבל מיטמי הוא למת מצוה
 אם היה כהן הדיוט לאחותו אין מיטמי אבל מיטמי הוא למת מצוה אבל לבניו ולבנתיו לא נא' שאין הקטנים נזורין לא

יטמא להם במותם במותם אין מיטמי אבל מיטמי הוא בניגען ובזיבתן אין אל' בנזיר בכהן גדול מנין (אין ת'ל) [אמרת לא ?
 י?אמר] בכהן גדול שלא הייתי צריך שכבר קל וחומר הוא מה אם במקום שכהן הדיוט מיטמי לאחיו [מאביו] אין כהן גדול
 מיטמי לאביו מקום שאין כהן הדיוט מיטמי לאחיו מא(בי)[מ]ו דין הוא שלא יהא כהן גדול מטמי לאמו אם זכיתי מן הדין

  בכהן גדול מופנה להקיש לד?ו?ן לגזירה שוה נא' כאן אמו ונא' להלן אמו מה אמו האמ' להלן מיטמי>034<מה ת'ל לאמו 
 בניגען ובזיבתן אף אמו האמ' כאן מיטמי בניגען ובזיבתן לא יט' לה' במתם במתם אין מטמי אבל עומד הוא בהם בהספד

ובשורה כי נזר אל'יו על ראשו בין שיש לו שיער ובין שאין לו שער דברי ר' נתן 
  כל ימי נזרו קדוש הוא לייי למ' נא' לפי שהוא או' עד מלאת הימים אש' יזיר לייי אין לי אל' שיש לו ספק לנזירותו<כז>

 נזיר עולם מנ' ת'ל כל ימי נזרו להביא נזיר עולם קדוש הוא לייי זו קדושת הגוף אתה או' קדושת הגוף או אינו אל' קדושת
שער כשהוא או' קדוש יהיה הרי קדושת שער אמ' הא מה ת'ל קדוש הוא לייי זו קדושת הגוף 

  וכי ימות מת עליו להוציא את הספק שהיה בדין ומה אם במקום שלא עשה אונס כרצון עשה ספק כוודיי כאן שעשה<כח>
 אונס כרצון אינו דין שנעשה בו ספק כוודיי ת'ל וכי ימות מת עליו להוציא את הספק בפתע פתאום להביא את האונס שהיה
 בדין מה אם במקום שעשה ספק כוודיי לא עשה אונס כרצון כאן שלא עשה ספק כוודיי אינו דין שלא נעשה בו אונס כרצון
 ת'ל [בפתע] להביא את האונס פתאום להביא את השוגג והדין נותן ומה אם במקום שלא חייב את המזיד חייב את השוגג

 כאן שחייב את המזיד אינו דין שנחייב את השוגג ומנ' שחייב את המזיד אמרת קל וחומר מה אם שבועת (העדות) [הפקדון]
 שלא חייב את השוגג חייב את המזיד כאן שחייב את השוגג אינו דין שנחייב את המזיד לא אם אמרת בשבועת (העדות)

 [הפקדון] שאינו לוקה תאמר כאן שלוקה הואיל ולוקה לא יביא קרבן על המזיד ת'ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש דב' ר'
 יאשיה ר' יונתן או' בפתע זה שוגג פתאום זה אונס וטמא ראש נזרו במי שהיה טהור וניטמא הכת' מדבר הרי זה חייב

 בהעברת שיער ובהבאת קרבן וליפטור את שניזור בקבר שהיה בדין ומה מי שהיה טהור וניטמא בהעברת שער ובהבאת קר'
  חייב בהעב' תער ובהב' קר' ת'ל וטמא ראש נזרו מי שהיה טהור מתחילתו>035<מי שהיה טמא מתחילתו אינו דין שיהא 

 וניטמא הכת' מדבר הרי הוא חייב בהעברת שער ובהב' קר' וליפטור את שניזור בקבר וגלח ראש נזרו ראשו הוא מגלח ואין
 מגלח כל שערו שהיה בדין הואיל ומצורע מגלח ומביא קרבן ונזיר מגלח ומביא קרבן אם למדתי למצורע שמגלח כל שערו

 אף נזיר יגלח כל שערו לא אם אמרת במצורע שמגלח תגלחת שנייה תאמ' בנזיר שאינו מגלח תגלחת שנייה לפיכך לא יגלח
 כל שערו הרי לוים יוכיחו שאין מגלחין תגלחת שנייה ומגלח את כל שערו והן יוכיחו לנזיר שאף על פי שאין מגלחין תגלחת

 שנייה יגל' את כל שערו ת'ל וגלח את ראשו ראשו הוא מגלח ואין מגלח כל שערו ביום טהרתו ביום הזייתו בשביעי אתה
 או' ביום הזייתו בשביעי או אינו אלא בשמיני ת'ל בשביעי או בשביעי אף על פי שלא הוזה ת'ל ביו' טהר' ביום הזייתו

 השביעי אין לי אל' שביעי שמיני תשיעי ועשירי מנ' ת'ל יגלחנו אין לי אל' ביום בלילה מנ' תל' לו' יגלחנו אין אל' תגלחת
טומאה תגלחת טהרה מנ' ת'ל יגלחנו מיכן אמרו תגלחת טומאה כיצד מגלח ואחרכך מביא ואם הביא ואחרכך ג?ו/י?ל?(ו)

[י]?ח לא יצא 
  וביום השמיני להוציא את השביעי אתה או' להוצ' את השב[י]ע' או אינו אל' להוציא את התשיעי אמרת קל וחומר<כט>

 הוא את הסמוך לאיסור מותר הסמוך [ל]מותר לא יהא מותר הרי זמן אכילת פסח יוכיח שהסמוך לאיסור מותר והסמוך
 למותר אסור אף אתה אל תתמה על זה שאף על פי שסמוך לאיסור מותר והסמוך למותר יהי אסור מותר לא זכיתי אדונינו

 מן הקר(ו)[י]בים קבע זמן לקר(ו)[י]בים וקבע זמן למקריבין מה זמן שנא' לקר(ו)[י]בים הכשיר בו שמיני ומשמיני והלאה
 אף זמן שנ' למקריבים נכשיר בו שמיני ומשמיני והלאה ועוד קל וחומר הוא ומה זמן שנ' בקר(ו)[י]בים שריבה את הפסולין
 הכשיר בו שמיני ומשמיני והל' זמן שנ' במקריבין שמיעטה הכת' את הפסולין אינו דין שנכשיר בו שמיני ומשמיני והל' לא
 אמרת בזמן שנ' בקריבין שנוהג בכל הקר(ו)[י]בין לפיכך הכשיר בו שמיני ומשמ' והל' תאמ' בזמן שנ' במקריבין שאין נוהג

 בכל המקריבין לפיכך לא נכשיר בו שמיני ומשמ' והל' לא זכיתי מן הדין ת'ל שמיני מיד נא' כאן שמיני ונא' להלן שמיני מה
  שתי תרים או שני>036<שמיני האמור להלן הכשיר בו שמיני ומשמ' והל' אף שמ' האמ' כאן נכשיר בו שמיני ומשמ' והל' 
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 בני יונה מיכן אמ' אין מביאין תורין כנגד בני יונה ולא בני יונה כנגד תורין אל הכהן אל פתח אהל מועד מלמ' שהוא חייב
בטיפול הבאתם עד שיביאם א' פ' אה' מועד 

  ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה שיפרישם הכהן אחד לחט' ואחד לעל' אין לי אל' הפרשה בכהן הפרשה בבעלים<ל>
 מנ' אתה או' אמ' קל וחומר הוא אם מי שאין רשיי בהקדשתו רשיי בהפרשתו מי שרשיי בהקדשתו דין הוא שיהא רשיי

 בהפרשתו וכן הוא או' ביולדת ולקחה שתי תורין או שני בני יונה נמצינו למי דין הפרשה בכהן והפרשה בבעלים נמצ' למי
 דין קן סתומה קן מפורשה [שלא אמ' זה לעלה וזה לחטאת] וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ר' אלעזר הקפר או' וכי על אי

 זו נפש חט()[א] זה שצריך כפרה אלא שציער נפשו מן היין והל' דב' קל וחו' ומה אם המצער נפשו מן היין צריך כפרה קל
 וחומ' למצער נפשו על כל דבר ר' ישמ' או' בנזיר טמא הכת' מדבר שנ' וכפר עליו מאשר חטא על הנפש שמיטמי למ(ינ)[ת]ים

וקדש את ראשו ביום ההוא והזיר לייי את ימי נזרו נמצ' למידין שמתחיל למנות מיום שג?ו?לח 
  והזיר לייי את ימי נזרו כל אשמות שבתו' מעכבין את הכפרה חוץ מזה משם ר' ישמ' אמ' אף זה מעכב שנ' והזיר לייי<לא>

 את ימי נזרו אימתי והביא כבש בן שנתו לאשם והימים הראשנים יפלו מי שיש לו אחרונים סותר מנ' אם הריני נזיר מאה
 ] יום חסר אחד סותר את הכל והימ' הראש' יפ' מי שיש לו אחרנ' סותר או אפילו ניטמא ביום מאה1] מאה [2יום ניטמא [

 סותר את הכל ת'ל והימים הראש' יפלו מי שיש לו אחרו' סותר או אפילו נטמא בתחלת מאה סותר את הכל ת'ל והימ' הר'
  בדין>037<יפ' מי שיש לו ראשונים סותר כי טמא נזרו טומאה סותרת את הכל ואין התגלחת סותרת את הכל שהיה 

 הואיל ואסור בטומאה אסור בתגלחת אם למדתי (ב)[ל]טומאה שסותרת את הכל אף התגלחת תסתור את הכל ועוד קל
 וחומר ומה אם טומאה שלא עשה בה את המטמא כמיטמא הרי הוא סותר את הכל תגלחת שעשה בה המגלח כמתגלח אינו

 דין שתסתור אין הכל ת'ל כי טמא נזרו הטומאה סותרת את הכל ואין התגל' סותרת את הכל אין לי אל' ימי טומאה שאין
 עולין [לו מן המנין] ימי חלוטו מנ' ודין הוא הואיל וימי טומאתו טעון תגל' ומביא קרבן וימי חלוטו טעון תגל' ומביא קרבן

 אם למדתי לימי טומאתו שאין עולין לו מן המניין אף [ימי] חלוטו לא יעלו מן המניין לא אם אמרת בימי טומאתו
 שמבטלין בהן את הקודמין לפיכך אין עולין לו מן המניין (ואם) תאמר בימי חלוטו שאין מבטל בהן את הקודמין לפיכך

 (לא) יעלו לו המניין קל וחו' הוא את מי שנזיר בקבר ושערו ראוי לתגלחת נזירות אין עולין לו מן המניין ימי חלוטו שאין
 שערו (בקבר) ראוי לתגלחת דין הוא שלא יעלו לו מן המניין הוא הדין ל[י]מי ספרו או כשם שאין ימי חלוטו עולין לו מ(נ)[ן]

 המניין הוא [כך ימי הסגרו] לא יעלו מן המניין והדין נותן הואיל וימי חלוטו מטמא משכב ומושב וימי הסגירו מטמא
 משכב ומושב אם למדתי לימי חלוטו שאין עולין לו מן המניין אף ימי הסגירו לא יעלו לו מן המניין לא אם אמרת בימי

 חלוטו שטעון תגלחת ומביא קרבן לפיכך אין עולין לו מן המניין תאמר בימי הסגירו שאין טעון תגל' ומב' קר' לפיכך יעלו
 לו מן המניין מיכן אמרו ימי חלוטו שלמצורע וימי ספרו כיוצא בהן אבל ימי הזב והזבה וימי הסגירו שלמצורע הרי אלו
 עולין לו מן המניין והזיר לייי את ימי נזרו לעשות ימים (לעשות ימים) שלאחר נזירותו כימים שבתוך נזירותו עד הבאת
 קרבן שלא יהא חייב עד שישלם נזירותו הרי אתה דן הואיל ואסור ביין ואסור בטומאה אם למדתי ליין שעשה בו ימים

 שלאח' נזי' כימ' שבתוך נזי' עד הב' קר' [ועוד קל וחומ' מה יין ... נזירות כו'] לא אם אמרת ביין שלא הותר מכללו לפיכך
  ק' תאמ' בטומאה שהותרה מכללה לפיכך לא נעשה בו שלא' נז' כימ'>038<עשה (ל)[ב]ו ימים שלא' נז' כימ' שב' נז' ע' הב' 

 שב' נז' ע' הב' קר' הרי תגל' תוכיח שהותרה מכללה ועשה בה ימים שלא' נזי' כימ' שב' נז' ע' הב' ק' והיא תוכיח לטומאה
 אף על פי שהותרה מכללה נעשה בה ימים שלא' נז' כימ' שב' נז' ע' הב' ק' ועוד קל וחומ' ומה תגל' שאינה סותרת את הכל
 עשה בה ימים שלא' נז' כימ' שב' נז' עד הב' קר' טומאה ש(מ)[ס]ותרת את הכל דין הוא שנעשה בו ימים שלא' נז' כימ' שב'

 נז' ע' הב' קרב' לא אם אמרת בתגלחת שעשה בה את המגלח כמתגלח לפיכך עשה בו ימ' שלא' נז' כימ' שב' נזירו' ע' הב'
 קר' תאמ' בטומאה שלא עשה (בה) [את] המטמא כמיטמא לפיכך לא עשה ימ' שלא' נז' כימים שב' נז' ע' הב' קר' הרי יין

 יוכיח שלא עשה בו את המשקה כשותה ועשה בו ימ' שלא' נזי' כימ' שב' נזי' עד הבא' קר' והוא יוכיח לטומאה שאף על פי
 לא עשה המטמא כמיטמי נעשה בו ימ' שלא' נז' כימ' שב' נז' עד הב' קר' ועוד קל וחומ' ומה היין שאינו סותר עשה בו ימ'

 שלא' נזי' כימ' שב' נז' ע' הב' קר' טומאה שסותרת דין הוא שנעשה בה ימ' שלא' נז' כימ' שב' נז' ע' ה' ק' לא אם אמרת ביין
 שלא הותר מכללו לפיכך עשה בו ימים שלא' נז' כימ' שבת' נז' ע' ה' ק' תא' בטומאה שהותרה מכללה לפיכך נעשה בה ימ'
 שלא' נז' כימ' שב' נז' ע' ה' ק' הואיל וחזר הדין חלילה ת'ל וא()[ח]ר ישתה הנזיר יין וכי הנזיר שותה יין אל' מופנה להקיש

 לדין גזירה שווה נא' כאן נזיר ונא' להלן נזיר מה נזיר האמור להלן עשה בו ימים שלא' נזי' כימ' שב' נז' עד הב' קר' אף נזיר
האמ' כאן נעשה בו ימ' שלא' נזי' כימ' שב' נזי' עד הב' קרב' 

  זאת תורת הנזיר אחד נזיר ימים ואחד נזיר עולם לקרבן טהרה או לקרבן טומאה ת'ל ביום מלאת ימי נזרו לא<לב>
 אמרתי אלא במי שיש לו ספק לנזירותו יביא אתו אחרים מביאין אתו והלא הוא מביא את עצמו זו אחת משלש אתים

  וכי אחרים משיאין אותם והלא הן>039<שהיה ר' ישמעל דורש בתורה כיוצא בו אתה או' והש[י]או אתם עון אשמה 
 משיאין את עצמן כיוצא בו אתה או' ויקבר אתו בגיא וכי אחרין [קוברין] אותו והלא הוא קבר את עצמו אף כאן אתה או'

יביא אתו ()[ה]וא יביא את עצמו ואין אחריו מביאין אותו 
  והקריב את קרבנו לייי כבש בן שנ()[ת]ו תמים להוציא את בעל מום וכבשה אחת בת שנתה תמימה להוציא בעלת<לג>

מום ואיל אחד תמים לעלה לימד בנזיר שיטעון שלש בהמות 
  וסל מצות סלת חלות בלולות בשמן פרט וכלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט שהיה בדין הואיל ותודה טעונה לחם<לד>

 ואיל נזיר טעון לחם אם למדתי לתודה שטעונה ארבעת מינין אף נזיר יטעון ארבעת מינין ת'ל וסל מצות חל' בלו' בש' כלל
 סלת חלות פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ומנחתו סלת ונסכו לעלה ולשלמים או אף לחטאת ולאשם והדין נותן

 הואיל ומצורע מגלח ומביא קרבן אם למדתי למצורע שחטאתו ואשמו טעונין נסכין אף הנזיר (אף הנזיר) יהא חטאתו
 ואשמו טעונין נסכין ת'ל ואת האיל יעשה זבח שלמים זבח שלמים לייי על סל מצות איל היה בכלל יצא מוצא מן הכלל

 ולימד על הכלל מה הואיל מיוחד שהוא ובנדבה טעון נסכים כך כל הבא בנדר ובנדבה טעון נסכין יצאו חטאת ואשם שאין
באין בנדר ובנדבה שלא יטענו נסכים מפני שהיה בכלל יצא לידון בלחם החזירו הכת' לכללו 

  וגלח הנזיר פתח אה' מו' בשלמים הכת' מדבר שנ' ושחטו פתח אהל מועד אתה או' בשלמים הכת' מדבר או פתח<לה>
 אהל מו' כמשמעו אם אמרת כן הרי זו דרך בזיון הא מה ת'ל וגלח הנזיר פת' א' מו' בשלמים הכת' מדבר אתה או' בשלמים

 >040<הכת' מדבר או פת' א' כמשמעו אמרת אם כך אמרה תורה לא תעלה במעלות על מזבחי קל וחומר שלא יגלח הא 
 מה ת'ל וגלח הנזיר פ' א' מ' בשלמ' הכת' מדבר או אינו אל' פת' אה' מו' כמשמעו ת'ל ולקח את שער ראש נזרו מקום שהיה

 מבשל שם היה מגלח אבא חנן או' משם ר' אליעזר וגלח הנזיר פ()[תח] אה' מועד <..>א אין שם פתח פתוח לא היה מגלח
 ולקח את שער ראש נזרו ונת' על האש אש' תחת זבח <..>שלמ' אין לי אל' תחת זבח השלמ' תחת חטאת תחת אשם מנ'

ת'ל תחת זבח מכל מקום אין לי אלא במקדש בגבולין מנין ת'ל ונתן על האש מכל מקום 
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  הכהן את הזרוע בשלה אין בשלה אל' שלימה ר' שמעון בן יוחי או' אין בשלה אל' שנתבשלה עם האיל וחלת מצה<לו>
 אחת שאם נפרסה או חסרה פסולה ורקיק מצה מן סל היה מצה [אחד] שאם נפרס או [חסר] פסול ונתן על כפי הנזיר אחר

התגלחו את נזרו [אילו אחר התגלחו את נזרו] ואין הבאת קורבנותיו אחר התגלחו את נזרו 
  והניף אתם הכהן תנופה לפני ייי מוליך ומביא מעלה ומוריד מנ' שנ' אשר הונף ואשר הורם מקיש הרמה לתנופה מה<לז>

 תנופה מוליך ומביא אף [הרמה] מעלה ומוריד מיכן אמ' מצות תנופה מוליך ומביא מעלה ומ()[ור]יד זו היא מצות תנופה
 לפני ייי במזרח שבכל מקום לפני ייי הוי או' במזרח עד שיפרוט לך הכת' קדש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה

  שהוא או' כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי אף שלמי נזיר במשמע הרי הכת' מוציאם>041<למה נא' לפי 
 מכללם שיטענו הפרשת זרוע אין לי אל' הפרשת ()[זר]וע הפרשת חזה ושוק מנ' ודין הוא ומה אם שלמי יחיד אין טעונין

 הפרשת זרוע טעונין חזה ושוק שלמי נזיר שטעונין הפרשת זרוע אינו דין שיטענו הפרשת חזה ושוק אם זכיתי מן הדין מה
ת'ל קדש הוא לכהן על חזה התנ' אל' כל דבר שהיה בכלל יצא לידון בחדש דברי ר' ליעזר 

  זאת תורת אין לי אל' לשעה לדורות מנ' ת'ל זאת תורת דב' ר' יאשיה ר' יונתן או' כחותם הדברים קרבנו לייי על<לח>
 נזרו ולא נזרו על קרבנו קרבנו לייי על נזרו ולא קרבן אחרים על נזרו מלבד אשר תשיג ידו מנ' אתה או' שאם אמ' הריני
 נזיר על מאה עולות ועל מאה שלמים קורא אני כפי נדרו אשר ידר ת'ל כן יעשה על תורת נזרו או אפילו א' הריני נזיר על
 מנת לגלח על מאה חטאות ועל מאה אשמות קורא אני עליו כפי נדרו אשר ידר ת'ל מלבד אשר תשיג ידו לא אמרתי אל'

 קדשין הבאין בנדר ובנדבה או אפילו א' הריני נזיר לגלח על מנת שאהא שותה יין ואיטמא למתים קורא אני עליו כפי נדרו
 ת'ל כן יעשה על תורת נזרו או אפילו א' הרי עלי חמש נזירות שאגלח תגלחת אחת ותעלה לכולן קורא אני עליו כפי נדרו

 ת'ל כן יעש' ע' תור' נז' שאלו ר' אלעזר בן שמוע ור' יוחנן הסנדלר את ר' שמעון בן יוחיי הרי שהיה נזיר ומצורע מהו שיגלח
 תגלחת אחת ותעלה לו לנזירותו ולצרעתו אמ' להן וכי היאך איפשר א(ו)[י]^לו זה מגלח לגדל שער וזה מגלח לגדל שער יפה
 אתם או' אל' שהמצורע מגלח להעברת שיער ונזיר מגלח לגדל שער היאך איפשר לו לגלח תגלחת אחת ותעלה לו לנזירותו

  גמרו עולה לו בימי ספרו אמ' להן וכי היאך אפשר אילו זה מגלח>042<ולצרעתו אמ' לו אף אני [או'] לא [עולה] לו בימי 
 לפני ביאת מים וזה מגלח לפני ביאת מים יפה אתם או' אלא שלמצורע מגלח לפני ביאת מים ונזיר מגלח לאחר ביאת מים

 היאך איפשר לו לגלח תגלחת אחת ותעלה לו לנזירותו ולצרעתו אמ' לו אף אני או' לא עולה בטהור עולה בטמא אמ' להן
 וכי איפשר אילו זה מגלח לפני דמים וזה מגלח לפני דמים יפה אתם דנין ואו' אל' שלמצורע מגלח לפני זריקת דמים ונזיר

 מגלח לאחר זריקת דמים היאך איפשר שיגלח תגלחת אחת ותעלה לו לנזירותו ולצרעתו א' לו תקן ()[ה]דבר לא עולה בימי
גמרו עולה בימי ספרו לא עולה בטהור עולה בטמא 

  וידבר וג' דבר אל אהרן ואל בניו לא' כה תברכו את בני יש' לפי שכל מעשה פרשה באהרן הביא את אהרן והביא את<לט>
 בניו לכלל דיבור שזה כלל כל זמן שדיבור לכהנים מעשה לכהנים דיבר ליש' מעשה ליש' דיבר ליש' מעשה בכל אדם צריך
 להביא את הגרים כה תברכו את בני יש' בלשון הקודש שבכל מקום שנ' ענייה ואמירה וככה בלש' הקו' כה תברכ' את בני

 יש' בעמידה אתה או' בעמידה ושלא בעמידה ת'ל ואלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים נא' כאן ברכה ונא' להלן מה
 ברכה האמור להלן בעמידה אף ברכה האמ' (להלן) כאן בעמידה ר' נתן או' אינו צריך שכבר נא' ונגשו הכהנים בני לוי וג'

 בשם ייי מקיש ברכה לשירות מה שירות בעמידה אף ברכה בעמידה כה תברכו את בני יש' בנשיאות כפים אתה או'
 בנשיאות ()[כ]פים או בנשיאת כפים ושלא בנשיאת כפים ת'ל וישא אהרן את ידיו על העם ויברכם מה אהרן בנשיאת כפים

  להלן ראש חודש וקורבנות צבור וכהן גדול ת'ל כי בו בחר ייי מקיש בניו לו>043<אף בניו בנשיאת כפים ר' יונתן או' מה 
 מה הוא בנשיאת כפים אף בניו בנשיאת כפים כה תברכו את בני יש' בשם המפורש אתה או' בשם המפורש או אלא בכינוי
 ת'ל ושמו את שמי במקדש בשם המפורש במדינה בכינוי ר' יאשיה או' בכל מקום אשר אזכיר את שמי זה מקרא מסורס

 שבכל מקום שאני נגלה עליך שם תהא מזכיר את <...> והיכן אני נגלה עליך בבית הבירה אף אתה לא תהא מזכיר את שמי
 אלא בבית הבירה מיכן אמרו שם המפורש אסור ליאמר בגבול כה תברכו את בני יש' אין לי אלא ברכה ליש' ברכה לגרים

 לנשים לעבדים מנ' ת'ל ואני אבר' ברכה לכהנים מנ' ת'ל ואני אב' כה תבר' פנים כנגד פנים או מול כנגד פנים ת'ל אמור
 להם פנים כנגד פנים כה תבר' את בני יש' שיהא כל הקהל שומע או בינן ובין עצמן ת'ל אמור להם שיהא כל הקהל שומע

מנ' שחזן צריך צריך לומר להם אימרו ת'ל אמור להם 
< יברכך ייי בברכה המופרשת בתורה כן הו או' ברוך אתה בע' וב' א' בש' וג' ברוך טנאך ומשארתך בר' א' בבואך וג' <מ>
  ובאו עליך כל הברכות הא' והשיגוך וג' אימתי כי תשמע בקול ייי אל'יך יברכך ייי בנכסין וישמ' בנכסין ר' נתן או'>044

 יברכך בנכסין וישמרך בגוף ר' יצחק או' וישמ' מיצר הרע כן הוא אומ' כי ייי יהיה בכסלך ושמר רגל' מלכד ד' א' וישמרך
 שלא ישליט אחרים עליך וכן הו או' יומם השמש לא יככה הנה לא ינום ולא יישן שומר יש' ייי שמרך וג' ייי ישמרך מכל רע
 ייי ישמר צאת' ובוא' וג' ד' א' וישמ' מן המזיקין כן הו או' כי מלאכיו יצוה לך לשמ' וג' ד' א' וישמ' ישמר לך ברית אבות כן

 הוא או' ושמר ייי אל'יך לך וגו' ד' א' וישמרך ישמר לך את הקץ כן הוא אומ' משא דומה אלי קורא משע'[יר] וג' וישמרך
 בשעת מיתה כן הוא או' והיתה נפש אדוני צרורה בצ' הח' שומע אני בין הצדיקים ובין הרשעים ת'ל ואת נפש איביך יקלענה

 ד' א' וישמרך ישמר רגלך מגיהנם כן הוא או' רגלי חסידיו ישמור ד' א' וישמרך ישמרך לעולם הבא כן הוא או' וקויי ייי
יחליפו כח 

  יאר ייי פניו אליך יתן לך מאור פנים ר' יונתן או' זה מאור שכינה שנ' קומי אורי כי בא אורך וג' כי הנה החשך יכסה<מא>
 ארץ וג' אל'ים יחננו ויבר' וגו' אל ייי ויאר לנו ד' א' זה מאור תורה שנ' כי נר מצוה ותורה אור וג' ויחנך יחנך במשאלותיך

 וכן הו או' וחנתי את אשר אחן ד' א' יתן חנך בעיני בריותיו כן הוא או' ויהי ייי את יוסף ויתן חנו ואו' ותהי אסתר נשאת חן
 ויתן האל'ים את דניאל לחסד ולרחמים ומצא חן ושכל טוב ד' א' ויחנך בדעת בחכמה בהשכל ומוסר ובינה ד' א' יחנך

  ד' א' יחנך במתנת חינם כן הוא או' הנה כעיני>045<בתלמוד?ך? כן הוא או' תתן לראשך לוית חן כי לוית חן הם לראש' 
עבדים וג' חננו ייי חננו ואו' ייי חננו לך קיוינו 

  ישא ייי פניו אליך בשעה שאתה עומד ומתפלל שנ' ויאמר אליו הנה נשאתי את פניך [גם בדבר הזה לבלתי הפכי]<מב>
 והרי דברים קל וחומר אם ללוט נשא פנים מפני אוהבו אברהם לך לא אשא פנים מפניך ומפני אבתיך זה הוא שנ' ישא ייי

 פניו אל' כת' אחד או' ישא ייי פניו אל' וכת' אחר או' אשר לא ישא פנים כיצד יתקיימו שני כתובים כישר' עושין רצון מקום
 [ישא בזמן שאין] <...> אשר לא ישא פנים ד' א' עד שלא נתחתם גזר דין ישא ייי פנ' אל' משנתחתם גזר דין אשר לא יש' פנ'

 כת' אחד או' שומע [תפילה] וכת' אחר או' סכותה בענן לך כיצד נתקיימו שני כתובים הללו עד שלא נתחתם גזר דין שומע
 תפילה משנתחתם גזר דין סכתה בענן לך כת' אחד או' קרוב ייי לכל קוראיו וכת' אחר או' למה ייי תעמד ברחוק [תעלים

 לעיתות בצרה] כיצד נתקיימו שני כתובין אילו עד שלא נתחתם גזר דין קרוב ייי משנתחתם גזר דין למה ייי תעמד בר' כת'
 אחד או' מפי עליון לא תצא הרע' והט' וכת' אחר או' וישקד ייי על הרעה כיצד נתקיימו שני כתובים עד שלא נתחתם גזר
 דין מפי עליון לא תצ' הר' והט' משנתחתם גזר דין וישקד ייי על הר' כת' אחד או' כבסי מרעה ()[ל]בך ירוש' וג' וכת' אחר
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 או' כי אם תכבסי בנתר וגו' כיצד עד שלא נתחתם גזר דין כבסי מרעה לבך ומשנתחתם גזר דין כי אם תכבסי בנתר כת'
 אחד או' שובו בנים שובבים וכת' אחר או' אם ישוב לא ישוב כיצד עד של' נתח' גז' די' שובו בנ' שוב' וכת' אחר או' אם ישוב

 לא יש' כת' אחד או' דרשו ייי בהמצאו וכת' אחר או' חי אני נאם ייי אם אדר' לכם כיצד עד של' נתח' גז' די' דרש' ייי
 בהמצ' משנתח' גז' די' חי אני אם אדרש לכ' כת' אחד ?או'? כי לא אחפוץ במות המת וכת' אחר או' כי חפץ ייי להמית כיצד

<עד של' נת' גז' ד' כי לא אחפ' במ' המ' משנת' גז' ד' כי חפץ ייי להמ' כת' אחד או' ישא ייי פניו אל' וכת' אחר או' אש' 
  לא ישא פנ' כיצד ישא ייי פנ' אל' בעולם הזה אש' לא יש' פנ' בעולם הבא ר' אומ' ישא ייי פנ' אליך ויעביר כעסו הימך>046

 וישם לך שלום בכניסתך שלום וביציאתך שלום עם כל אדם ר' חנניה סגן הכהנים או' וישם לך שלום בביתך ר' נתן או' זה
 שלום מלכות בית דוד שנ' למרבה המשרה ולשלו' אין קץ ר' או' זה שלום תורה שנ' ייי עוז לעמו יתן גדול מעשה שלום

 ששינה מעשה שרה ואני זקנתי גדול שלום ששינה קדש מפני שלום גדול שלום ששינה מלאך מפ' שלום גדול שלום שאמ'
 המקו'ם שמי שנכתב בקדושה יימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו ר' אלעזר או' גדול שלום שלא נטעו

 ] הנביאים הבריות אלא שלום ר' שמעון בן חלפתה אמ' גדול שלום שאין כלי מקבל ברכה אלא1] בפי כל [2(הבכיותם) [
 שלום שנ' ייי עוז לעמו יתן וג' ר' אלעזר הקפר אמ' גדול שלום שאין חותם כל הברכות אלא שנ' יברכך ייי וישמ' ישא ייי

 פניו אל' יאר ר' אלעזר בנו שלר' אלעזר קפר או' גדול שלום שאפילו ישר' עובדין עבודה זרה ושלום ביניהן כביכול א'
 המקו'ם אין השטן נגוע בהן שנ' חבור עצבים אפרים הנח לו אבל משנחלקו מה נא' בהן חלק לבם עתה יאשמו הא גדול
 שלום ושנואה מחלוקת גדול של' שאפילו בשעת מלחמה צריכין שלום שנ' כי תקרב אל עיר וג' ואשלח מלאכים ממדבר

  גד' של' שאפילו מתים צריכין שלום שנ'>047<קדמות וג' וישלח יפתח מלאכים מהו אומ' ועתה השיבה אתהן בשלום 
 ואתה תבוא אל אבת' בשל' ואו' בשלום תמות גד' של' שניתן לעושי תשובה שנ' בורא ניב שפתים שלום של' גד' של' שניתן

 בחלקו שלצדיקים שנ' ינוחו על משכבתם גדו' של' שלא ניתן בחלקו שלרשעים שנ' אין שלום אמר ייי לרשעים גד' של'
שניתן לאוהבי תורה שנ' שלום רב לאוהבי תורתך גד' של' שניתן ללומדי תורה שנ' וכל בניך למודי ייי גד' של' שניתן לענ(י)

 [ו]ים שנ' וענוים ירשו ארץ והתענגו על רב שלום גד' של' שניתן לעושי צדקה שנ' והיה מעשה הצדקה של' גד' של' ששמו
 שלמקו'ם קרוי שלום ויקרא לו ייי של' ר' חנניה סגן הכהנים או' גדול של' ששקול כנגד כל מעשה בראשית שנ' יוצר אור

 ובורא חושך עוש' של' גדול של' שהרי העליונים צריכין של' שנ' עושה שלום במרומיו והרי דבר' קל וחו' ומה במקום שאין
 איבה ושנאה ובעיל דבבות צריכ' של' קל וחו' למקום שיש בו כל המידות הללו כת' אחד עושה שלום במרומ' וכת' אחד או'
 היש מספר לגדודיו וכת' אחר או' אלף אלפין ישמשוניה כיצד נתקיימו הפסוק עד שלא גלו יש' מארצן היש מספר לגדודיו
 ומשגלו יש' מארצן אלף אלפין ישמשוניה כביכול נתמעטה פמיליא שלמעלה ד' א' משום אבא יוסי בן דוסאי או' כת' אחד

 או' היש מספר לגדודיו וכת' אחר או' אלף אלפ' ישמש' גדוד אחד וכמה הן גדודיו היש מספר לגדודיו כת' אחד או' מונה
 מספר לכוכבים וכת' אחר או' שאו מרום עיניכם וראו וג' כשהקב'ה קורא את הכל עונין משאיפשר לו לבשר לקרוא שני

  נאם>048<שמות כאחת כן הוא או' וידבר ייי את את כל הדברים האלה לא' ואו' אחת דבר אל'ים וגו' הלא כה דברי כאש 
 ייי (ר)[ד]' א' משם אבא יוסי בן דוסאי כת' אחד או' מונה מספ' לכוכב' וכת' אחר או' המוציא במספר צבאם כיצד נתקיימו

 שני כתובין מגיד שאין שם שינוי לא השם שנקרא עכשיו נקרא הוא לאחר זמן כן הוא או' ויאמר אליו מלאך ייי למה זה
 תשאל לשמי והוא פלי ואיני יודע לאי זה שם מתחלף כת' אחד או' ויקן דויד את הגרן בכסף שקל' חמשים וכת' אחר או'

 ויתן דוד לארנן במקום וגו' כיצד נתקיימו שני כתו' מקום הגרן בשש מאות מקום המזבח בחמשים ד' א' משם אבא יוסי בן
 דוסאי כת' אחד או' ויקן דוד את הגרן וכת' אחר או' ויתן דוד לארנן כיצ' נתקי' שני כתו' י'ב שבטים היו ונטל חמשים

 שקלים מכל שבט ושבט ונמצאו שש מאות שקל' מכל ישראל ר' אלעזר בן שמוע או' ויקן דויד את הגרן ואת הבקר כמפורש
 בעיניין מהו מפורש בעינין ויתן דוד לארנן אבל הבקר לעלה והמורגים וכ' הבקר לעצים בכסף שקל' חמש' כת' אחד או' ויהי

 לשלמה ארבעת אלפים אור' סוס' וכת' אחר או' ארבעים אלף אור' סוס' כיצ' נתקי' שני כתוב' ארבעת אלפ' סטבלאות
 שלארבעים סוסים כת' אחד או' מחזיק בתים ג' אלפים יכיל וכת' אחר או' אלפים בת יכיל כיצ' נתקי' שני כתו' בלח

 אלפיים ביבש ג' אלפ' מיכן אמ' חכמ' סאה בלח כוריים ביבש כן הוא או' בושי צידון כי אמר ים אמר הים ומה אני שאיני
 מתיירא שמא אוחיל ושמא אוליד בנים ובנות ושמא אקבר חתנים וכלות מה אמור ב(ו)[י] האותי לא תיראו נאם ייי וגו' ד'

א' אמר הים מה אני שאין בי מן כל המידות הללו הריני עושה רצון קוני על אחת כמה וכמה בושי צידון 
  ושמו את שמי על בני יש' ואני אבר' למה נאמ' ושמו לפי שהוא או' כה תברכו את בני יש' בשם המפורש אתה או'<מג>

  ואני אבר' למה נא' לפי>049<בשם מפורש או אינו אלא בכינוי ת'ל ושמו את שמי במקדש בשם מפורש במדינה בכינוי 
 שהוא או' כה תברכו את בני יש' אין לי אלא ()[ב]רכה ליש' ברכה לנשים לעבדים מנ' ת'ל ואני אבר' ברכה לכהנים מנ' ת'ל
 ואני אבר' אני אברכם שלא יהו ליש' או' ברכותינו תלויות בכהנים ת'ל ואני אבר' אני אברך שלא יהו כהנים או' אנו נברך
 את יש' ת'ל ואני אבר' אני אברך את עמי וכן הוא אומ' כי ייי אל'יך ברכך כאש' דבר לך ואו' ברוך תהיה מכל העמים ואו'

יפתח ייי לך ואו' במרעה טוב ארעה אתכם אני ארעה ()[צ]אני 
  ויהי ביום כלות מש' את המש' מגיד הכת' שכל שבעת ימי מילואים היה משה מעמיד את המש' ובכל בקר ובקר<מד>

 מושחו ומפרקו אותו היום העמידו ומשחו ולא פירקו ר' יוסי בר' יהודה או' אף בשמיני העמידו ופירקו שנ' ויהי בחדש
 הראשון בא' לח' הוקם המשכן נמצינו למידין שבעשרים ושלשה באדר התחילו אהרן ובניו משכן וכל הכלים למשח בראש
 חודש הוקם המש' בשיני נשרפה פרה בשלישי היזה הימנו אחת הזייה שנייה גילחו בו ביום שרת שכינה בבית שנ' ולא יכל

 משה לבא אל אהל מוע' בו ביום הקריבו נשיאים שנ' ויהי המקריב ביום הראשון אין תל' לו' ראשון ומה ת'ל ראשון ראשון
 לכל ימות השנה בו ביום ירדה אש מן השמים ואכלה את הקורבנות שנ' ותצא אש מלפני ייי ותאכ' על המז' בו ביום

 הקריבו בני אהרן אש זרה שנ' ויקחו שני בני אהר' נדב ואבי' וג' וימתו לפני ייי מיתתן לפני ייי ונפילתן בחוץ כיצד יצאו היה
 ר' יוסי או' המלאך מדדן מתים עד שיצאו ונפלו להן בעזרה שנ' ויאמ' אל' קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש מאת פני

  פני הקו' ר' ישמעל או' דבר למד מעיניינו וימתו לפני ייי מי()[תת]ן לפנים ונפילתן לפנים הא>050<ייי לא נאמר אלא מאת 
 כיצד יצאו וגררום בחכי ברזל וימשח אותו ויקדש אותו שומע אני ראשון ראשון שנמשח היה קדוש ת'ל וימשחם ויקדש

 אתם מגיד שלא קידש אחד מהם עד שנמשחו כולן וימשחם משיחתן מבחוץ ומבפנים ר' יאשיה או' מדות הלח נמשחו
 מבפנים ונמש' מבחוץ ומידות היבש נמשחו מבפנים ולא נמשחו מבחוץ ר' יונתן או' מידות הלח נמש' מבפ' ולא נמש' מבחוץ

 מידות היבש לא נמשחו לא מבחוץ ולא מבפנים תדע לך שאין מקדש מקדשות שנ' ממושבותיכם תביאו לחם תנופה הא
 אמתי הן לייי לאחר שנאפו ר' או' וימשחם ויקדש אותם למה נא' והלא כבר נא' וימשח אתו ויקדש אתו מגיד שמשיחתן

שלאילו הוקדשו כל הכלים לעתיד לבוא 
  ויקריבו נשיאי יש' שמענו שהיו הדיוטות ונתמנו ת'ל ראשי בית אבותם ולא ()[ר]אשי בית אבות אלא אף נשיאי<מה>

 השבטים נשיא' בני נשיאים הם נשיאי המטות הן הן שהיו ממונין עליהן במצרים ויכו שטרי בני ישר' שש עגלות צב אין צב
 אלא מטוקסין שלא היו מחוסרות כלום ר' או' אין צב אלא מחופין ו?כ?מנסקי פסקאות היו מחופין ואף על פי שאין ראיה
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 לדבר זכר לדבר והביאו את כל אחיכם מנחה לייי וגו' שש עגלות צב שומע אני עגלה על כל אחד ואחד ת'ל עגלה על שני
  לפני המשכן ולא קיבל מהן מש' עד שנא'>051<הנשיאים שומע אני שור על כל שני הנשיאים ת'ל ושור לאחד באו ועמדו 

 לו מפי הקודש קח מאתם הא הסכימה דעתן לדעת המק' ר' נתן או' וכי מה ראו נשיא' להתנדב לכתחילה ובמלאכת המשכן
 לא נתנדבו כתחילה אלא כך אמ' נשיאים יתנדבו ציבור משנתנדבין מה שמחסרין אנו משלימין כיון שראו נשיאים

 שהשלימו הכל שנ' והמלאכה היתה דים וג' אמ' הנשיאים מה עלינו לעשות וה()[נ]שיאים הביאו את אבני השהם לכן
התנדבו כן כתחילה 

  ויקח מש' את העגלות ואת הבקר הרי משה נוטלן ומחלקן לפי דעתו את שתי העגל' ואת ארב' הב' נתן לבני גרשון<מו>
 ואת ארבע העגלות ואת שמנת הבק' נתן לבני מררי לפי שהן ששה עשר לאלעזר וח' לאיתמר שנ' וימצאו רבים בני אלעזר

 לראשי הגברים מבני איתמ' ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבתם ששה עשר לבני איתמ' ראשים לבית אבת' שמנה כי
 היו שרי קודש ששה עשר ולבני אית' לבית אבת' ח' ויחלקום בגורלות אלה עם אלה ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר וגו'

 ולבני קהת לא נתן ר' נתן או' מיכן שנתעלם מעיני דוד שלא נשאו הלוים את הארון אלא בעגלה שנ' וירכיבו את ארון
 האל'ים אל העגלה החדשה וישאו מבית אבינדב אשר בגבעה ועזא ואחיו בני אבינדב נהגים את העגלה חדשה ויחר אף ייי
 בעזא ויכהו שם האל'ים על השל וימת שם עם ארון האל'ים ויחר לדוד וג' א' אחיתפל לדוד לא היה לך ללמד ממשה רבך

 שלא נשאו הלוים את הארון אלא בכתף שנ' ולבני קהת לא נתן הרי דוד משלחו ומעלו בכתף שנ' ויקרא דוד לצדוק
  כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו ייי אל'י>052<ולאביתר הכהנים וללוים לאוריאל וגו' ויאמר להם וגו' ויאמ' עד 

ישר' היכן ציוהו ולבני קהת לא נתן הא לא חידשו הלוים כלום אלא הכל מפי משה ומשה מפי הקדש 
  ויקריבו הנשיאים את חנכת המז' ביום המשח אתו מגיד שכשם שנתנדבו למלאכת המשכן כך נתנדבו לחנוכת<מז>

 המזבח ויקר' הנש' באו ועמדו לפני המזבח ולא קיבל משה מהן עד שנא' לו מפי הקדש יקר' את קרבנות לחנ' המז' ועדין לא
 היה משה יודע כיצד יקריבו אם למסעות אם לתולדות עד שנא' לו מפי הקו' יקריבו אותם למסעות שנ' ויהי אין ויהי אלא
 שנא' לו מפי הקדש יקריבו למסעות ועדיין לא היה משה יודע כיצד יקריבו אם כולם כאחד אם כל אחד ואחד יומו עד שנ'

 לו מפי הק' נשיא אחד ליום נשיאין מתנדבין ואין הדיוטות מתנדבין מה ת'ל נשיא אחד נש' אח' לפי שהיה נחשון מלך והוא
הקריב תחילה לא יאמר הוא והקרבתי תחילה אקריב עם כל אחד ואחד יומו לכך נא' נשיא ()[א]חד ליום 

  ויהי המק' ביום הראש' אין ת'ל ראשון אלא ראשון לכל ימות השנה נחשון בר עמינדב למטה יהודה ייחסו הכת' על<מח>
 שם שבטו אתה או' ייחסו הכת' על שם שבטו או שגבה משבטו והביא ת'ל זה קרבן נחש' בן עמ' משלו הביא לא שגבה

משבטו והביא הא מה ת'ל נחש' בר עמ' למט' יהודה ייחסו הכת' על שם שבטו 
  קרבנו קערת כסף א' מגיד שלא נעשו מתחילה אלא על שם קרבנות מזרק אחד כסף שבעים שק' בש' הק' אין לי<מט>

 אלא מזרק שנתפרש בו בש' הק' קערה מנ' ת'ל שניהם מלא' מה זה בש' הק' אף זה בש' הק' ר' יהושע או' אינו צריך שהרי
  הכלים אלפיים ואר' מא' בש' הק' מה ת'ל שניהם מלא' לפי שהו או' קרב' קער' כס' אח' שלשים>053<כבר נא' כל כסף 

 ומאה משקל' שומע אני הואיל ולא שווה לו במשקל תשוה לו במידה ומה הפריש בין קערה למזרק קערה גלדה עבה מזרק
 גלדו דך שנ' מל' זו מן הנדבה כף אחת עשרה זהב שעושה מה שבתוכה אחת י' זהב זו היא שלזהב ומשק' שלכסף אתה או'

 היא שלזהב ומשקלה שלכסף או היא שלכסף ומשק' שלזהב ת'ל כל זהב הכפות עשרים ומאה הא אין עליך לומר כלשון
האחרון אלא כ(רא)[לש]ון הראשון היא שלזהב ומשקלה שלכסף מלאה קטר' זו קטרת נדבה 

  פר אחד בן בקר שלא היה בעדרו כמהו איל אחד שלא היה בעדרו כמהו כבש אחד בן שנתו לעל' מגיד שכולם כשרו<נ>
לעלה או כבש (שנב') שנתפרש בו כשר לעלה ושאר כולם לא הוכשרו לעלה ת'ל פר אחד אי אחד מגיד שכולם כשרו לעלה 

  שעיר עזים אח' לחט' לכפר על קבר התהום ולזבח השלמ' כבשים בני שנה חמשה מגיד שכולם כשרו לזבח השל' או<נא>
 בקר שנתפרש בו כשר לזבח השל' וכולן לא הוכשרו לזבח השל' ת'ל ולזבח השל' מגיד שכולם כשרו לזבח השלמ' זה קרבן
 נחש' בן עמי' משלו הביא לא שגבה משבטו והביא זה קרבן זה מביא קטרת נדבה [ו]א(ו)[ין] היחיד מביא קטרת נדבה זה
 קרבן נחש' זה מביא חטאת שלחט['] ואין היחיד מביא חטא' שלחט[?א?] זה קר' נחש' זה דוחה את השבת ואת הטומאה

ואין קרבן יחיד דוחה את השבת ואת הטומאה 
  ביום השני הק' נתנאל בן צוער הק' את קרב' מה ת'ל לפי שבא ראובן ועירער די?(ו)[י]? שקדמני יהודה למסעות<נב>

  נזף בו משה וא' לו מפי הקדש נא' לי אקריב למסעות שנ' הקריב אין הקריב אלא שנ' לו מפי>054<אקריב אני לתולדות 
 הק' הקרב למסעות נשיא יששכר לפי שזכה נתנאל בעצת נסכין העלה עליו הכת' כילו היא הקריב תחילה אבה חנן או'

 משום ר' אליעזר לפי שזכה נתנאל בעיצה טובה מעלה עליו הכת' כאילו הוא הקריב תחילה זכה שניתן בינה משבטו שנא'
 ומבני יששכר יודעי בינה וג' ואו' ושרי ביששכר עם דבורה וכן הכת' משבחו בבתי דינין במצ' שנ' לישוב משפחת הישובי

 ואין ישוב אלא בתי דינין שנ' ויבואו אליך כמבוא עם וישבו לפני ואו' ויעקב איש תם ישב אהל' ול()[זב]ולון אמ' שמח זבולן
בצאתך ויששכר באהלך 

  זאת חנכת המזבח ביום שנמשח בו ביום הקריב אתה או' ביום שנמשח בו ביום הקריב או לא בא ללמד ביום שמשח<נג>
 כשהוא או' אשר צוה ייי לתת להם ביום משחו ()[א]ו' הא למדנו שביום שנמשח הא מה ת'ל ביום המשח אתו לאחר זמן ת'ל

 ביום המשח אתו בו ביום הקריב מאת נשיאי יש' מגיד הכת' שכשם ששוו כולם בעיצה אחת כך שוו כולם בזכות קערות
כסף י'ב הן שנתנדבו ולא אירע בהן פסול 

  שלשים ומאה הקערה ()[ה]אחת כסף למה נאמ' לפי שהוא או' קרבנו קערת כסף אחת אין לי אלא מזרק>055< <נד>
 שנתפרש שמו בשקל הק' קערה מנ' ת'ל כל כסף הכלים אלפיים ואר' מאות בשק' הק' מלמד שלא ככלי הדיוט כלי בית

 עולמים כלי הדיוט [אם שקלן אחד ?אחד? וחוזר כולן או מרבה או ממעט אבל כלי הקודש] שקלן אחד אחד וחזר ושקלן
כאחד לא ריבה ולא מיעט ר' נתן או' כלי בית עולמים שקלן כולן ועשאן סימון חזר ועשאן כלים לא ריבה ולא מיעט 

  כפות זהב י'ב למה נאמ' לפי שהוא או' כף אחת עש' זהב היא שלזהב ומשקלה שלכסף אתה או' היא שלזהב ומשק'<נה>
 שלכסף או היא שלכסף ומשק' שלכסף ת'ל כל זהב הכפות עשר' ומא' הא אין עליך לומר כלשון האחרון אלא כלשון

הראשון היא שלזהב ומשקלה שלכסף מעלין על כל אחד ואחד שהקריב כפות זהב הן הן שנתנדבו ולא אירע בהן פסול 
  כל הבקר לעלה י'ב פרים למה נא' לפי שהוא או' פר אחד בן בקר מל' שכולם כשרו לעולה או כבשים שנתפרש בו כשר<נו>

 לעולה ושאר לא הוכשרו לעולה ת'ל פר אחד בן בקר מגיד שכולן כשרו לעולה מעלין על כל אחד ואחד שהקריב י'ב פרים
וי'ב כבשים הן הן שהתנדבו ולא אירע בהן פסול 

  וכל בקר זבח השלמ' כ' וד' פרים למ' נא' לפי שהוא או' ולזבח השלמ' בקר שנים מגיד שכולן כשרו לזבח שלמים או<נז>
 בקר שנתפרש בו כשר לזבח שלמ' ושאר לא הוכשרו לזבח שלמים ת'ל ולזבח השלמ' מגיד שכולן הוכשרו לזבח השלמ' או

 מעלין על כל אחד ואח' שהקריב כ' וד' פרים אילם ס' הן הן שנתנדבו ולא אירע בהן פסול זאת חנכת המז' ביום המש' אתו
לעניין שאמרנו 
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  וידבר ייי אליו מאה' מוע' שומע אני מאהל מועד ממש>056< ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו לפי שהוא או' <נח>
 ת'ל ונועדתי לך שם ודברתי אי אפשר לומר מא' מו' שכבר נא' מעל הכפרת ואי אפשר לומר מעל הכפרת שכבר נא' מא' מו'
 כיצד נתקיימו שני כתו' זה כנגד זה והרי הן סותרין זה על ידי זה יתקיימו במקומן עד שיבא כתוב אחד ויכריע ביניהם מה

 ת'ל ובבא משה אל אהל מו' מגיד הכת' שהיה משה נכנס ועומד באהל וקול יורד משמי שמים לבין שני הכרובים והוא שומע
 את הקול מדבר אליו מבפנים ר' יהודה בן בתירה או' הרי שלשה עשר מיעוטין מיעט את אהרן מכל דיברות שבתורה ואילו
 הן ובבא מש' אל אהל מו' לד' אתו וישמ' את הקול מדבר אליו וידבר אליו ונועדתי לך ודברתי אתך אשר אועד לך שם ביום

 צותו את בני יש' את אשר יצוה את כל אשר אצוה אתך ואחת במצר' ואחת בסיני ואחת באהל מועד הר?י? שלשה עשר
 מיעוטין מיעט את אהרן מכולם וישמע את הקול שומע אני קול נמוך ת'ל את הדברים האלה דבר ייי אל כל קהלכם כת'

 אחד או' ויהי ביום השלישי בה' הבק' ויהי קול' וברק' וכת' אחר או' קול דממה דקה כיצד נתקיימו שני כתובים כשהקב'ה
 מדבר הכל שותקין שנ' דמו ישבי אי וידם אהרן דברי ר' [י]אשיה ר' יונתן או' כת' אחד או' קול גדול ולא יסף וכת' אחר או'

 קול דממה דקה כיצד כשהקב'ה מדבר בקול גדול ומלאכי שרת בקול נמוך שנ' המזכירים את ייי אל דמי לכם אל תתנו דמי
לו וג' 
  וידבר ייי דבר אל אהרן ואמ' אל' בהעלתך את הנרות למה נאמ' פרשה לפי שהוא או' והעלה את נרתיה>057< <נט>

 והאיר על עבר פניה שומע אני יהו נרות דולקין על פני כל <...> ת'ל אל מול פני המנור' שיהו נרות מקבלין את המנורה
 ומנורה את הנרות הא כיצד שלשה כלפי מזרח וג' כלפי מערב ואחת באמצע נמצאו כולן מקבילין את האמצעי מיכן היה ר'

 נתן או' האמצעי מכובד דבר אל אהרן לפי שכל מעשה דיבור באהרן הביא את אהר' לכלל דיבור ואמ' אל' הרי זו אזהרה
 לאהרן בהעל' את הנרות עשה לה מעלות אל מול פני המנורה עשה לה מול ופנים יאירו שבעת הנר' שומע אני שיהו דליקין

 לעולם ת'ל מערב עד בקר אי מערב עד בקר [יכול יכבה] ת'ל יאירו שבעת הנרות מערב עד בקר לפני ייי תמיד שיהא נר
מערבי תדיר [דולק] שממנו מדליק את המנרה בין הערבים 

  ויעש כן אהרן להודיע שבחו שלאהרן שכשם שאמ' לו מש' כן עשה אל מול פני המנורה עשה לה מול ופנים העלה<ס>
 נרתיה עשה לה מעלות מיכן אמרו אבן היתה לפני המנורה ובה שלש מעלות שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות הניח את

  כאשר צוה ייי את משה חצי לג לכל נר ונר אין לי אלא מנו' שעשה בה את הבנים כאב>058<הכוז על מעלה שנייה ויצא 
 הקטרת מנין הרי אתה דן נאמרה עבודה באהרן ובמנורה ונאמרה עבודה באהרן ובקטרת אם למדתי למנורה שעשה בה את

 הבנים כאב אף הקטרת נעשה בה את הבנ' כאב הרי עבודת יום הכיפורים יוכיח שנא' עבודה באהר' ולא עשה בה את הבנ'
 כאב והיא תוכיח לקטרת שאף על פי שנא' בה עבודה באהרן לא נעשה בה את הבנים כאב אם למדתי למנורה שעשה בה את

 הבנים כאב אף הקטרת נעשה בה את הבנים כאב הרי פר העלם דבר שלמשיח יוכיח שנ' בה עבו' באה' ובבגדי הזהב לא
 נעשה בה את הבנים כאב אמרת הפרש אדון שלשה לשונות כאחת נא' עבודה באהרן ובמנורה ובבגדי זהב ונא' בה תמיד

 ונא' עבדה באה' ובקטרת ובבג' זהב ולא נא' בה תמיד ואל תבא עבדת יום הכיפורים ותוכיח שנ' בה עבדה באה' אבל אינה
 בבגדי זהב ולא עבדת פר העלם דבר שלמשיח שאף לפי שנ' בה עב' בא' ובבג' זה' אבל לא נא' בה תמיד אלמוד דבר מדבר
 ואדון דבר מדבר אלמוד דבר מדבר ששוה בשלשה דרכים מדבר ששוה בג' דרכים [ואל אלמוד דבר ששוה בשלשה דרכ']

 מדבר שלא שוה בג' דרכים אלא או בדרך אחד או בשנים אם למדתי למנורה שעשה בה את הבנים כאב אף הקט' נעש' הבנ'
כאב 

  מקום כאילו באצבע>059< וזה מעשה המנרה ר' עקיבה אומ' זה אחד משלשה דברים שקישה בהן משה והראהו <סא>
 כיוצא בו אתה או' וזה לכם הטמא בשרץ מקשה אין מקשה אלא מין קשה מעשה אומן מעשה קורנס עד ירכה ועד פרחה

 אין לי אלא ירכ' ופרחה גביע' כפתר' ופר' מנ' ת'ל ועשית מנרת וגו' או יעשה איברים איברים ת'ל ממנה יהיו מקש' היא עוד
 למ' נא' והלא כבר נא' מקשה זהב מה ת'ל מקשה היא לפי שמצינו בכלי בית עולמים שאין להם מין קשה עושין מין גרוטי
 שומע אני אף במנורה כן ()[ת]'ל מקשה היא שנה עליו הכת' לפסול מיכן אמרו אין שלזהב עושין שלכסף שלברזל שלנחשת

 ושלבדיל ושלעופרת דב' ר' ר' יוסי בר' יהודה או' אף שלעץ ושלחרש אבל אין להם מין קשה אל יעשו מין גרוטי מה שאין כן
 בחצוצ' שבחצוצרות אין שלכסף אל יעשו שלזהב אבל אין להם מין קשה עושה מין גרוטי נמצא כשר במנורה פסול

 בחצוצרת פסול בחצו' כשר במנורה אין במנורה נרות גביע' כפת' ופר' אלא בזמן שהוא מן ככר מן זהב ומן קשה כמראה
 אש' הראה ייי למש' להודיע שבחו שלאהר' שכשם שא' לו המקו'ם כן עשה ר' נתן או' אינו צריך שהרי כבר נא' וראה ועשה

מגיד הכת' שהראהו המקו'ם למשה כלים עשוים ומנורה עשויה ונעשת שנ' כמראה אש' הראה ייי למש' כן עשה 
  זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה שנה פוסל בלוים ואין המום פוסל בלוים שהיה בדין מה אם במקום שלא<סב>

  בלוים ואין המום>060<פסלו שנים פסלו מומין כן שפסלו שנים אינו דין שיפסלו מומין ת'ל זאת אשר ללוים שנים פוסל 
 פוסל בהן ומן חמש שנ' ר' נתן או' כת' אחד או' מבן חמש ועש' שנ' וכת' אחר אומ' מבן שלשים שנה ומע' כיצד נתקיימו שני

כתובין מבן חמש ועש' שנ' [ל]ת(')ל' מבן שלשים שנה לעבודה 
  ומבן חמשים ישוב מצבא העב' שומע אני כל עבודה במשמע ת'ל ולא יעבד עוד ושרת את אחיו בא' מו' מגיד שחוזר<סג>

 לנעילת שערים ולעבדת בני גרשון ר' או' הואיל ואמ' תורה יעבד וא' לא יעבד אם למדתי שהעובד בעשרים כך לא יבא
 בעשרין וחמש ת'ל ולא יעבד עוד ושרת ועבדה לא יעבד שנים פוסלין בלוים ואין פוסלין בכהנים שהיה בדין מה אם במקום

 שלא פסל מומין פסל שנים כאן שפסל מומין אינו דין שיפסל שנים ת'ל ושרת שנים פוסל בלוים ואין פוסל בכהנים שעד
 שלא נכנסו יש' לארץ היו הלוים כשרין מבן שלשים ועד בן חמש' והכהנים משהביאו שתי שערות ועד עולם אבל משנכנסו

לארץ אין הלוים נפסלין אלא בקול 
  בגנות יש' הכת' מדבר שהרי להן י'א חדשים שהיו חונין לפני הר סיני ללמדך>061< וידבר ייי אל משה במדבר סיני <סד>

 שאין מוקדם ומואחר בתורה שבתחילת הספר הוא או' וידבר ייי אל מש' במדבר סיני בחדש השני וג' וכן הוא או' בחדש
 הראשון ללמדך שאין מוקדם ומואחר בתורה ר' או' אין צריך שהרי כבר נא' ובני יש' אכלו את המן ארבעים שנה ועדיין לא

 אכלו אלא ללמדך שאין מוקדם ומואחר בתו' וללמדך שהיו מונין עם יציאתן ממצר' שנ' בשנה השנית לצא' מארץ מצרים
 באו לארץ התחילו מונין לביאתן שנ' כי תבאו אל הארץ נבנה הבית התחילו מונין לב[י]ניינו שנ' ויהי מקץ עשרים שנה אש'

 בנה של' חרב הבית התחילו מונין לחורבנו שנ' אחר אשר הוכתה העיר תקף עליהם עול השיעבוד התחילו מונין לשיעבודן
 שנ' בשנת שתים לדריוש בשנת שתים למלכות נבוכדנצר וכשם שהיו מונין לשנים כך היו מונין לחדשים שנ' בחדש השלישי

לצאת בני יש' 
  ויעשו בני יש' את הפסח למה נא' לפי שהוא או' ושחטו אתו כל קהל עדת יש' שומע אני בין בחול ובין בשבת מ(ה)[י]<סה>

 אני מקיים מחלליה מות יומת בשאר כל מלאכות חוץ משחיטת פסח או אף בשחיטת פסח ומה אני מקיים ושחטו אתו
 בשאר כל הימים חוץ מן השבת או אף בשבת ת'ל ויעשו דב' ר' יאשיה נם לו ר' יונתן ממשמע עדיין הזה לא שמענו נם לו ר'

 יאשיה לפי שהוא או' צו את בני יש' ואמ' אל' את קרבני אם ללמד על התמיד שדוחה את השבת אין צריך שהרי כבר נא'
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 וביום השבת שני כבשים ת'ל במועדו אלא מופנה להקיש לדון גזירה שוה נא' כאן במועדו ונא' להלן במועדו מה במועדו
  בארבעה עשר יום לחדש למה נא' והלא כבר>062<האמור להלן דוחה את השבת אף במועדו האמור כאן דוחה את השבת 

 נא' ויעשו מה ת'ל במועדו אלא בא הכת' ולימד על פסח ראשון שכשם שדוחה את השבת כך דוחה את הטומאה הא עד שלא
 ייאמר יש לי בדין ומה פרה שאינה דוחה את השבת דוחה את הטומאה פסח ראש' שדוחה את השבת אינו דין שידח(ו)[ה]
 את הטומאה הרי פסח שיני יוכיח שדוחה את השבת ואין דוחה את הטומאה והוא יוכיח לפסח ראשון שאף על פי שדוחה
 את הש' לא ידחו את הטומאה ת'ל במועדו בא הכת' ולימד על פסח ראשון שכשם שדוח' את הש' כך דוח' את הטומ' ככל

חקתיו אילו מצוות שה תמים זכר בן שנה וככל משפטיו אילו מצוות שעל גופו לשבעה ולמצה ולביעור חמץ 
  וידבר מש' אל בני יש' לעשות הפס' למ' נא' לפי שהוא או' וידבר מש' את מועדי ייי אל בני יש' מה ת'ל וידבר מש' אל<סו>

 בני יש' לעש' הפס' א' להן שמרו את הפסח בזמנו נמצאו מועדות בזמנן ד' א' מלמ' ששמע פרשת מועדות מסיני ואמרה ליש'
 וחזר ושנאה להן בשעת מעשה ד' א' א' להם הילכות פסח בפסח הילכות עצרת בעצרת הילכות החג בחג מיכן אמרו משה

הקנה את יש' להיות שואלים בעיניין ודורשין בעיניין 
  ויעשו את הפסח בראשון בארבעה' בגנות יש' הכת' מדבר שלא עשו אלא (נ) פסח זה בלבד וכן הוא או' הזבחים<סז>

 ומנחה הגש' ר' שמעון בן יוחיי או' ישר' לא היו מקריבין מי היה מקריב שבטו שללוי שנ' ישימו קטורה באפ' וכליל על
 מזבחך ואו' ויעמד משה בשער המח' יש' עבדו עבודה זרה שבטו שללוי לא עבדו עבודה זרה שנ' כי שמרו אמרתך ואו' כי

  ככל אשר צוה ייי את מש' כן עשו בני>063<מלים היו כל העם היצאים ממצ' וג' מי היה כל שבטו שללוי שנ' ובריתך ינצרו 
יש' להודיע שבחן שליש' שכשם שאמר להם משה כן עשו 

  ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש וג' מי היו נושאי ארונו שליוסף היו דברי ר' ישמעאל ר' עקיבה או' מישאל<סח>
 ואלצפן היו שניטמו לנדב ואביהוא ר' יצחק או' אין צריך אם נושאי ארונו שליוסף יכולין היו ליטהר ואם מיש' ואלצ' היו

 יכולין ליטהר ומי היו למת מצוה ניטמו שנ' ולא יכלו לעש' הפ' ביו' הה' ביום ההוא לא היו יכולין לעשות יכולין הם לעשות
 ביום שלאחריו נמצינו למידין שחל שביעי שלהן להיות ערב הפס' ויקרבו לפני מש' ולפני אהר' אם משה לא היה יודע אהרן

 היה יודע אלא סרס את המקרא ודורשהו אבא חנן א' משם ר' ליעזר בבית המדרש היו ובאו ועמדו לפניהם ויאמ' האנש'
 ההמ' אליו מגיד שהיו בני אדם כשירין וצדיקין וחרידין על המצ[ו]ות ר' או' אין צריך הרי הוא או' ויאמרו האנש' ההמ'

 שאין ת'ל ההמה מגיד שאין נשאל אלא לבעל המעשה למה נגרע א' להם אין קדשים קריבין בטומאה אם לאו ייזרק הדם
 על הטמאים והבשר נאכל לטהורין והדין נותן ומה חטאת שהיא קדשי קדשים דמה נזרק על הטמאין ובשרה נאכל

 לטהורין הפסח שהיא קדשים קלים דין הוא שיזרק הדם על הט()[מ]א' והבשר יאכל לטהורין א' להן אין קדשים קריבין
 בטומאה א' לו אם קדשין שיש להן אחריות יהו קריבין קדשים שאין להם אחריות לא יהו קריבין א' להם לא שמעתי עמדו
 ואשמעה וגו' כאדם שאו' אשמע דבר מפי (ר)[?כ?]בי אשרי ילוד אשה שכך היה מובטח שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עימו

 א' ר' הידקא שמעון השקמוני היה ליחבר מתלמידי ר' עקיבה וא' יודע היה משה שאין טמאין אוכלין את הפסח על מה
 נחלקו אם יזרק הדם עליהן אם לאו ראויה היתה פרשת טמאין שתיאמר על ידי משה לכך שמגלגלין זכות על ידי זכיי

וחובה על ידי חייב 
  דבר אל בני יש' איש כי יהיה טמא זה דבר ששאל או בדרך רחוקה זה דבר שלא שאל כי יהיה טמא לנפש זה>064< <סט>

 טמא מת שאר הטמאין מנ' ת'ל או בדרך רחקה הרי אתה דן מביניין אב שבין שניהם לא ראי טמא מת כראי ד()[ר]ך רחקה
 ולא ראי דרך רחקה כראי טמא מת הצד השוה שבהן שלא עשה את הראשון יעשה השיני כך כל שלא עשה את הראשון
 יעשה השני בדרך רחוקה איני יודע אי זו היא דרך רחוקה שיערו חכמים כל שהיה בשעת שחיטת הפסח מן המודיעית

 ולפנים וכן לכל מידתה ר' עקיבה או' נא' טמא מת ונא' דרך רחוקה מה טמא מת רצה לעשות ואין יכול אף דרך רחוקה
 רצה לעשות ואין יכול ר' אליעזר או' נא' ריחוק מקום במעשר ונא' ריחוק מק' בפסח מה ריחוק מקום האמור במעשר חוץ

 למקום אכילתו אף ריחוק הא' בפסח חוץ למק' אכילתו אי זה הוא מקום אכילתו מפתח ירושלם ולפנים ר' יהודה אומ'
 משמו נא' ריחוק מקום במעשר ונא' ריחוק מק' בפסח מה ריחוק מק' האמ' במעשר חוץ למקום הכשירו אף ריח' האמ'

 בפסח חוץ למק' הכשירו ואי זה הוא מקום הכשירו מפתח עזרה ולחוץ או בדרך רחקה נקוד על הא שאפילו בדרך קרובה
 והוא טמא לא היה עושה עמהן את הפסח כיוצא בו ישפט ייי ביני ובינך נקוד עליו שלא אמרה לו אלא על הגר בלבד ויש או'

 על המטילין איבה בינו לבינה כיוצא בו ויאמ' אליו איה שרה אשתך נקוד עליו שהיו יודעין היכן היא כיוצא [בו] ולא ידע
  ידע כיוצא בו וישקהו שלא נשקו בכל לבו ר' שמעון בן יוחיי או'>065<בשכבה ובקמה נקוד עליו בשכבה לא ידע בקומה 

 והלא בידוע שעשו שונא ליעקב אלא נהפכו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו כיוצא בו וילכו אחיו לרעות את נקוד על'
 שלא הלכו [אלא] לרעות את עצמן כיוצ' בו כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן נק' על' שלא היה במיניין כיוצא בו

 ונשים עד נפח נק' שאף מלהלן היה כן כיוצ' בו עשרון נק' על' שלא היה אלא עשרון אחד בלבד כיוצא בו הנסתרות לייי
 אל'ינו והנגלות לנו ולבנינו אמ' להן עשיתן גלויים אף אני אודיע את הנסתרים אף כן אתה או' בדרך רחוקה נקוד על ה'

  בחדש השני בי'ד>066<בדרך קרובה והוא טמא לא היה עושה עמהן את הפסח ד' א' בדרך רחו' שינהוג הדבר לדורות 
 הוסיף בו הכת' שתי מצוות חוץ ממצוה האמורה בגופו ואי זו זו זו ועצם לא ישברו בו במצוות שבגופו הכת' מדבר אתה או'

 במצוות שבגופו הכת' מדבר או אינו מדבר אלא במצוות שעל גופו כשהוא או' ככל חקתיו וככל משפטיו יע' ()[או'] הא
מצוות שעל גופו אמורות הא מה ת'ל ככל חקת' וככל משפט' יעש' את' במצוות שבגופו ה(ת)[כ]ת' מדבר או אף לשבעה (ל)

 [ו]למצה ולביעור חמץ ת'ל ועצם לא ישב' בו עצם היה בכלל יצא מוצא מן הכלל ללמד על הכלל מה עצם במצוה שבגופו
 הכת' מד' אף כשהוא או' ככל חקת' וככל משפ' יעש' את' במצוות שבגופו הכת' מדב' איסי בן עקביה או' חוקה האמורה

בפסח אינה אלא בגופו 
  והאיש אש' הוא טהור שומע אני אחד יחיד ואחד ציבור עושה פסח שיני ת'ל ויהי אנש' היחיד עושה פסח שיני ואין<ע>

 הציבור עושה פסח שיני ר' נתן או' אין צריך שהרי כבר נא' והאיש היחיד עושה פסח שיני ואין הציבור עושין פסח שיני
 וחדל אין וחדל אלא כל שיכול לעשות ואין עושה שיערו חכמ' כל שהיה בשעת שחיטת הפסח מן המודיעית ולפנים וכן לכל
 מידתה ונכרתה אין ונכרתה אלא הפסקה הנפש ההיא מזידה דב' ר' עקיבה מעמיה ועמה שלום כי קרבן ייי על פסח ראשון

  בא הכת' ולימד על פסח>067<הכת' ענש כרת או לא ענש אלא על פסח שיני אמרתה אי זה הוא מועדו זה ראשון ד' א' 
 שיני שדוחה את השבת או ידחה את הטומאה אמרת כל עצמו אינו בא אלא מפני טומאה חטאו ישא האיש ההוא אין לי

אלא איש אשה מנ' ת'ל ונכרתה הנפש להביא את האשה ר' שמעון בן יוחיי או' חט' ישא האיש להוציא את האשה 
  וכי יגור אתך גר שומע אני כיון שנתגייר יעשה פסח מיד ת'ל כאזרח מה אזרח בארבעה עשר אף הגר בארבעה עשר ר'<עא>

 שמעון בן אלעזר או' הרי שנתגייר בין שני פסחים שומע אני יעשה פסח שני ת'ל כאזרח מה אזרח שלא עשה את הראשון כך
 [כל] שלא עשה הראשון יעשה השני כחקת הפסח אין לי אלא פסח שהשוה את הגר לאזרח כל מצוות שבתורה מנ' ת'ל חקה

אח' יה' לכם ולגר בא הכת' והשוה את הגר לאזרח בכל מצוות שבתו' 
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  עשה לך שתי חצוצרות כסף למה נא' פרשה לפי שהוא או' על פי ייי יחנו ועל פי ייי יסעו שומע אני הואיל ונוסעין על<עב>
 פי הדיבר וחונין על פי הדיבר לא יהו צריכין חצוצ' ת'ל עשה לך מגיד הכת' שאף על פי נוסעין וחונין על פי הדיבר צריכין היו
 לחצוצרות עשה לך משל עצמך ויקחו אליך משלציבור דב' ר' יאשיה ר' יונתן א' אחד זה ואחר זה משלציבור הכת' מדב' מה
 ת'ל קח לך עשה לך ויקחו אליך בזמן שיש' עושין רצון מקום ויקחו אליך וכשאין עושין רצונו שלמק' קח לך עשה לך בשלך

  לפי שהוא או' בעת ההיא אמר ייי אלי פסל לך לא>068<אני רוצה יותר מבהם אבה חנן א' משם ר' ליעזר למה נא' פרשה 
 היו אלא משלציבור הא מה ת'ל קח לך עשה לך בשלציב' הכת' מד' חצוצרות מיעוט חצצ' שתים או אם רצה להוסיף יוסיף

 ת'ל שתי חצצ' שלא להוסיף ושלא לגרוע שתי חצצ' שיהו שוות במראה ובקומה ובבנוי' מקשה אין מקשה אלא מין קשה
ומעשה אומן ומעשה קורנס והיו לך למק' שתהי מזמן בהן את העדה ומסייע בהן את המחנות 

  ותקעו בהן ואם באחת יתקעו אבל לא שמענו להיכן הרי אני דן נא' תקיעה בעדה ונא' תקיעה בנשיאים מה תקיעה<עג>
 האמ' בעדה בפתח אהל מועד [אף תקיעה האמ' ?בנ?שיא?ים? בפתח אהל מועד] כל הקודם במקרא קודם במעשה ת'ל

 וידבר משה אל ראש' המטות לבני יש' הואיל ונא' [דברות] בתו' סתם ופרט באחת מהן שהנשיאים קודמין אף פורטני בכל
 דברות שבתו' שיהו נש' קודמין ר' יונתן א' אין צריך שהרי כבר נא' ויקרא אל' מש' וישבו אליו אהרן וכל הנש' ואחריכן

 נגשו וג' הואיל ונא' דברות בתור' סתם ופרט באחת מהן שהנש' קודמ' אף פורטני בכל דבר' שבתו' שיהו הנש' קודמין ת'ל
 ויאמ' מש' אל ראשי המט' בא הכת' ללמדך שלא הותרו נדרין אלא מפי מומחין ותקעתם תרועה תרועה בפני עצמה ותק'

 בפ' עצ' או תקי' ותרו' כאחת הכת' מדבר כשהוא או' ובהקהיל הרי תקיעה אמורה הא מה ת'ל ותקעתם ת(רו)[קי'] בפני עצ'
 ותרו' בפני עצמה או אין לי אלא תקי' בפני תרו' (ו)תקי' לאחר תרוע' מנ' ת'ל תרוע' יתקעו למסע' נא' כן תרו' ונא' להלן

  ומה כן תקי' לפני תרו' אף להלן>069<תרו' מה תרו' האמ' להלן תקי' לאחר תרו' אף תרוע' האמ' כאן תקי' לאחר תרו' 
 תקי' תרועה הא למדנו שתוקע ומריע ותוקע ר' יוחנן בן ברוקה או' הרי הוא או' ותקעתם תרו' אין ת'ל שנית אלא בנה אב

 לתקי' שתהי שנייה לתרועה הא למדנו שתוקעין ומריעין ותוקעין אין לי אלא במדבר בראש השנה מנ' ת'ל תרועה מה תרו'
 האמ' להלן תוקע ומריע ותוקע אף תרועה האמ' כאן תוקע ומריע ותוקע שלש תרועות בראש השנה שבתון זכרון תרו'

 והעב()[ר]ת ש(ו)פר תרו' יום תרועה יהיה לכם שתי תקיעות לכל אחת ואחת נמצינו למידין לראש השנה שש תקיעות וג'
 תרועות שתים מדברי תורה ואחת מדברי סופרין שבתון זכרון תרו' מן התו' והעברת שופר תרו' מן התו' יום תרו' יהיה לכם
 לתלמודו הוא בא שמואל בר נחמני א' אחת מדברי תורה ושתים מדברי סופרין שבתון זכר' תרו' מן התור' והעב' שופ' תרו'

 ויום תרו' יה' לכ' לתלמודו הוא בא ותקעתם תרו' ונסעו המח' החנ' קדמה ותקעתם תרו' תימנה או כשם שתוקע למזרח
ולדרום כך תוקע לצפון ולמערב ת'ל תרו' יתק' ל(ס)[מ]סעיהם תקיע' אחת לשתיהם ויש או' ג' לכל רוח ורוח 

< ובני אהרן הכהנים יתקעו למ' נא' לפי שהוא או' ואם באחת יתק' שומע אני אף יש' במשמע ת'ל ובני אה' הכהנ' <עה>
  הכהנים בין תמימין ובין בעלי מומין דב' ר' טרפון ר' עקיבה או' תמימים ולא בעלי מומין נא' כן כהנים ונא' להלן>070

 כהנ' מה כהנ' האמ' להלן תמימים ולא בעלי מומין אף כהנ' האמ' כאן תמימ' ול' בע' מומ' א' לו ר' טרפון עד מתי אתה
 מגביב ומביא עקיבה איני יכול לסבול אקפח את בניי אם לא ראיתי שמעון אחי [אבא] חיגר ברגלו אחת שהיה עומד ומריע

 בחצוצרות א' לו הין ר' שמא בהקהל שבעלי מומין כשרין בהקהל וביום הכיפורים וביובל א' לו העבודה שלא בידיתה
 אשריך אברהם אבינו שיצא מחלציך עקיבה טרפון ראה ושכח עקיבה דורש מעצמו ומסכים להלכה הא כל הפורש ממך
 כפורש מחייו והיו לכם לחקת עולם למ' נא' לפי שהוא או' עשה לך שתי חצצרת כסף שומע אני הואיל ועשאן יהו ירושה

 לבניו ת'ל והיו לכם לחקת לחקה ניתנו ולא לדור' מיכן אמ' כל הכלים שעשה משה במדבר היו כשרין לדורות חוץ מן
הח(ו)צצרות 

  וכי תבאו מלחמה משמע בין שאתם יוצאין עליהן בין שהן באין עליכם במלחמת גוג הכתוב מדבר אתה או' במלחמת<עו>
 גוג הכת' מד' או אינו מדבר אלא מכל מלחמות שבתו' תל' לו' ונושעתם מאיביכם אמרת צא וראה אי זו היא מלחמה שיש'
 נושעין ממנה ואין אחריה שעבוד אין את מוצא אלא מלחמת גוג וכן הוא או' ויצא ייי ונלחם בגוים ההם מהו או' והיה ייי

 למלך ר' עקיבה או' אין לי אלא מלחמה שדפון וירקון ואשה מקשה לילד וספינה המיטרפת בים מנ' ת'ל על הצר הצרר
  כל הצרה שלא תבוא על הציבור והרע' בחצצ' ר' עקיבה או' וכי חצצ' מזכירות והלא דמים מזכירין אלא>071<אתכ' על 

 שאם יכולין להריע ולא הריעו מעלה אני עליהם כילו לא הוזכרו לפני המק' ונזכרתם כל זמן שנזכרין יש' אין נזכרין אלא
לתשועה 

  וביום שמחתכם אילו שבתות ר' נתן אומ' אילו תמידין ובמועדיכם אילו שלש רגלים ובראשי חדש' כמשמעו ותקע'<עז>
 בחצצרות בשלציבור הכת' מדבר אתה או' בשלציבור הכת' מד' או אחד ליחיד ואחד לציבור אמרת במה ע[י]ניין מדבר

 בשלציבור שמעון בן עזי או' בשלציב' הכת' מד' או אינו אלא אחד ליחיד ואחד לציבור ת'ל על עלתיכם ועל זב' שלמ' מה
 עולות קדשי הקדשים אף שלמים קדשי קדשים או מה עולות אחד שליח' ואחד שלציב' [אף שלמים אחד של יחיד אחד של

 ציבור] ת'ל על עלתיכם וע' זב' של' מה עולות משלציבור אף שלמים משלציבור והיו לכם לזכרון למה נא' לפי שהוא או'
 ותקעתם בחצצ' שומע אני קרבנות שתקעו עליהן יהו כשרין ושלא תקעו עליהן לא יהו כשרין ת'ל והיו לכם לזכרון לזכר'

 ניתנו ולא ניתנו להכשיר קרבן אני ייי אל'יכם למ' נא' לפי שהוא או' דבר אל בני יש' לאמר בחדש השביעי אבל מלכות לא
 שמענו ת'ל ייי אל'יו עמו ותרו' מלך בו זה שופר ומלכות ר' נתן או' אין צריך שהרי כבר נא' ותקעתם בחצ' הרי שופר והיו

 לכם לזכרון זה זכרון אני ייי אל'יכם זה מלכות אם כן מה ראו חכמ' לומר מלכות תחילה ואחרכך זכרונות ושופרות אלא
  כדי שיזכר לך ובמה בשופר שלחירות ואין שופר אלא שלחירות שנ'>072<המליכהו עליך תחילה ואחרכך ()[בקש מלפניו] 

 והיה ביום ההוא יתק' בשופ' גדול וג' אבל איני יודע מי תוקע ת'ל וייי אל'ים בשופר יתק' ייי צבאות יגן עלינו אבל איני יודע
מאין היא תקיעה שנ' קול שאון מעיר 

  ויאמר משה לחבב חבב היה שמו רעואל היה שמו שנ' ותבאנה אל (א) רעואל אביהן כשהוא או' וחבר הקיני נפרד<עח>
 מקין מבני חבב חתן משה חבב [היה] שמו לא רעואל היה שמו מה ת'ל אל רעואל אביהן (מלמד) מלמד שהיו תינוקות קורין

 לאבי אביהן אבה ר' שמעון בן מנסיא או' רעואל היה שמו ריע שלאל שנ' ויבא אהרן וכל זקני יש' ר' דוסתי או' קיני היה
 שמו ולמה נקרא שמו קיני שפירש ממעשה קינוי דבר המקנין בו למק' שנ' הם קנאוני בלא אל ואו' אשר שם מושב סמל

 הקנאה המקנה ר' יוסי או' קיני שמו ולמה נקרא שמו קיני שקינה את השמים ואת התורה ר' ישמעאל בר' יוסי או' רעואל
 היה שמו ולא ממי שריע אל שנ' רעך ורע אביך אל תעזב ר' שמעון בן יוחיי או' שני שמות היה לו חובב ויתרו על שם שייתר

 פרשה בתורה שנ' ואתה תחזה והלא אף בידי משה היו מסיני שנ' אם את הדבר הזה תעשה וג' ולמה נתעלם מעיני משה
 לתלות זכיי בזכיי כדי שיתלה הדבר ביתרו חבב שחיבב את התו' שלא מצינו בכל הגרי(ן)[ם] שחיבבו את התורה כיתרו

  התורה כך בניו חיבבו את התורה שנ' הלוך אל בית הרכבים [ודברת אליהם] הואיל ובית זה>073<וכשם שחיבב(ו) את 
 עתיד ליחרב היו רואין אותו מעכשיו כאילו חרב ובית לא תבנו [וזרע לא תזרעו] וג' ונשמע בקול יונדב וג' ונשב באהל'[ים]
 ונשמע ונעש ככל אש' צו' יונדב אבי'[נו] על ששמעו למצוות אביהן העמיד מהם המקו'ם סופרי(ן)[ם] שנ' ומשפחת סופרים
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 ישבי יעבץ תרעתים על ש[ו]ם ששמעו תרועה מהר סיני תרעת' על ש[ו]ם שהיו מתריעין ומתענין תרעת' על שם שהיו מגלחין
 ()[ת]רע' על שם שהיו יושבים בפתח שערי ירוש' שמעתים על ש[ו]ם ששמעו (מצוות) [ל]מצוות אביהן (שמע') [סוכתים] על

 ש[ו]ם שלא סכו את השמן סוכתים על שם שהיו יושבין בסוכה ישבי יעבץ שהניחו את יריחו והלכו להן אצל יעבץ לעדר
 וללמד הימנו תורה שנ' ויקרא יעבץ לאל'י יש' וג' הם חסרין ממי ילמודו והוא חסר למי ילמד באו חסרין ללמוד תלמודן

 אצל חסר למי ילמיד שנ' ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים וג' ומנין שבניו שליונדב בן רכב הן הן בניו שליתרו שנ'
 המה הקנים הבא' מ' א' ב' ר' מה נטלו שכר על כך ולבית הרכבים אמר ירמיהו כה אמר ייי צבא' לכן לא יכרת איש ליונדב

 בן רכב עמ' לפ' כל הימ' ר' יהודה או' וכי גרים נכנסין להיכל והלי יש' לא נכנסו להיכל אלא שתהיו יושבין בסנהדרין
 ומורים בדברי תורה ויש' ()[א]ומרים בנותיהן נשואות לכהנים והיו מבני בניהן מקריבין על גבי המזבח והלא דבר' קל וחו'

 ומה אילו שקירבו את עצמן כך קירבן המקו'ם יש' שעושין את הת?ו?רה על אחת כמה וכמה וכן את מוצא ברחב הזונה מה
  עבדת הבוץ שהטמינה מרגלים בבוץ (עבדת הבוץ) [לבית>074<הוא או' משפחת בית עבדת הבוץ לב'[ית] אש'[בעת] 

 אשבעת] שנשבעו לה מרגלים ר' ליעזר או' זו רחב הזונה שהיתה עסוקה באכסניין שמונה כהנים נביאים עמדו מרחב הזונה
 ואילו הן ירמיהו וחלקיהו שריה ומחסיה ברוך ונריה חנמאל ושלום ר' יהודה אף חולדה הנביאה היתה מבני בניה שלרחב

 הזונה שנ' וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ושפן ועשיה וג' הנה אנחנו באים באים בארץ את תקות וג' והל' דב' קל וחו' ומה אם
 מי שהיתה מעם שנ' בו לא תחיה כל נשמה על שקירבה את עצמה כך קירבה המקו'ם ישראל שעושין את התורה על אחת
 כמה וכמה וכן אתה מוצא בגבעונים מהו או' ויוקים ואנשי כזבא ויוקים שקיים להם יהושע ברית ואנשי כיזבא שכיזבו

 ליהושע ויאמרו לו מארץ רחו' מאד וה(?א?)[לא] דב' קל וחומ' אילו שהיו מעם שחי()[ב] כלאה על שקירבו עצמן קירבן
 המקו'ם יש' שעושין את התורה על אחת כמה וכמה וכן את מוצא ברות המואביה מה אמ' לחמותה עמך עמי וגו' באשר

 תמותי וג' א' לה המק' לא הפסדת כלום הרי המלכות שלך בעולם הזה הרי המלכות שלך בעולם הבא ויואש ושרף זה
 מחלון וכליון יואש שנתיאשו מן הגאולה יוא' שנתיאשו מדב' תו' ושרף ששרפו בניהם לעבודה זרה אשר בעלו למואב

 שנשאו נשים מואביות אש' בע' למו' הניחו ארץ [ישר' ונהפכו בארץ] מואב והדברים עתיקים כל אחד ואחד מפורש במקומו
 וישבי נטעים זה שלמה המלך שהיה דומה לנטיעה במלאכתו וגדירה זו סנהדרין שהיתה יושבת וגודרת בדב' תו' עם המלך
 במלאכתו ישבו שם מנ' אתה או' שלא מתה רות המואביה שראת את שלמה [בן] בנה שהיה יושב ודן דינן שלזונות שנ' עם

 המלך במלאכתו ישבו שם והל(י)[א] דב' קל וחו' ומה אם [מי] שהיתה מעם שנ' בו לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם על
 שקירבה עצמה כך קירבה המק' יש' שעושין התורה על אחת כמה וכמה אם תאמר בישראל לא היה כן והלא כבר נא'

 ויאמר מלך מצרים למילדת וג' שפרה זו יוכבד פועה זו מרים שפרה שפרת ורבת שפרה שהיתה משפרת את הוולד שפרה
  שנ' ותתצב אחתו מרח' ויאמר בילדכן ותיראן המילדת>075<שפרו ורבו יש' בימיה פועה שהיתה פועה ובוכה על אחיה 

 וייטב אל'ים ויהי כי יראו המילדת [את ...] בתים האילו איני יודע מה הן כשאו' מקצה עשרים שנה אשר בנה שלמה את שני
 הבתים את בית ייי זו כהונה ואת בית המלך זו מלכות יוכבד לכהונה ומרים למלכות שנ' וקוץ הוליד את ענוב וג' אחרחל
 ז(ו)[ה] מרים שנ' ותצאן כל הנשים אחר' בן חרום זו יוכבד שנ' כל [חרם] ביש'[ראל] לך יהיה ניסת מרים לכלב שנ' ותמת

 עזובה ויקח לו כלב את אפרת ואלה היו בני כלב בן חור ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם נמצא דוד מבני בניה שלמרים
 הא [למת] כל המקרב את עצמו מ(יש')[ן ?שמ?ים] מקרבין אותו חתן משה זו יפה לו שנקרא חותנו שלמלך נסעים אנחנו מיד
 לארץ יש' לא כשם שבראשנה נוסעים וחונים אלא מיד לארץ יש' אחרים או' מפני מה שיתף משה עצמו עמהן נתעלם מעיני
 משה וסבור שהוא נכנס עמם לארץ יש' ר' שמעון בן יוחיי או' אין צריך שכבר נא' כי אנכי מת בארץ הזאת שאין ת'ל אינני

 עבר את הירדן מה ת'ל אינני עבר היר' שאף עצמותיי אין עוברות את הירדן אלא מפני מה שיתף משה עצמו עמהן עכשיו
 יש' אומ' אם מי שהוציאנו ממצרים ועשה לנו נסים וגבורות אינו נכנס אף אנו אינן נכנסין [דב' א' מפני יתרו שלא יאמר

 משה אין נכנס אף אני איני נכנס] אל המקום אשר אמר ייי אתו אתן לכם ואין לגרים בו חלק מה אני מקיים והיה השבט
 אשר גר הגר אלא אם אינו עיניין לירושה תנהו עיניין לכפרה שאם היה בשבט יהודה מתכפר לו [בשבט יהודה בשבט בנימן

  לכה>076<מתכפר ל<..>] בשבט בנימן ד' א' אם אינו עיניין לירושה תנהו עיניין לקבורה ניתן לגרים קבורה בארץ יש' 
 אתנו והטבנו לך וכי [יש] בן ביתו שלבשר ודם [שאין] מטיבין לו קל וחומר לבן ביתו למי שאמר והיה העולם כי ייי דבר טוב

 על יש' וכי עד עכשיו אין ייי דבר טוב (אלא) [והרי] מעולם המקו()[ם] דיבר טוב על יש' אלא פיקד המקו'ם ליש' להטיב
לגרים ולנהוג בהן ענווה 

  ויאמר אליו לא אלך א' להן אם מפני ארץ ונכסים אני בא איני בא יש לך שיש לו ארץ ואין לו נכסים יש לו נכסים<עט>
 ואין לו משפחה אבל אני יש לי ארץ ויש לי נכסים ויש לי משפחה ודיין הייתי בעירי ואם איני הולך מפני ארצי אלך מפני

נכסיי ואם איני הולך מפני נכסיי אלך מפני מולדתי 
  ויאמר אל נא תעזב את' אין נא' אלא לשון בקשה אם אין את מקבל עליך בקשה גוזרני אני עליך גזירה עכשיו יש' או'<פ>

 לא נתגייר יתרו מחיבה כסבור היה יתרו שיש לגרים חלק בארץ עכשיו שראה שאין להם חלק הניח והלך לו ד' א' אם אין
 את מקבל עליך דושנה שליריחו גוזרני עליך גזירה עכשיו יהיו יש' או' לא נתגייר יתרו מחיבה כסבור היה יתרו שמתנה
 מרובה עכשיו שמתנה מועטת הניח והלך לו ד' א' כסבור אתה שמרבה כבוד המקום ואין אתה אלא ממעט כמה גרים

 ועבדים את עתיד להכניס תחת כנפי השכינה והיית לנו לעינים שלא תנעול דלת בפני גרים הבאים לומר אם יתרו חותנו
 שלמלך לא קיבל עליו קל וחומר לשאר בני אדם כי על כן ידע' חנתנ' א' לו אילו אח?ד? שלא ראה ניסין וגבור' במד' ?הניח?

  וייי>077<והלך לו כדיי הוא דבר אתה שראית תניח ותלך לך אל נא תעזב אות' ר' יהודה או' שראיתה חן לאבותינו במצ' 
 נתן את חן העם תניח ותלך לך אל נא תעז' אות' ד' א' והיית לנו לעיניים אפילו אין דייך שתהי יושב עמם בסנהדרין ותהי

 מורה בדב' תורה ד' א' והיית לנו לע' אפילו אין דיינו אלא שכל דבר ודבר שנתעלם מעיניינו תהי מא(י)[ו]ר עינינו בו שנ'
 ואתה תחזה וג' והלא אף בידי משה היו מסיני שנ' וצוך אל'ים ויכלת למה נתעלם ממשה לתלות זכיי בזכיי כדי שיתלה

הדבר ביתרו ד' א' שתהי חביב עלינו כגלגל ע(ל)[ינ]ינו שנ' ואהבתם את הגר וגר לא תלחץ וגר לא תונה 
  והיה הטוב ההוא וכי ?מה? היתה טובה שהטיבו לו אמ' לו כשהיו יש' מחלקין את הארץ הניחו דושנה שליריחו חמש<פא>

 מאות אמה על ת'ק אמה אמ' לו כל מי שייבנה ב(חלקו)[ית: ה]מקדש בחלקו יטול דושנה שליריחו נתנוהו לבני יונדב בן רכב
 חלק מראש והיו אוכלין אותו ארבע מאות ()[וארב]עים שנה שנ' ויהי בשמנים שנה ואר' מאות צא מהן ארבעים שנה שהיו
 יש' במדבר נמצאו אוכלין אותה ארבע מאות ומ' שנה וכיון ששרה שכינה בחלקו שלבנימן באו בני בנימן ליטול חלקן ופינו

או()[ת]ו מפניהן שנ' ובני קיני חתן משה 
  ויסעו מהר ייי דרך ג' ימ' אין צריך שכבר נאמ' אחד עשר יום מחורב מה ת'ל ויסעו מהר ייי מלמד שהילכה שכינה בו<פב>

  שיוצאין במלחמה ובשעה שיוצאין>078<ביום ל'ו מילין שיכנסו לארץ יש' מושלין משל למה הדבר דומה לבני אדם 
 שמחין וכל זמן שהיו מגיעין ידיהם מתרשלות אבל יש' אינן כן כל זמן שהיו מגיעין היו שמחין או' נלך ונדרוש את ארץ יש'

 ד' א' אבתינו חטאו נגזרה עליהן במדבר הזה יפלו פגריכם אבל אנו לא נחטא ונמות במדבר אלא נלך ונדרוש את ארץ יש'
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 וארון ברית ייי נסע לפני' זה שיוצא עמהן במחנה היו בו שברי לוחות שנ' וארון ברית ייי ומש' לא משו מקרב המחנה ר'
 שמעון בן יוחיי או' וארון ברית ייי נוסע לפניכם לא נא' וארון ברית אלא משל למה הדבר דומה לאטיקיסר שהיה מקדים

 לפני חילותיו מתקין מקום שישרו כך היתה שכינה מקדמת לפני יש' ומתקנת להם מקום שישרו לתור להם מנוחה מה ת'ל
 לפי שנ' וישמע הכנעני מלך ערד כיון ששמעו כנעניים שמתו מרגלים אמרי מתו מרגלים שלהן נלך ונלחם בהם ר' שמעון בן

  כיון שמת אהרן אמ' מת אהרן כהן גדול שלהם הלך התייר>079<יוחי או' כי בא יש' דרך האתרים לא נא' דרך האת' אלא 
 הגדול שלהן ועמוד ענן שהיה עושה מלחמה הרי: שעה שנלך ונלחם בהן ר' שמעון בן יוחי או' גנות גדולה היתה בידן שליש'
 בשעה שא' נשלחה אנשים לפנ' א' להם המקו'ם אם כשהייתם בארץ ערבה ושוחה זנתי ופירנסתי לכם עכשיו שאתם נכנסין

לארץ טובה ורח' ארץ זבת חלב ודבש על אחת כמה וכמ' שאזון ואפרנס אתכם 
  וענן ייי עליהם יומ' מיכן אמ' ז' עננים היו וענן ייי עלי' ועננך עמד עליהם ובעמוד ענן את' הל' לפנ' ובעמוד אש לי'<פג>

 ובהאריך הענן ובהעלות הענן ואם לא יעלה הענן כי ענן ייי הרי ז' עננים ד' עננים מארבע רוחותן וא' מלמעלה וא' מלמטה
 ואחד מלפניו הגבוה מנמיכו והנמוך מגביהו ומכה את הנחשים ואת העקרבים ומכבד ומרבץ לפניהם ר' יהודה או' שלשה
 עשר היו שנים שנים מכל רוח שנים מלמעלה ושנים מלמטה ואחד לפניהם ר' יאשיה או' ארבעה ור' או' ב' וענן ייי עליהם

 יומם על החיגרין ועל הסומין על הזבין ועל המצורעין וענן ייי עליהם יומם מנ' אתה או' שאם היה אחד מיש' נמשך מתחת
 כנפי הענן עמ' ענן נמשך עימו לאחוריו עד שעה שחוזר ת'ל וענן ייי על' יומ' או כשם שמגין על יש' כך מגין על אומות העו'

 ת'ל עליהם על יש' הוא מגין ואין מגין על אומ' העו' או כשם שמגין עליהם ביום כך מגין עליהם בלילה ת'ל יומם ביום הוא
 מגין ואין מגין בלילה אמרת עמוד ענן לא היה מגין עליהם בלילה אבל עמוד האש היה מאיר להן ביום ת'ל ואש תהיה לילה

  כך מאיר לאומות העולם תל' לו' לעיני כל בית יש' על>080<בו בלילה הוא מאיר ואין מאיר ביום או כשם שמאיר ליש' 
 יש' הוא מאיר ואין מאיר לאומות העו' ר' שמעון בן אלעזר או' מנין אתה או' כל מ' שנה שהיו יש' במדבר לא צרכו לנר אלא

 אפילו אדם נכנס חדר לפנים מן החדר כמין פנים נכנס עימו עד שעה שחוזר ת'ל לעיני כל בית יש' בכל מסע' לכל מסע' הא
אפילו אדם נכנס חדר לפנים מן החדר עמוד האש מאיר לו 

  ויהי בנסע הארון נקוד עליו מפני שאינו מקומו ר' או' מפני שהוא ספר בפני עצמו מיכן אמרו ספר שנמחק ונשתייר בו<פד>
 שמונים וחמש אותיות כפרשת ויהי בנסע הארון מטמי את הידים ר' ישמעל או' נקוד עליו מלמעלה ומלמטה מפני שלא היה
 זה מקומו מה היה ראוי ליכתב תחתיו ויהי העם כמתאננים משל למה הדבר דומה לבני אדם שאמ' לו למלך הנראה שתגיע
 עמנו אצל מושל עכו הגיע לעכו הלך לו לצור הגיע לו לצידון הלך לבורי הלך לו לאנטוכיא התחילו בני אדם מתרע()[מ]ין על

 המלך שנתלבטו על דרך זו והמלך צריך להתרעם עליהן שבשבילם נתלבט על דרך זו הילכה שכינה בו ביום ל'ו מילין בשביל
 שיכנסו לארץ התחילו יש' מתרעמין לפני המק' שנתלבטו על דרך זו המק' צריך להתרעם עליהם שבשבילם הילכה שכינה
 בו ביום ל'ו מילין בשביל שייכנסו לארץ יש' ויאמר מש' קומה ייי כת' אחד או' על פי ייי יחנו וכת' אחר או' ויסעו בראשנה

 על פי ייי ביד משה כיצד נתקי' שני כתובין משל למ' הד' דו' למלך בשר ודם שא' לעבדו הנראה שתעמידני בשביל שאני הולך
 ליתן ירושה לבניו ד' א' למ' הד' דו' למלך בש' ודם שהיה מהלך בדרך ונהג אוהבו עימו כשהוא נסע או' איני נוסע עד שיבא

 >081<אוהבי וכשהוא חונה או' איני חונה עד שיבוא אוהבי נמצית מקיים על פי משה יחנ' ונמצית מקיים על פי ייי יחנו 
 קומה ייי ויפ' איב' אילו המכונסין וינ[ו]סו ()[מ]שנא' אלו הרודפין מפניך הם נסים ואין אנו כלום לפניהן אלא כשפניך אתנו
 הם כלים לפנינו וכשאין פניך אתנו אנו כלים לפניהם וכן הוא או' ויאמר אל' אם אין פניך הלכ' ובמה יודע אפוא ויהי בנסם

 מפני יש' אל'יי שיתמו כגלגל כאש תבער וינוסו משנאיך מפ' וכי יש שונאין לפני מי שאמר והיה העו' אלא מגיד הכת' שכל
 מי ששונא את ישר' כולו שונא את מי שאמ' והיה העו' כיוצ' בו וברב גאנך תהרס קמ' וכי יש קמים לפני מי שאמ' והיה העו'
 כיוצ' בו אל תשכח קול צורריך כי הנה איביך כי הנה רחקיך כי הנה איביך יהמ' מפני מה על עמך יערימו סוד הלא משנאיך
 ייי תכלית שנאה שנאתים כן הוא או' כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו ר' יהודה או' אין צריך בבת עין לא נא' אלא בבת עינו
 כביכול כלפי למעלה אלא שכינה הכת' כיוצ' בו למה שמתני למפגע לך אלא שכינה הכת' כיוצ' בו והנם שלחים את הזמורה

  וימירו את כבודם אלא>082<א' א' אלא שכינה הכת' כיוצ' בו הלא אתה מק' ייי אל'י ולא נמות שכינה הכת' כיוצ' בו 
 שכי' הכת' ()[כי]וצא בו ואל אראה ברעתי אלא שכינ' הכת' כיו' בו ועמי ()[ה]מיר כבודו אלא שכינה הכת' כיו' בו אשר

 בצאתו מרחם אמו אלא שכינה הכת' אף כן אתה או' בבת עינו כל מי שעוזר את יש' כילו עוזר לפני מי שאמר וה' העו' שנ'
 אורו מרוז אמ' (ל)[מ]לאך ייי ארו ארור ישב' כי לא באו לעז' ייי ר' שמע' בן אלעזר או' אין לך חביב בכל הגוף כעין ומשל בה

 את יש' משל אדם לוקה על ראשו או על גופו אינו אומץ אלא עיניו הא אין לך חביב בכל הגוף כעין ומשל בה את יש' וכן
 הוא או' מה ברי ומה בר בטני כי בן הייתי לאבי ר' יוסי בר' אליעזר או' כאדם שמושיט אצבעו לתוך עינו ומחטטה פרעה
 שנגע בכם מה עשיתי לו מרכבת פרע' וחילו סיסרא שנגע בכם מה עשי' לו מן שמים נלחמו סנחריב שנגע בכם מה עש' לו

 ויצא מלאך ייי נבוכדנצר שנגע בכם עשבא כתורין ייכול המן שנגע בכם מה עש' לו ואתו תלו על העץ וכן את מוצא שכל זמן
 שישר' משועבדין ?כ?ביכול שכינה משתעבדת עמהן שנ' ויראו את אל'י יש' ואו' בכל צרתם לו צר אין לי אלא צרת ציבור

 צרת יחיד מנ' תל' לו' יקראני ואענהו ויקח אדני יוסף אתו ואו' מפני עמך אשר פדית ממצר' גוי ואל'יו ר' אליעזר או' עבודה
  לאומרו כביכול אמ' יש' לפני>083<זרה עברה עם יש' בים איזה זה פ[י]סלו שלמיכה ר' עקיבה או' אלמלי כת' אי אפשר 

 המק' עצמך פדיתה כן אתה מו' שבכל מקום שגלו שכינה עמהם שנ' הנגלה נגליתי גלו לבבל שכינה עמהם שנ' ושמתי כסאי
 בעילם גלו לאדום שכינה עמהם שנ' מי זה בא מאדום וכשהן חוזרין שכי' חוזרת עמהן שנ' ושב ייי אל'יך את שב' והשיב לא

 נא' אלא ושב ואו' אתי מלבנון כלה ר' או' כת' אחד או' קומה ייי וכת' אחר או' שובה ייי כיצד נתקיימ' שני כתובין מגיד
 הכת' כשהיו ישר' נוסעין היה עמוד ענן מקופל ועומד ולא היה מהלך עד שמשה או' קומה ייי וכשהן חונין היה עמוד ענן
 מקופל ולא היה פורס עד שמשה א' שובה ייי נמצית מקיים קומה ייי ונמצית מקיים שובה ייי ובנחה יאמר מגיד הכת'

 שכשהיו יש' נוסעין אלפין וחונין רבבות כביכול א' משה לפני המקו'ם איני מניח השכינה לשאת עד שתעשה ליש' אלפין
 ורבבות שמתשובה שאמ' את יודע מה א' להן ייי אל'י אבתיכם יסף עליכם א' לו משה רבינו הרי אנו מובטחין לברכות

 הרבה ואת נותן קצבה לברכותינו א' להן אני בשר ודם יש קצבה לברכותיי זו משלי אבל הוא יברך אתכם כא(שר)[': דבר]
 לכם כחול ימים וכצמחי אדמה כדגי הים וככוכבי השמים לרוב ובנחה יאמר מגיד הכת' שאין השכינה שורה למעלה אלא

  וכשם שאין השכינה שורה אלא באלפ' וברבבות כך שורה למטה באלפ'>084<באלפים וברבבות שנ' רכב אל'ים רבותים 
וברב' לכך נא' ובנחה יאמ' 

  ויהי אין ויהי אלא שלא היה להן דבר מתחילה מלמ' שהיו מקולקלין וחזרו לקילקולן הראשון העם אין העם אלא<פה>
 רשעים מה אע' ()[לע]ם הזה עד אנה ינאצוני העם הזה העם המאנ' כה אמר ייי לעם הזה כשהוא קורא אתם עמי אין עמי

 אלא כשרין שנ' שלח עמי ויעבדני עמי מה עשיתי לך עמי זכר נא מה יעץ כמתאננים אין כמתאננ' אלא כמתרעמין מבקשין
 עלילה היאך לפרוש מאחורי מק' שכך הוא ביורם בן אחאב אך דעו נא וראו כי מתאנה הוא וכן הוא או' בשמשיו כי תאנה

 הוא מבקש ר' אליעזר או' אין כמתאנ' אלא כמתלהמים וה?ן? או' כמתל' אבל סכין ירדה מן השמים ובקעה את כריסן והם
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 ירדו חדרי בטן ר' יהודה או' אינן אלא כמרוים את עצמן שנ' לא אכלתי באני ממנו ר' או' רע אין רע אלא עבודה זרה שנ' כי
  באזני ייי מלמד שהיו יש' מתכוונין להשמיע את המק' היה ר' שמעון>085<תעשו את הרע בעיני ייי להכעיס' במע' ידיכ' 

 או' משל למה הדבר דומה לאחד שהיה מקלל למלך והיה המלך עובר א' לו שתוק שמא ישמע המלך א' להן מי יאמר לכם
שלא היתה כוונ()[ת]י אלא להשמיעו כך היו יש' מתכוונין להשמיע את המק' וישמע ייי ויחר אפו שמע המק' ונתמלא ?ע?
 ליהן חימה ותבער בם אש ייי ירדה אש מן השמים והיתה קופלת בהן מ<..>[חתה] <...> [והולכת] עד שלא עמדו לא בין
 החיים למתים ולא בין המתים לחיים שנ' ויעמד בין המתים ובין החיים אבל כן לא עמדו אלא בין מתים לחיים ולא בין

 חיים למתים אבל אי אתה יודע במי נגעה אש תחילה הרי הוא או' ותאכל בקצה המחנה במוקצין שבהן בגדולין שבהן כן
הוא או' וישימו העם אתו לראש ולקצין ויש או' אלו הגרין שהן נתונים בקצה המחנה 

  ויצעק העם אל מש' וכי מה היה משה מועילן והלי אין ראוי לומר אלא ויצעק העם אל ייי מה ת'ל ויצעק העם אל ייי<פו>
 היה ר' שמעון או' משל למ' הד' דו' למלך בשר ודם שכעס על בנו והלך הבן ההוא אצל אוהבו שלאביו א' לו צא בקש לי

 מאבא כך הלכו יש' אצל משה אמ' לו צא בקש לנו מלפני המק' יכול שעיכב משה מידן ת'ל ויצעק משה על ייי יכול שעיכב
 מק' ביד משה ת'ל ותשקע האש שקעה אש במקומה אילו חזרה לה לשמים היו חוזרין לקילקולן ואילו חזרה לה לאחת מכל

רוחות היית קופלת את כל הרוח והולכת אלא ותשקע האש ששקעה האש ויקרא שם המקום הה' תבערה אין תבערה א()
<[לא כ]אדם שאו' תבאש פל' למקומו כך א' להן משה ליש' עשיתם תשובה ותשקע ()[ה]אש ואם לאו עדן היא במקומה 

  כי בערה בם אש ייי על מה שאירע נקרא ולא כן היה שמו מקודם כיוצא בו ויקרא שם המקום מסה ומריבה ולא כך>086
 היה שמו מקודם ת'ל על ריב בני יש' על מה שאירע נקרא כיוצ' בו ויקרא שם המקום קברות התאוה יכול כך היה שמו

 מקודם ת'ל כי שם קברו על מה שאירע נקרא אבל אי אתה יודע מי היו אילו המרגילין את יש' לידי עבירה הרי הוא או'
 והאספסוף אש' בקר' אילו הגרים המוספין בכל מקום ר' שמעון בן מנסיא או' [אילו] זקנים שבהן שנא' אספה לי אם כך

 היו זקנים עושין קל וחומ' לשאר כל אדם כיוצ' בו ויראו בני האל'ים את בנות האדם מי היו בני דיינין עושין שהיו אוחזין
 נשין מן השוק ומענין אם כך בני דיינין עושין קל וחומ' הטרטון התאוו תאוה יכל שהיו מתרעמין על דבר שלא טעמו אותו

 מימיהם ת'ל התאוו תאוה על מן שהיה יורד להן בכל יום היו מתרעמין ולא היו מתרעמין על דבר שלא טעמו אתו מימיהם
 וישבו ויבכו גם בני יש' מלמד שאף הראשנים היו בני יש' ויאמרו מי יאכלנו בשר וכי מפני שלא היה להן בשר היו מתרעמ'

 והלי כבר נא' וגם ערב רב וג' יכול שאכלום במדבר ת'ל בכניסתן לארץ יש' ומקנה רב היה אלא כמבקשין עלילה היאך
לפרוש מאחורי מק' 

  זכרנו את הדגה וכי יש בעיניין שהיו מצרים נותנין להם דגים חנם והלי כבר נא' ועתה לכו עבדו ותבן אם תבן לא היו<פז>
 נותנין חנם דגים היו נותנין להם חנם מה אני או' חנם חנם ממצוות את הקיש וא' ר' שמעון או' היה המן משתנה להן לכל

  רוצין חוץ מחמש() המינין מש' למ' הד' דו' למ' בשר ודם שמסר את בנו לפידגוג והיה יושב ומפקדו הנראה>087<דבר שהן 
 שלא יאכל מאכל רע ולא ישתה משתה רע וכל כך היה הבן ההוא מתרעם לאביו לומר לא מפני שהוא אוהבני אלא מפני

 שאי אפש?י? שאוכל וחכמ' או' מן היה משתנה להן ליש' לכל דבר שהיו רוצין אלא ()[של]א היו רואין בעיניהם אלא מן שנ'
אין כל בלתי אל המן עינ' אין לנו אלא מן בשחר אין לנו אלא מן בערב 

  ועתה נפשנו יבשה אמרו עתיד ליתפח בתוך כריסנו להורגנו יש ילוד אשה שאין מוציא את מה שהוא אוכל אמרו לו<פח>
 לר' שמעון מה את מקיים ויתד תהיה לך על אזנ' א' להן מה שתגרי גוים מוכרין להן יוצא מהן אבל מן לא יוצא מהן לעולם

 שנ' לחם אבירים אכל איש לחם המבולע באיברים אין כל בלתי אל המן עינינו אתה סבור כל מה שא' זה א' זה (א)לא על
 מה שאמ' זה א' זה ישר' או' בלתי אל המן עינינו והמקו'ם מפייס את כל באי העו' ואו' להן בואו וראו על מה אילו

 מתרעמין לפניי והמן כזרע גד כעניין שנ' וזהב הארץ ההיא טוב כיוצ' בו ויכר יהודה ויאמ' צדקה ממני והמק' הכתיב על ידו
 ולא יסף עוד לדעתה כיון שידע שכלתו היא ול' יס' עו' לדע' כיו' בו אתה או' ואתה עיף ויגע על יש' הוא או' ואתה עיף ויגע

 על עמל(ין)[ק] הוא או' ולא ירא אל'ים כיו' בו מדוע בשש רכבו לבוא אמ' אמו שלסיסרא חכמות שרותיה תענינה אמרה
 אשתו הלא ימצאו יחלקו שלל נתגלו דברין שאמ' אמו שלסיסרא לד()[ב]רה ברו()[ח] הקו' אף היא אמרה לה אל תצפי

  עד כן אמרו צדיקים אבל>088<לסיסרא בנך מעתה כן יאבדו כל איביך ייי כיו' בו אוי לנו מי יצילנו מיד האל'ים האדירים 
 רשעין אמ' אלה הם ה()[מכ]ים עשר מכות היו לו הביאם על המצר' שוב אין לו מכה מעתה א' להן המק' אתם או' אין לי

 מכה מעתה אני מביא עליכם מכה שלא נהייתה בעולם והיה אחד מהן יושב בטבור ועכבר יוצא מתהום ושומט את בני מעיו
 וחוזר לתהום כן הוא או' ותכבד יד ייי על האשדוד' כיו' בו ויאמרו השרים והעם אין לאיש הזה משפט מות מהו או' ויקמו
 אנשים מזקני הא' מיכיהו המורשתי היה נבא ההמת המיתהו חזק' וגו' עד כאן אמ' צדיקין אבל רשעים אמ' גם איש היה
 מתנבא בשם ייי אוריה בן שמע(ון)[יה] וישמע המ' יהויקים וישל()[ח] המלך אנשיו וג' אמרו כשם שאוריה נהרג כך ירמיהו
 חייב ליהרג אך יד אחיקם בן שפן היתה את ירמיהו כן הוא ייי חי ייי שכבי עד הבקר לפי שהיה יצרו הרע יושב ומצערו כל

 הלילה א' לו את פנ(י)[ו]י ומבקש אשה והיא פנויה ומבקשת איש מלמ' שהאשה נקנת בבעילה עמוד ובועלה ותהי לך לאשה
 נשבע ליצרו הרע וא' חי ייי שלא אגע בה ואל האשה אמ' שכבי עד הבקר אף כן אתה או' אין כל את סבור על מה שאמ' זה
 א' זה לא כל שאמ' זה א' זה והמק' מפייס את כל באי עו' בואו וראו על מה אילו מתרעמין לפניי והמן כזרע גד הוא כעניין

שנ' וזהב הארץ ההיא טוב 
  שטו העם ולקטו יכול מפני שמצטערון עליו בשעת לקיטתו היו מתרעמ' ת'ל שטו לפתח ביתו היה יוצא ומלקט<פט>

  כך וחם השמש ונמס וטחנו בריח' והלא לא ירד (ב)[ל]ריחים לעולם אלא מלמד שנשתנה>089<פרנסתו ופרנסת ביתו ואחר 
 להן לכל הנטחנין בריחים או דכו במדכה והלא לא ירד למדוכה מעול' אלא מל' שנשתנה להן לכל הנידוכין במדוכה יכול לא
 היה משתנה להן אלא לאילו בלבד מנין אתה או' כל מ' שנה שהיו יש' במדבר לא צרכה אשה למיני בשמים אלא מן המן היו

 מתקשטות ת'ל דכו או דכו אמור זה ארבעים שנה ייי אל'יך עמך לא חסרת דבר מל' שלא היו חס[י]רין דבר ובשלו בפרוד
 והלא לא ירד לקדירה מעול' אל' מל' שנשתנה להן לכל המתבשלין לקדירה ועשו אתו עגות והלי לא ירד לתנור מעולם אל'

 מל' שנשתנה להן לכל המתאפין בתנור יכול לא היה משתנה אלא לאילו בלבד מנ' לשאר הנלקוטין מן השדה ת'ל לקטו
 לחם משנה לאדם שאו' רוצה אני לאכל תאנים וענבים והיה טע' זה אמור לשון ()[ט]ורקוס ר' א' משמש ג' לשונות הליש

 והשמן והדבש כלייש הזה שערוך בשמן ומקוטף בדבש כך היתה ברייתו שלמן כשרין אוכלין אותו ד' א' והיה טעמו כטעם
 לשד השמן מה הד(ך)[ד] הזה עיקר לתינוק והכל טפילה לו כך היה מן עיקר ליש' והכל טפילה להן ד' א' מה הד(ך)[ד] הזה

 אפילו תינוק יונק הימנו כל היום כולו אינו מזיקו כך היה מן אפילו יש' אוכלין כל היום לא היה מזיקן ד' א' מה הדד הזה
 שהוא מין אחד ומשתנה למינין הרבה כך המן משתנה להן ליש' לכל דבר שהיו רוצין משל או' לאשה אל תאכלי שום ולא

 בצל מפני תינוק ד' א' מה הדד הזה תינוק מצטער בשעה שפורש ממנו כך היו יש' בשעה שפרשו מן המן שנ' וישבת המן
  משל או' לאדם מפני מה אתה אוכל פת שעורין א' להן מפני שאין לי לאכל פת חטין ומפני מה אתה אוכל>090<ממח' 

 חרובין א' מפני שאין לי לאכל דבילה כך אילו היה בידן שליש' מאותה קמיצה שקמצו בו ביום שמת בו משה שאכלו ממנו
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 כל מ' יום ולא רצו מתבואת ארץ כנען וברדת הטל על המח' ליל' מל' שהיה יורד על האיסקופין ועל המזוזות או לפי שהיה
 יורד על האיסק' ועל המזוזות יכול היו אוכלין אתו מלוכלך ומטונף ת'ל והנה על פני המדבר דק מחספ' כגליד היה יורד

תחילה ונעשה לארץ כמין סקוטלא והמן יורד עליו וממנו היו יש' מלקטין ואוכלין הרי מלמטה אבל מלמעלה יכול יהו ש?
 ק?צים ורמסים וזבובין שוכנין עליו ת'ל ותעל שכבת הטל מל' שהיה מונח כאילו בתוך דל?ו?סקמא והן קורין קרית שמע
 ומתפללין אדם שיוצא לפתח ביתו ומלקט פרנסתו ופרנסת ביתו ואחר כך וחם השמש ונמס כיו' בדבר ר' שמעון או' מפני

 מה לא יורד מן ליש' פעם אחת כדי שלא יהפכו את לבן מאביהן שבשמים משל למ' הד' דו' למל' בשר ודם שגזר על בנו
 להיות מפרנסו פעם אחת בשנה ולא היה הבן מקביל פני אביו אלא בשעת פרנסתו חזר וגזר עליו להיות מפרנסו בכל יום
 ויום א' הבן ההוא אפילו מקביל פני אבה אלא בשביל פרנסתי דיי כך יש בביתו שלאדם ה' זכרים או ה' נקבות היה יושב

 ומצפה ואו' אוי לי שמא לא ירד מן למחר ונמצינו מתים ברעב יהי רצון מלפניך שירד נמצאו הופכים את לבן לאביהן
 שבשמים כיוצ' בו ר' דוסתי בר' יניי או' מפני מה לא ברא המק' חמין בירוש' כחמי טבריא שלא יומר אדם לחבירו נלך

ונעלה לירוש' הא אין עולין אלא בשביל רחיצה אחת דיינו ונמצאת עלייתן שלא לשמן 
  וישמע משה את העם בכה למשפחת' היה ר' נהוראי או' מלמ' שהיו יש' מצטערין בשעה שא' להן משה לפרוש>091< <צ>

 מן העריות ומלמ' שהיה אדם נושא אחותו ואחות אביו ואחות אמו בשעה שא' להן לפרוש מן העריות היו מצטערין בכה
 למשפח' לפי שגבה ליבן בחט ונזדווגו משפח' משפחות והיו או' את הדבר ברבים איש לפי אהלו מל' שהיו ממתינין למטה

 עד שיצא מפתח בית המדרש והיו יושבין ומתרעמין ויחר אף ייי מאד ובעיני מש' רע כן מקו'ם ממאיך ומש' מגביה אבל
במעשה העגל מקום מגביה ומשה ממאיך 

  ויאמר מש' אל ייי למה הרעת' האנכי הריתי וג' היכן דיבר לו כן בשעה ()[ש]א' לו ועתה לך נחה וג' לפניך עד אין דבר<צא>
 תלי בדלא תלי ת'ל וידבר ייי אל משה ואל אהרן ויצום וג' אמ' להן היו יודעין שסורבנין וטורחנין הם אלא על מנת כן היו
 מקבלין עליהן שיהו מקללין אתכם וסוקלין אתכם באבנים מאין לי בשר יכול אחד הוא או שנים לא אוכל לבדי אם ככה
 את עושה לי לפי שהראהו למשה סדר פורעניות העתידה לבוא עליהן היה ר' שמעון או' מש' למ' הד' דו' לאחד שיצא הוא

 ובניו ליהרג אמר לספקלטור הורגני עד שלא תהרוג את בניי לא כשם שנ' בצדקיהו וישחט מלך בבל את בני צדקיהו לעיניו
  עושה לי הרגני הא יפה לי שתהי הורגני תחילה ואל>092<ואת עיני צדקי' עור כך א' משה לפני מקו'ם רבוני אם ככה את 

אראה ברעתי בפורענות שעתידה לבוא עליהן 
  אספה לי שבעים למה נא' לפי שהוא או' לא אוכל אנכי לבדי א' לו מקו'ם מה שביקשתה נתתי לך אספה לי שתהי<צב>

 סנהדרין לשמי שבכל מקום שנ' לי הרי זה ()[קיים] לעולם ולעולמי ?ע?ולמים בכהנים הוא או' וכהנו לי בלוים הוא או' והיו
 לי ביש' הוא או' כי לי בני יש' עבדים באר' ה?ו?א או' כי לי הארץ בבכורות הוא או' כי לי כל בכור במקדש הוא או' ועשו לי
 מקדש במזבח ה?ו?א או' מזבח אדמה תעשה לי בשמן המשחה הוא או' כי שמן משחת קדש תה' זה לי במלכות הוא או' כי

 ראיתי בבניו לי מלך בקורבנות הוא או' להקריב לי במועדו הא כל מקום שנ' לי הרי זה קיום לעולם ולעול' עולמ' שבעים
 שתהי סנדרין ע' ע' איש שיהו בעלי חכמה ובעלי גבורה ותיקין ?ב?פסיפוס מזקני יש' לא במקום אחד ולא בשנים המקו'ם

 חולק כבוד לזקנים בכל מקום שאת מוצא המק' חולק כבוד לזקנים כיוצ' בו אתה או' לך ואספת את זקני יש' וילך מש'
 ואהר' וזקני יש' ואל משה אמר על' אל ייי אתה ואה' נדב ואבי' ושבע' מזקני יש' ואל הזקנ' אמ' ויהי ביום השמיני קרא
 משה לזקני יש' הא בכל מקום שאת מוצא המקו'ם חולק כבוד לזקנים ר' שמעון בן יוחי או' מנ' שאף לעתיד לבוא המק'

  כבוד לזקנים ת'ל ונגד זקניו כבוד נגד מלכין נגד נביאין לא נא' אלא ונגד זקניו כבוד והרי דבר' קל וחו' אם מי>093<חולק 
 שאמר והיה העו' עתיד לחלוק כבוד לזקנים ולצדיקים על אחת כמה וכמה מה בשר ודם צריך לחל' כב' לצדי' וכן את מוצא

 שהמק' מצטער על זקן אחד כנגד כל יש' כולו שנ' קצפתי על עמי כביכול מחוללין על הכל אבל על זקן הכבדת עלך מאד
 אשר ידעת כי הם את צריך לידע אם הם ברורים לפני זקני העם מל' שאין אדם יושב בישיבה שלמטה אלא ()[א]ם כן יושב
 בישיבה למעלה עד שבריות מר?נ/ג?נין אחריו ואו' כשר איש פל' וחסיד ונאה להיות חכם ושטריו כמה שנ' ויראו שטרי בני
 יש' הואיל וראו עמהן בצער ההוא שלמצר' יבאו ויראו עמהן בריוח שכאן ולקחת אותם אל אהל מוע' א' לו קחם בדברים

 כתחילה אמור להן דברי שכח אשריכם שנתמניתם וחזור אמור להן דברי פגם היו יודעין שס ורבנין וטורחנין הם על מנת כן
 תהו מקבלין עליכם שיהו מקללין אתכם וסוקלין אתכם באבנים מה שהתניתי עמך התנה עמהן והתיצבו שם עימך

 שתכניסם עמך אל אהל מועד ויהיו כל יש' נוהגין בהן אימה וכבוד כשנוהגין בך ויהיו או' חביבין אלו שנכנסו עם משה
לשמוע דיבר מפי הקב'ה 

  וירדתי אחת מי' ירידות שכת' בתו' ודברתי עמך ולא עמהן ואצלתי מן הרוח אש' על' למ()[ה] משה דומה>094< <צג>
 באותה שעה לנר שמונח על גבי מנורה ודלקו ממנו נרות הרבה ולא היה אורו חסר כלום כך לא היתה חכמתו שלמשה

חסירה כלום ונשאו אתך למה נא' לפי שהוא או' איכה אשא לבדי א' לו מקו'ם ונשאו אתך 
  ואל העם תאמר התקדש' למח' אין התקדשו אלא התקינו עצמכם לפורענות כן הוא אמ' התקם כצא' לטבח'<צד>

 [ו]הקדיש' ליו' הרי' ואו' קדשו צום קרא' עצ' וקדשתי עליך משחיתים כי בכיתם באזני ייי לא יום אחד וג' עד חדש ימים
 בכשרין הוא או' עד חדש ימ' משמתמצצין ומתמטין על מיטותיהן ואחרכך היתה נשמתן יוצא ברשעין הוא או' הבשר עודנו

 בין שיניהם כיון שהיה נותנו לתוך פיו לא היה מגיע לפוסקו עד שנשמתו יוצאה והיה לכם לזרא שתהו מרחקין אותו יותר
 ממה שהייתם מקריבין אותו י()[ען] כי מאסתם וג' א' להן המק' ליש' מי גרם לכם שתיכנסו לתוך הדברים הללו היה ר'

 שמעון או' משל למ' הד' דו' למלך שהיו בניו ועבדיו גונבין ומביאין אצלו והיה מקבל מידן והיו הכל או' אילו לא היה שפוי
 במעשיהן לא היה מקבל מידן כך א' להם מק' ליש' מי גרם לכם שתיכנסו לתוך הדברים הללו שכינתי שביניכם שאילו

סילקתי שכינתי מביניכם לא נכנסתם לתוך הדברים הללו לכך נא' יען כי מאסתם את ייי 
  דורש בו דבר אחד ואני דורש בו>095< ויאמר משה שש מאות אלף רג' ר' שמעון בן יוחיי אמ' (א') ר' עקיבה היה <צה>

 ודבריי נראין משלרבי הרי הוא או' הצאן ובקר ישח' להם ומצ' לה' אפילו את מכניס להן כל צאן ובקר אין ספיקין הם להן
 ואני אומ' וכי מפני שאין להן בשר לאכל היו מתרעמ' והלא כבר נא' ביציאתן ממצר' וגם ערב רב יכול שאכלום במדב'
 ומקנה רב אלא כמבקשין עלילה היאך נפרוש מאחורי מקו'ם אם את כל דגי הים אפילו את מכנס להן דגים לאכל היו

 מתרעמ' והלא באר היתה עמהן במדבר והיתה מעלת בהן דגין שמנין יתר מצורכן אלא כמבקשין עלי' היאך לפרוש מאחורי
 מקום ר' א' לפי שהראהו המק' סדר פורענות העתידה לבוא עליהן א' מש' לפני המק' רבונ' שלעו' הגין להם שתתן להם

 ותהרגם או' לחמור טול כור שעורין ונחתוך ראשך או' לאדם טול ככר זהב וירד לשאול אמ' לו אם לאו מה אתה או' אמר
 לו הריני הולך ומפייסן א' לו עד שאתה כן אני או' לך שאין שומעין לך כיון שהלך משה אצלן א' להן היד ייי תקצר הן הכה

 צור ויזובו מים וג' פשרה היא זו אין בו כוח לתת לנו שאילתנו ויצא משה וידבר אל העם וירד ייי בענן וישארו שני אנשים
 במח' יש או' בקלפי נשתיירו לפי שאמ' לו המק' למשה לבור לו ע' זקנים א' מש' מה אני עושה הרי הן נופלין ששה ו' לכל

 שבט ושבט וה' ה' לשני אי זה שבט מקבל עליו לבור ממנו ה' עשה משה דבר תקנה וכתב עליהן זקן ונטל פיתקין חלקין
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 ובללן והטילן לתוך קלפי אמ' להן בואו וטלו פיתוקותיכם כל מי שנטל פיתק ()[ו]היה כתוב עליו זקן היה משה אומ' לו כבר
  אני יכול לעשות לך כיוצ' בו את פדויי>096<קידשך מקום וכל מי שנטל פיתק חלק היה משה א' לו מן השמים היא מה 

 השלשה א' משה מה אני עושה עכשיו כל אחד ואחד או' כ()[בר] פדאני לוי עשה משה דבר תקנה נטל פיתקין וכתב עליהן
 כסף חמשת שקל' ובללן והטילן לתוך קלפי א' להן בואו וטלו פיתוקותיכם כל מי שנטל פיתק וכת' עליו לוי היה משה אומ'

 לו כבר פדאך לוי וכל מי שנטל פיתק וכת' על' כס' חמש' שקל' היה משה או' לו צא ותן פדיונך ר' שמעון אומ' במחנה
 נשתיירו לפי שראו את משה שמבר?ר? לו את הזקנים אמרו אין לנו כדיי לגדולה זו הלכו והטמינו את עצמן א' להן המק'

 אתם מיעטתם את עצמכם אני אגדל אתכם יותר מכולם בע' זקנים הוא או' ויתנבאו ולא יספו נתנבאו לפי שעה ופסקו
באלדד ומידד הוא או' ויתנבאו במחנה שהיו מתנבין עד יום מותן מה היו או' משה מת ויהושע מכניס ישר' לארץ 

  וירץ הנער ויגד למש' אלדד ומידד יש או' זה יהושע כעיניין שנ' ומשרתו יהוש' בן נון מש' ר' שמעון או' הרי הוא או'<צו>
 ויען יה?ו?שע בן נון הא לא היה ראשון יהושע אדני משה כלאם א' לו רבוני משה כלם מן העולם לבני אדם שבישרוני

 בשורה רעה זו ד' א' אוסרם בזיקים ובקולרות כמה שנ' ונתתם אתו אל בית הכלא ויאמר לו משה המקנא אתה לי א' לו
 יהושע כך אני מקנא לוואי אני כיוצא בך ולוואי כל יש' כיוצא בי ומי יתן כל עם ייי נביאים ויאסף משה מל' שלא הביא

עליהן המקו'ם פורענות עד שנכנסו כל הצדיקים למחנה 
  שלצמר ויגז שלוים מן הים יש או' הרגה בירידתה יתר>097< ורוח נסע מאת ייי מלמד שהיתה פורחת כגיזין הללו <צז>

 ממה באכילתה ויטש על המחנה כדרך יום כה כלפי צפון וכדרך יום כה כלפי דרום ר' שמעון או' כדרך יום כה מלמעלן
 וכדר' יום כה מלמטן וכמאתים על פני הארץ מלמ' שהיתה פורחת ועולה על רום מן הארץ ב' אמות כדי שלא יהו מצטערין

עליה בשעת לקיטתה 
  ויקם העם כל היום הה' וכל הל' הממעיט אין הממעיט אלו העצלין הקיטעין והחיגרין שבהן כנסו להן מאה כור<צח>

 וישטחו להם שטוח ר' יהושע בן קרחה או' אל תהי או' כן אלא וישחטו להן שחוט מלמד שהיו טעונין שחיטה ר' אמ' אין
 צריך שהרי כבר נא' וימטר עליהם כעפר שאר וג' מל' שהיו טעונין שחיט' מה ת'ל וישטחו מל' שהיתה עשויה משטוחין

 סביבות המחנה יכול כדרך שנכנסו הימנו הרבה כך אכלו הימנו הרבה ת'ל הבשר עודנו בין שניהם כיון שהיה נותנו לתוך
 פיו לא היה מתחיל לפוסקו עד שנשמתו יוצאה כעניין שנ' לא זרו מתאותם וג' ואף אל'ים עלה בהם וג' ואף ייי חרה בעם וג'
 מל' שלא הביא עליהן המק' [מכה] קשה כיוצא בזו מיום שיצאו ממצר' ויקרא שם קברות התאוה יכול שהיה שמו מקודם

 ת'ל כי שם קברו וג' על מה שאירע נקרא ולא כן היה שמו נקרא מקודם מקברות התאוה הרי זו היתה בשעה שנצטרעה
מרים 
  ותדבר מרים ואהרן במשה אין דיבור בכל מקום אלא לשון קשה כן הוא או' דבר האיש אדני הא' וידבר העם<צט>

  שמעו נא דברי ותדבר>098<באל'ים ובמשה אין אמירה בכל מקום אלא לשון תחנונים שנ' ויאמר אל נא אחי תרעו ויאמר 
 מרים ואהרן במשה מל' ששניהם דיברו בו אלא שמרים פתחה בדבר שלא היתה מרים רגילה לדבר בפני אהרן אלא מפני

 צורך השעה כיוצ' בו אתה או' ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי לא שהיה רגיל לדבר בפני ירמיהו אלא מפני
 צורך השעה ותדבר מרים ואה' וכי מנין היתה יודעת מרים שפירש משה מפירייה ורבייה שלא שראת את צפרה שאין

 מתקשטת בתכשיטי נשים אמרה לה מה לך אי ()[א]ת מתקשט' בקישוטי נשים א' לה אין אחיך מקפיד בדבר בכן ידעה
 מרים ואמרה לאחיה ושניהם דיברו בו ר' נתן או' בצד צפרה מרים בשעה שנ' וירץ הנער כיוון ששמעה צפרה אמרה אוי

 לנשותיהן שלאילו בכן ידעה מרים ואמרה לו לאהרן ושניהם דיברו בו והלי דבר' קל וחו' ומה מרים שלא נתכוונה לדבר
 באחיה לגניי ()[א]לא לשבח ולא למעט פריה ורביה אלא לרבות ובינה לבין עצמה כך נענשה המתכוון לדבר בחבירו לגני ולא

 לשבח למעט פריה ורביה ולא לרבות בינו לבין אחרים ולא בינו לבין עצמו והרי דבר' קל וחו' ומה עזיה המלך שלא נתכוון
 ליטול לו גדולה בשביל כבוד עצמו אלא בשביל כבוד קונו כך נענש המתכוון ליטול לו גדולה בשביל כבוד עצמו ולא בשביל
 כבוד קונו על אחת כמה וכמה על אדות האשה הכשית מגיד ה(ת')[כ]ת' שכל מי שהיה רואה אותה הי(תה)[ה] מודה לנוייה

 כן הוא או' אבי מלכה ואבי יסכה אין ת'ל יסכה אלא שהכל סכין ביופיה שנ' ויראו אותה שרי פרעה ר' אליעזר בנו שלר'
 יוסי הגלילי או' צפרה צפו וראו מה נא(ה)[ת] אשה כשית וכי כושיה היתה והלא מדיינית היתה שנ' ולכהן מדין מה ת'ל

  יותר מכל הנשים כיוצ' בו אתה או' שגיון לדויד>099<כושית אלא מה כושי זה משונה בעורו כך צפרה הית משונה בנוייה 
 וג' וכי כושי היה אלא מה כושי זה משונה בעורו כך היה שאול בן קיש משונה במראיו שנ' משכמו ומעלה כיוצ' בו אתה או'

 הלא כבני כושים אתם לי בית יש' וכי כושיים הם אלא מה כושי זה משונה בעורו כך ישר' מצויינין במצות תורה מכל
 אומות העול' כיוצא בו וישמע עבד מלך הכושי איש סריס וכי כושי היה אל' מה כושי זה משונה בעורו כך היה ברוך בן נריה

 משונה במעשיו יתר מכל פלטין שלצדקיהו כי אשה כשית לקח עוד למ' נא' והלא כבר נא' על אד' האש' הכש' מה ת'ל כי
 אשה כשית לקח יש לך נווה ביופיה ולא במעשיה במעשיה ולא ביופיה כמה שנ' נזם זהב באף חזיר אבל זו נאת ביופיה ונאת

במעשיה לכך נא' כי אש' כש' לקח 
  ויאמרו הרק אך במשה דבר והלא עם אבות דיבר הקודש ולא פירשו מפ(ורש)[ריה ורביה] והלא גם בנו דבר עמנו דבר<ק>

 הקודש ולא פורשנו מפ(ורש)[ריה ורביה] וישמע ייי מלמד שלא היה שם בירייה אלא בינן לבין עצמן דיברו שנ' וישמע ייי ר'
נתן אומ' אף בפניו שלמשה דיברו בו שנ' וישמע ייי והאיש משה עניו מאד מלמד שכבש משה בדבר 

  והאיש משה עניו מאד עניו בדעתו אתה או' עניו בדעתו או אינו אלא עניו בגופו ת'ל ועשית לו כאשר עשית לסיחון וג'<קא>
 ירד על סיחון והרגו ירד על עוג והרגו ד' א' משה עניו מאד מה ת'ל והאיש משה עניו בדעתו או עניו בממונו ת'ל גם האיש

  שללוחות שלמשה היה שנ' בעת ההיא אמר ייי אלי פסל לך שני לוחות אבנים>100<משה גדול מאד מצינו שהספיר 
 כראשנים במקום אחד הוא או' והלחות מעשה אל'ים המה ואו' ויראו את אל'י יש' ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר מקיש
 מעשה למעשה מה מעשה האמור להלן שלספיר אף מעשה האמור כן שלספיר מכל האדם אשר על פני האדמה ולא מאבות

ר' יוסי או' אף מאבות מכל האדם ולא ממלאכי שרת 
  ויאמר ייי פתאום ר' שמעון בן מנסיא או' פתאום נתירא משה בפתאם נידבר עימו צאו שלשתכם אל אה' מו' ()[מ]גיד<קב>

 שלשלשתם נקראו בדיבור אחד מה אי אפשר ל()[פ]ה לומר ואי אפשר לה לאוזן לשמוע כן הוא או' וידבר אל'ים את כל הדב'
 האלה אחת דבר אל'ים שתים זו שמע' הלא כה דברי כאש וגו' וירד ייי בעמוד ענן ויעמד פתח האהל שלא כמדת בשר ודם
 מידת המק' בשר ודם כשהוא יוצא למלחמה יוצא בבני אדם מרובין וכשהוא יוצא לשלום אינו בא אלא בבני אדם מועטין

 אבל מי שאמר והיה העול' אינו כן אלא כשהוא יוצא למלחמה אינו יוצא אלא יחידי שנ' ייי איש מלח' ייי שמו וכשהוא בא
 לשלום בא באלפים ורבבות שנ' רכב אל'ים רבותים וג' ויקרא אהרן ומרים יצאו שניהם מפני מה לא יצא משה עמהן שלא
 יהו ישר' אומ' אף במשה היה עמהם בכלל כעס ד' א' בא הכת' ללמדך דרך ארץ שכל זמן שאדם רוצה לדבר עם חבירו לא

<יאמר לו קרב אליך אלא מושכו במה שרוצה ומדבר עימו ד' א' שלא ישמע גנותו שלאהרן ד' א' שאין או' שבחו שלאדם 
  בפניו ר' [ל]עזר(יה)[בן] עזריה אומ' מנ' שאו' מקצת שבחו (שלא') בפניו שכן מצינו בנח שנ' כי אתך ראיתי צדיק שלא>101
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 בפניו הוא או' אלה תלדות נח נח איש צדיק וג' ר' אליעזר בנו שלר' יוסי הגלילי או' מצינו שאומ' שבחו שלמי שאמר והיה
העול' שנ' אמרו לאל'ים מה נורא מעשיך אם או' שבחו שלמי שאמר והיה העול' קל וחומ' לבשר ודם 

  שמעו נא דברי אין נא אלא לשון בקשה והלא דבר' קל וחו' אם מי שאמר והיה העול' א' דבריו בתחנונים קל וחו'<קג>
 לבשר ודם ר' שמעון בן יוחיי או' אין ת'ל שמעו נא דברי אלא שביקשו ליכנס לתוך דברי מקום א' להן המקו'ם המתינו לי
 עד שאדרוש קל וחו' שלא יהא אדם נכנס לתוך דברי חבירו אם יהיה נביאכם או כשם שאני מדבר עם הנביאים בחלומות

 ובחזיונות כך אני מדבר עם מש' ת'ל לא כן עב()[ד]י משה חוץ ממלאכי שרת ר' יוסי או' אף ממלאכי שרת פה אל פה אדבר
 בו פה אל פה אמרתי לו לפרוש מן האשה במראה זה מראה דיבור אתה או' זה מראה דיבור או אינו אלא מראה שנ' בו

 ויאמר לא תוכל לראות את פני ר' עקיבה או' האדם כשמועו וחי אילו מלאכי שרת אמ' שמעון התמני א[י]ני כמבטל דברי
 רבי אלא כמוסיף על דבריו האדם כעניינו וחי אילו חייות הקודש ומלאכי שרת ר' אלעזר בר' יוסי או' לא שאינן רואין אלא
 אף שאינן יודעין שנ' ותשאני רוח וג' ומה ת'ל כי לא יראני האדם וחי כשהוא חי אינו רואה אבל רואה הוא בשעת מיתה כן

  ולא בחידות למה נא' לפי שהוא או' בן אדם חוד חידה ומשל משל או כשם>102<הוא או' לפניו יכרעו כל יורדי עפר 
 שא(מ')[ני] מדבר עם הנביאים בחידות ובמשלות כך אני מדבר עם משה ת'ל ולא בחידת ותמונת ייי יביט זה מראה

 אחוריים אתה או' זה מראה אחוריים או אינו אלא מראה פנים ת'ל והסרתי את כפי וג' ואו' ויפרש אותה לפני והיא כתובה
 פנים ואחור והל(י) א(ף) קלי דעת והדיוטות כותבין כן מה ת'ל פנים ואחור פנים בעולם הזה ואחור בעולם הבא פנים

 שלוותן שלרשע' ואיסורן שלצדיקים בעו' הזה ואחור מתן שכרן שלצדיקים ופורענותן שלרשעים לעולם הבא וכתוב אליה
 קינים והגה והי קינים לרשעים שנ' קינה היא וקוננוה בנות וגומ' והגה שלצדיקים שנ' עלי עש' ועלי נבל עלי הגיון והי

 לרשעים שנ' הוה על הוה תבוא ומדוע לא יראתם אין ת'ל בעבדי אלא שתחת שדברתם בי דיברתם בעבדי משל למ' הד' דו'
 למלך שהיה לו אפיטרופוס במדינה והיו בני המדינה מדברין בפניו א' להן לא בעבדי דיברתם אלא בי דברתם אם תאמר

אין מכיר במעשי זו קשה מראשנה 
  ויחר אף ייי בם וילך מאחר שהודיען סורחנן גזר עליהן נידוי והרי דבר' קל וחו' אם מי שאמ' והיה העו' לא כעס על<קד>

 בשר ודם עד שהודיעו סורחנו קל וחו' שלא יכעוס אדם על חבירו עד שיודיעו סירחונו ר' נתן או' מפני מה הודיען סירחונן
ואחרכך גזר עליהן נידוי שלא יאמרו כדרך שא' איוב הודיעני על מה תריבני 

  והענן סר מעל ()[ה]אהל משל למ' הד' דו' למ' בש' ודם שא' לפידגוג רדה את בני אבל משאלך אני רדה אותו>103< <קה>
 מפני שרחמי האב על הבן והל' דבר' קל וחו' אם חס המק' על הצדיקים בשעת כעס קל וחומ' בשעת רצון שנ' כה אמר ייי
 בעת רצון עניתיך והנה מרים מצרעת כשל' מלמד שנצטרעה בעזה ללמדך שנקיי בשר היו ויאמר ייי לו הבא ידך אל חיקך

 ללמדך שנקיי בשר היו ויפן אהרן שנפנה מצרעתו ר' יהודה בן בתירה או' עתיד ליתן את החשבון כל מי שאומ' נתנגע אהרן
 אם מי שא' והיה העו' כסה עליו את המגלה עליו עתיד ליתן את החשבון כל מי שאו' צלפחד מקושש היה אם מי שא' והיה

 העו' כסה עליו את המגלה עליו ועתיד ליתן את החשבון כל האו' עקביה בן מהללאל [נתנדה] ויפן אהרן אל מרים והנה
 מצורעת מגיד הכת' שכל זמן שהיה רואה אותה היתה פורחת בה ויאמ' אהר' אל משה בי אדני א' לו אם שוגגין היינו לנו

 מחול כמזידין אל תהי נא כמת מה המת מטמי באהל כך מצורע מטמי בביאה א' אהרן נמציתי מפסיד לאחותי שאינו יכול
 לא להסגירה ולא לטמאה ולא לטהרה לפי דרכינו למדנו שהיה אהרן דורש אין אדם דורש בנגעי קרוביו אשר בצאתו מרחם

 אמו מרחם אמנו היית אלא שכינה הכת' ויאכל חצי בשרינו ()[ה]וא כעיניין שנ' כי אחינו בשרנו הוא ויצעק משה אל ייי לא
 בא הכת' ללמדך דרך ארץ שכל זמן שאדם רוצה לבקש שאלותיו צריך שיאמר שנים וג' דברי תחנונים ואחרכך יבקש

  לאמר אין ת'ל לו' אלא השיבני אם את מרפה אם לאו עד שה?ו?שיבו הקדש ויאמר ייי אל משה ואביה וג'>104<שאלותיו 
 בארבעה מקומות ביקש משה מלפני המק' והשיבו על שאלותיו כיוצא בו אתה או' וידבר משה לפני ייי וג' אין ת'ל לאמר
 אלא שא' לו השיבני אם גואלן אתה אם לאו עד שהשיבו הקדש עתה תראה וגו' כיוצ' בו יפקד ייי אל'י הרוחות אין ת'ל

 לאמר אלא השיבני אם אתה ממנה עליהן פרנסין אם לאו עד שהשיבו הקודש קח לך את יהושע כיוצ' בו אתה או' ואתחנן
 אל ייי אין ת'ל לא' אלא השיבני אם נכנס אני לארץ אם לאו עד שהשיבו הקו' רב לך אף כאן אתה או' אין ת'ל לאמר אלא

 השיבני אם מרפה את ואם לאו עד שא' לו ואביה אל נא רפא נא מפני מה לא האריך משה בתפילתו שלא יהו ישר' או' מפני
 שהיא אחותו עומד ו?מר?בה בתפילה ד' א' לא זה הוא שמשה מתפלל והק' שומע תפילתו כמה שנ' ותגזר אמר ויק' לך וג'

 אז תקרא וייי יענה שאלו תלמידיו את ר' אליעזר עד כמה יאריך אדם בתפילתו א' להן לא יאריך יותר ממשה שנ' וא[ת]פלל
 לפני ייי את ארבעים יום ועד כמה יקצר אדם בתפילתו א' להן לא יקצר פחות ממשה שנ' אלנא רפא נא לה יש שעה לקצר

ויש שעה להאריך 
  ר' אחי בר יאשיה א' שתי נזיפות נזפה אילו אביה בשר ודם נזף בה עד שתהא>105< ויאמ' ייי אל מש' ואביה וג' <קו>

 נכלמת שבעה אי מה אביה בשר ודם שבעה מי שאמ' והיה ה(ו)[ע]ו' י'ד דייו (ה)[ל]בא מן הדין להיות כנדון מה אביה בש' וד'
 ז' מי שאמ' והיה העו' ז' תסגר הק(ו)דש הסגירה והק' טימאה והק' טיהרה תיסגר ז' ימ' ללמדך שבמידה שאדם מודד בה

 מודדין לו מר[י]ם המתינה לו שעה אחת שנ' ותתצב אחותו לפיכך עיכב לה המק' וארון ושכינה כהנים ולוים ויש' וענני כבוד
 שנ' והעם לא נסע וג' יוסף זכה בעצמות אביו שאין באחיו גדול ממנו שנ' ויעל יוסף לקבר את אביו וג' מי לנו גדול כיוסף
 שלא נתעסק בו אלא מש' משה זכה בעצמות יוסף ו()[א]ין ביש' גדול ממנו שנ' ויקח מש' את עצמות יוסף וג' מי לנו גדול

 ממשה שלא נתעסק בו אלא המק' שנ' ויקבר אתו בגיא אילמלי כתוב דבר אי אפשר לאומרו הרי הוא או' עלה אל הר העב'
 הז' הר נב' זו נחלת בני ראובן שנ' ובני ראובן בנו ולא נקבר אלא בתוך שדה נחלתו שלגד שנ' ולגד אמ' וג' וירא ראשית לו וג'

 מל' שהיה ()[מ]ש' נתון על ידו שלהקב'ה ארבעת מילין מחלקו שלראובן לחלקו שלגד ומלאכי שרת מקלסין לפניו ואו'
 צדקת ייי עשה וגו' ולא משה בלבד אלא כל הצדיקים אוספן שנ' והלך לפניך צדק' וכ' ייי יאספ' ו()[א]חר נסעו העם חצרות

 וכי שתי חצרות היו שנסעו מזו וחנו בזו אל' כיון שנסעו יש' לא הספיקו להלך עד ששמעו שנצטרעה מרים וחזרו וחנו
לאחוריהן לכך נא' ואחר נסעו הע' חצר' 

  וידבר דבר אל בני יש' כי תבאו אל ארץ מושבות' ר' ישמעל או' בא הכת' ללמדך שלא נתחייבו יש' בנסכין>106< <קז>
 אלא מביאתן לארץ ואילך אחר ירושה וישיבה הכת' מדבר אתה או' לאחר ירושה וישיבה הכת' מדבר או אינו אל' בכניסתן

 לארץ מיד ת'ל כי תבאו אל הארץ אש' ייי אל'יך נתן לך וישר' וישב' בה הואיל ונאמ' ביאות בתו' סתם ופרט באחד מהן
 שאינו אל' לאחר ירושה וישיבה אף פורטני בכל ביאות שבתו' שלא יהו אל' אחר ירושה וישיבה ללמדך שבכל מקום שנא'

 מושבות בארץ הכת' מדבר א' לו ר' עקיבה לפי שאו' שבת היא לייי בכל מושבותיכם שומע אני בין בחוצה לארץ ובין בארץ
 א' לו ר' ישמעל אין צריך מה אם מצות קלות נוהגות בחוצה לארץ ובארץ שבת חמורה דין הוא שתהא נוהגת בארץ ובחוצה
 לארץ א' אחד מתלמידי ר' ישמ' בא הכת' ללמדך על הנסכים שלא נתחייב יחיד בהן אלא מביאתן שלארץ ר' שמעון בן יוחיי

 או' בא הכת' ללמד על הנסכים שיהו קריבין בבמה אבא חנין א' משום ר' אליעזר למ' נא' לפי שהיה בדין הואיל ומצינו
 שריבה כלי בית עולמים מכלי אהל מועד נדבת נסכי בית עולמים מנסכי אהל מועד ת'ל ועשיתם אשה לייי עלה או זבח מגיד
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 הכת' שאף על פי שריבה כלי בית עולמים מכלי אהל מוע' לא ריבה בנסכין ועשיתם אשה שומע אני שכל הקרב לאישים
  לי אלא עלה מנ' לרב' את השלמ' ת'ל זבח משמע מביא את אלו ומוציא את אלו חט'>107<יטענו נסכין ת'ל עלה אין 

 ואשם ת'ל לפלא נדר או בנדבה לא אמרתי אלא קדשים הבאים בנדר ובנדבה משמע מוציא את אילו ומביא את עלה חובה
 הבאה ברגלים כשהוא או' במועדיכם להביא את עלה חובה הבאה ברגלים ומביא את חטאת חובה הבאה ברגלים ת'ל וכי
 תעשה בן בקר עלה או זבח בקר היה בכלל יצא מוצא מן הכלל ללמד על מה בן בקר שהוא בא בנדר ובנדבה וטעון בנסכין

 כך כל הבא בנדר ובנדבה יטען נסכים יצאו חטאת ואשם שאין באין בנדר ובנדבה לא יטענו נסכים לעשות ריח ניחח לייי מן
 הבקר או מן הצאן למ' נא' לפי שהוא או' ועשיתם אשה לייי על' שומע אני אף עול(ף)[ת] העוף תטען נסכים ת'ל מן הבקר או
 מן הצאן יצאת עלת העוף שלא תטען נסכים דב' ר' יאשיה ר' יונתן או' אינו צריך שהרי כבר נא' או זבח מה זבח בבהמה אף

 עולה מן בהמה מה ת'ל [לעשות] ריח ניחח לייי לפי שהוא או' ועשיתם אשה לייי עלה או זבח שאם אמ' הרי עלי עלה
 ושלמים (ת'ל) יביא שניהם כאחת ת'ל מן הבקר או מן הצאן מגיד שמביא מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו אתה או' מזה

 בפני עצמו או משניהם יביא כאחת ת'ל ואם מן הצאן קרבנו מן הכבש' והרי דבר' קל וחומ' ומה עולה חמורה כשירה לבוא
 מין אחר הפסח הקל דין הוא שיכשר לבוא מן אחר הא מה ת'ל מן הכבשים ומן העזים תקחו מזה בפני עצמו ומזה בפני

 עצמו איסי בן עקביה או' מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו אתה או' בפני עצ' ומז' בפ' עצ' או משניהם יביא כאחד אמרת קל
  שאינה זקוקה עולה שאינה זקוקה>108<וחומ' ומה כבשי עצרת שהן זקו()[ק]ין לבא שנים כשרו לבא [מין] אח?ד? עולה 

 לבא שנים אינו דין שיכשור לבא מין אחר לא אם אמרת בשני כבשי עצרת שמיעט הכת' הבאתן לפיכך כשרו לבא מין אחר
 תאמר בעולה שריבה הכת' את הבאתה לפיכך לא תכשר לבא מין אחר בשעירי יום הכיפורים יוכיחו שריבה הכת' את

 הבאתן וכשרו לבא מין אחד והן יוכיחו לעלה שאף על פי שריבה הכת' את הבאתה תכשיר לבא מין אחד לא אם אמרת
 בשעירי יום הכיפורים שמיעט הכת' את הבאתן ואינן באין בכל השנה כול(ן)[ה] לפיכך כשרו לבא מין אחד תאמר בעולה
 שריבה הכת' את הבאתה ובאה בכל ימות השנה לפיכך לא תכשר לבא אל' מין שנים הרי חטאת יוכיח שריבה הכת' את
 הבאתה ובאה בכל ימות השנה וכשירה לבא מין אחר והיא תוכיח לעלה שאף על פי שריבה הכת' את הבאתה ובאה בכל

 ימות השנה שתכשר לבא אחד והיא תוכיח לעלה שאף על פי שריבה הכת' את הבאתה ובאה בכל ימות השנה שתכשר לבא
 מין אחד לא אם אמרת בחטאת שמיעט הכת' את ה(כת')[בא]תה ואינה באה בנדר ובנדבה לפיכך (לא ת)כשר[ה] לבא מין

 אחד תאמר בעלה שריבה הכת' את הבאתה ובאה בנדר ובנדבה לפיכך לא תכשר לבא אלא מין שנים הא מה ת' ל' מן
 הכבשים ומן העזים תקחו מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו והקריב המקריב אין לי אלא איש אשה מנ' ת'ל והקריב

 המקריב מכל מקום (והקריב המק') [מנחה סול'] ר' נתן או' זה בנה אב לכל המתנדב שבמנחה שלא תפחות מעשרון (ו)לוג
 שמן (והקריב המק' וג') ויין לנסך רבעית ההין שמן לבילה ויין לנסך תעשה על העלה או לזבח למ' נא' לפי שהוא או'

 ועשיתם אשה לייי עלה או זבח שאם א' הרי עלי מנחה הרי עלי שלמים שומעני יביא נסך אחד לשניהם ת'ל תעשה על העלה
 או לזבח מגיד שמביא לזה בפני עצמו ולזה בפני עצמו אבא חנין אמר משום ר' אליעזר למ' נא' שהיה בדין מה אם במקום

  שור העולה למעשה כבש עולה לא שוה לו בנסכין מקום שלא שוה מעשה כבש עולה למעשה כבש>109<ששוה [מעשה] 
 שלמים אינו דין שלא ישוה לו בנסכין ת' ל' תעשה על העלה או לזבח מגיד הכת' שאף על פי שלא שוה [מעשה] כבש עלה

 למעשה כבש שלמים שישוה לו בנסכין ר' נתן או' [תעשה] על העלה זו עולת מצורע לזבח זו חטאת(י)[ו] או (לזבח) זו אשמו
 ר' יונתן או' לכבש האחד להביא את עלת יולדת שטעון נסכים שלא שמענו לה בכל התור' או אינו מדבר אלא באיל כשהוא

 או' או לאיל תעשה הרי איל אמור הא מה ת'ל לכבש האחד להביא את עלת יולדת שתטען נסכים שלא שמענו לה בכל
 התורה כולה ד' א' לכבש האחד להביא אחד עשר שבמעשר או לאיל תעשה מנ' בא הכת' לחלק בין נסכי כבש לנסכי איל

 שהיה בדין בן בקר טעון נסכים ובן צאן טעון נסכים אם למדתי שלא חלקה תורה בין נסכי עגל לנסכי שור כך לא תחלוק
 בין נסכי כבש לנסכי איל ת'ל או לאיל תעשה מנ' בא הכת' לחלוק בין נסכי כבש לנסכי איל אבא חנין א' משם ר' אליעזר
 למה נא' שהיה בדין מה אם במקום שריבה בנסכין לא ריבה בין עגל לשור מקום שמיעט בנסכין אינו דין שלא נדבה בין

 כבש לאיל ת'ל או לאיל תעש' מגיד הכת' שאף על פי שמיעט בנסכין ריבה בין כבש לאיל תעשה מנחת סלת שני עשרנים למה
 נא' שהיה בדין הואיל וכבש העומר טעון ב' עשרנים ואיל העלה טעון שני עשרנים אם למדתי לכבש העולה על פי שכפל

 עשרונותיו לא יכפיל נסכיו ת'ל או לאיל תעשה מנחה מגיד הכת' שכשם שכפל עשרונותיו כך כפל נסכיו ת'ל או לאיל תעש'
 ויין תקריב לנסך שלשית ההין שמן לבילה ויין לניסוך תקריב ריח ניחח לייי נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני וכי

 תעשה בן בקר בן בקר היה בכלל יצא מוצא מן הכלל ללמד על הכלל מה בן בקר שהוא בא בנדר ובנדבה וטעון נסכים כך כל
 הבא בנדר ובנדבה טעון נסכים יצאו חטאת ואשם שאינם באים בנדר ובנדבה שלא יטענו נסכים עלה או זבח למה נא' לפי

  עלי עולה הרי עלי שלמים שומע אני יביא נסך אחד לשניהם ת'ל עלה או>110<שהוא או' ועשיתם אשה לייי שאם א' הרי 
 זבח מגיד שמביא לזה בפני עצמו ולזה (אפילו) [בפני] עצמו או אפילו א' הרי עלי ה' שוורים לעלה וחמשה שוורים לשלמים
 שומע אני יביא נסך אחד לכולן ת'ל עלה או זבח מגיד שמביא לכל אחד ואחד בפני עצמו אבה חנין א' משם ר' אליעזר למה

 נאמר שהיה בדין ומה במקום ששוו מעשה כבש עולה למעשה שור עולה לא שוה לו בנסכים מקום שלא שוו מעשה שור
 עולה למעשה שור שלמים אינו דין [שלא] (ש)ישוה בנסכין ת' ל' עולה או זבח מגיד הכת' שאף על פי שלא שוה מעשה שור

 עולה למעשה שור שלמים שוה לו בנסכים וכי תעשה בן בקר וג' והקריב על בן הבקר מנחה סלת ויין תקריב לנסך שמן
 לבילה ויין לנסך אשה ריח ניחח לייי על גבי ספלים או אינו אלא על גבי האישים ת'ל אשה (לייי) ריח ניחח ועל גבי ספלים

 אם אמרת כן נמצאת מכבה את המנורה והתורה אמרה אש תמיד תוקד וג' הא מה ת'ל אשה ריח ניחח על גבי האישים
 אשה ריח ניחח לייי נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני ככה יעשה לשור הא מגיד שלא חלק תורה בין נסכי עגל לנסכי שור
 שהיה בדין בן הצאן טעון נסכין ובן הבקר טעון נסכין אם למדתי שחלק תורה בין נסכי כבש לנסכי איל כך תחלוק בין נסכי
 עגל לנסכי שור ת'ל ככה יעשה לשור הא מגיד שלא חלק תורה בין נסכי עגל לנסכי שור אבא חנן א' משום ר' אליעזר למ' נא'

 שהיה בדין מה אם במקום שמיעט בנסכין ריבה בין כבש לאיל מקום שריבה בנסכין אינו דין שירבה ()[ב]ין עגל לשור ת'ל
 ככה יעשה לשור האחד מגיד הכת' שאף על פי שריבה לא ריבה בין עגל לשור או לאיל האחד למ' נא' שהיה בדין הואיל

 ומצינו שחלק תורה בין נסכי בן שנה לנסכי בן שתים כך תחלוק בין נסכי בן שתים לנסכי בן שלש ת'ל או לאיל האחד מגיד
 הכת' שאף על פי שחלק תורה בין נסכי שנה לנסכי בן שתים לא תחלוק בין נסכי בן שתים לנסכי בן שלש או לשה בכבשים

  לנסכ' רחל או>111<למ' נא' שהיה בדין הואיל ומצינו שחלקה תורה בין נסכי כבש לנסכי איל כך תחלוק בין נסכי כבשה 
 לשה בכבשים או בעזים למ' נא' שהיה בדין הואיל ומצינו שחלק תור' ()[ב]ין נסכ' כבש לנסכ' איל כך תחלוק בין נסכי גדי

 לנסכי תייש מקיש גדול שבע()[ז]ין לקטן שבכבשין מה זה שלושת לוגין אף זה שלשת לוגין כמספר אשר תעשו אין לי אלא
 אילו תמורותיהן מנ' ת'ל כמספר אשר תעש' (אין לי)[כמ]ספר אש' תעשה שלא ימעיט או אם רצה לרבות ירבה ת'ל ככה

 תעש' לאחד כמספרם דברי ר' יאשיה ר' יונתן או' אין צריך שהרי כבר נא' כל האזרח יעש' ככה את אל' שלא ימעיט או אם
 רצה לרבות ירבה ת'ל כמספר או אם רצה לכפול יכפול ת'ל ככה תעשה לאח' כמספ' מיכן אמרו מערבין נסכי פרים בנסכי
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 פרים נסכ' אלים בנס' אלים נס' כבשים בנס' כבשים ביחיד שלציבור שליום בשלאמש אבל אין מערבין נסכי כבשים בנס'
 פרים ואילם מיכן אמ' לוג יביא שנים לא יביא שלשה יביא ד' יביא ה' לא יביא ששה יביא מיכן ואילך יביא כשם שהציבור
 מביא חובה כך יחיד מתנדב נדבה ד' א' ככה תעשה לאחד כמספ' להביא את אחד עשר שבמעשר כל האזרח יעשה ככה למ'

 נא' לפי שהוא או' ומעוך וכתות ונתוק וכר' אלה אי אתה מקבל מהן [אבל] מקבל אתה מהן תמידין אחר שלמדנו שהגוי
 מביא עולה זכיתי לדון כבתחילה ישראל מביא עלה והגוי מביא עלה או מה יש' מביא נסכים אף הגוי מביא נסכים ת'ל כל

 האזרח יעשה ככה אתה או' יש' מביא נסכים אין הגוי מביא נסכים מיכן אמ' גוי ששילח עולתו ממדינת הים ולא שילח
עימה נסכיה יקרבו נסכ' משלציבור 

  וכי יגור אין לי אלא המתגייר שנתגייר מנ' ת'ל או אשר בתוככ' ועשה אשה מן דמים אתה אומ' מן דמים או>112< <קח>
 אינו אלא מן המנחה ת'ל ככם (או) מה אתם מן דמים אף הגרים מן הדמים א(ו)[י] מה ישר' בדם בהמה אף הגרים בדם

 בהמה ת'ל לכם לכם הקדשתים לא הקדשתים בדם בהמה ר' או' מה יש' שלא באו לברית אלא בג' דברים במילה ובטבילה
 ובהרציית קרבן אף הגרים כיוצא בהן [אי] מה יש' בדם עולה וזבחי שלמים [אף הגרים בדם עולה] (ר)[ת]' ל' ועשיתם אשה
 לייי אמרת צא וראה אי זה הו[א] מן דמים שכולו עולה לאישים ואין לך הימנו התר אי את מוצא אלא עולת העוף להביא
 פרידה [שלא מצינו פרידה] אחת קריבה בכל התורה מיכן אמ' כל הקינין שבתורה חציין עולות חוץ משל: גר מפני שכולו
 כליל לאישים כאש' תעש' כן יעש' למ' נא' שהיה בדין הואיל ומצינו שחלק תורה את קרבנותיו כך תחלוק את נסכיו ת'ל

כאשר תעשו כן יעש' מה אתם ששה לפר וד' לאיל וג' לכבש אף הגרים כיוצא בהן 
  הקהל אין לי אלא אנשים נשים מנ' ת'ל חקה אחת לכם ולגר הגר להביא שמעשה בישר' צריך להביא את הגרים<קט>

 שבכל מקום שמעשה ביש' צריך להביא את הגרים חקת עולם לדרתיכם שינהוג הדבר לדורות כגר יהיה לפני ייי למ' נא'
  אין לי אלא הציץ מרצה ליש' לגרים מנ' ת'ל ככם כגר יהיה לפני ייי תורה אחת ומשפט אחד>113<והיה על מצחו תמיד 

יהיה לכם ולגר הגר אתכם בא הכת' והשוה את הגר לאזרח בכל מצוות שבתורה 
  וידבר דבר אל בני יש' ואמ' אל' בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם ר' ישמעאל או' שינה הכת' ביאות זו מכל<קי>

 ביאות שבתורה שכל ביאות הוא או' והיה כי תבא אל הארץ והי()[ה] כי יביאך וכאן הוא או' בבאכם ללמדך שכיון שנכנסו
 [יש'] לארץ מיד נתחייבו בחלה אשר אני מביא אתכם שמה מיכן אתה או' פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ חייבין בחלה

 יצאו מיכן לשם ר' אליעזר מחייב ור' עקיבה פוטר ר' יהודה או' פירות חוצה לארץ ר' אליעזר פוטר שנ' והיה באכלכם
 מלחם האר' להוציא את שבחוצה לארץ ור' עקיבה מחייב שנ' והיה באכלכם מלח' האר' בין בארץ בין בחוצה לארץ ור'

 אליעזר פוטר שנ' שמה שמה אתה חייב חוץ לשם אתה פטור יצאו מיכן לשם ר' אליעזר מחייב שנ' והיה באכל' מל' הא' בין
 בא' ובין בחוצ' לאר' ור' עקיבה פוטר שנ' שמה ()[ש]מה אתה חייב חוץ לשם אתה פטור והיה באכלכם מלח' האר' מנין לפי
 שהוא או' ראשית עריסותיכם שומע אני אף שאר פירות במשמע הרי אתה דן נא' כאן לחם ונא' להלן לחם מה לחם האמור

 להלן חמשת המינין אף לחם האמ' כאן חמשת מינין ואילו הן חטין ושעורין וכוסמין ושיבולת שועל ושיפון יצאו אורז ודוחן
 הפרגי()[ן] והשומשמין שאינן באין לידי מצה ()[ו]חמץ אלא לידי סירחון תרימו תרומה לייי בתרומה גדולה הכת' מדבר או

 אינו אלא בתרומת חלה כשהוא או' חלה תרימו תרומה הרי תרומת חלה אמור הא מה אני מקיים תרימו תרומה לייי
 בתרומה גדולה הכת' מדבר דב' ר' יאשיה לפי שהוא או' ראשית דגנך וגו' אתה אומ' חובה או אינו אלא רשות ת'ל תרימו

  ראשית עריסתכם למה נא' לפי שהוא או' והיה באכל' מלח' הא' שומע אני אף הקמחין>114<תרומ' לייי חובה ולא רשות 
 במשמע ת'ל מראשית עריסתכם משתתערס מיכן אתה או' אוכלין עריי: מן העיסה עד שיתגלגל בחטים ותיטמטם בשעורין

 [גלגלה בחטים וטמטמה בשעורים] האוכל ממנה חייב מיתה כיון שהיא נותנת את המים מגבהת חלתה ובלבד שיהא שם
 חמשת רבעים קמח שיש בהן כשיעור שאין מפרישין חלה מן הקמח אי זו היא גמר מלאכתה קרימתה בתנור דב' ר' עקיבה

 ר' יוחנן בן נורי או' משתגלגל בחטין ותטמטם בשעורין הרי שלא יפריש חלה מן העיסה שומעני שלא יפריש מן הלחם
 כתרומת גורן (כן) מה תרומת גרן אחת אף תרומת חלה אחת מה תרומת גורן עלה באחד ומאה אם נפלה לתוך מאה

 מדמעת וחייבת בחומש אף תרומת חלה כיוצא בה דב' ר' יאשיה נם לו ר' יונתן אתה מקישו לתרומת גרן סתומה אני
 אקישנו לתרומת מעשר המפורשת א' לו אם כן תינטל אחד מעשרה א' לו תינטל א' לו הרי הוא כתרומת גרן לתרומת גרן
 הקשתיה ולא לתרומת מעשר מראש' עריסת' למה נא' לפי שהוא או' ראשית עריס' שומע אני את הראשנה שבעיסות ת'ל

 מראשית עריס' [ל]הביא לקט שכחה ופאה שחייבין בחלה שהיה בדין מה שאר פירות שחייבין במעשרות (ו)פטורין מן
החלה מראש' עריס' מקצתה ולא כולה מראש' עריס' למה נא' לפי שהוא או' להביא לקט [שכחה] ופיאה שחייבין בחלה ?

 שהיה? בדין מה שאר הפירות שחיבין במעשר פטורין מן החלה להביא לקט שכחה ופיאה שפטורין מן המעשר אינו דין
  ראשית עריס' להביא את שאר>115<שיהו פטורין מן החלה ת'ל מראש' עריס' להביא לקט שכחה ופיאה שחייבין בחלה 

 הפירות שפטורין מן החלה שהיה בדין מה לקט שכחה ופאה שפטורין מן המעשר חייבין בחלה שאר הפירות שחיבין
 במעשר אינו דין שיהו חייבין בחלה ת'ל לחם נא' כאן לחם ונא' להלן לחם מה לחם האמ' להלן מחמשת המינין אף לחם

 האמ' כאן מחמשת המינין מראש' עריס' שומעני אף עיסת תרומה ועיסת מעשר שיני במשמע ת'ל חלה תרימו תרומה את
 שמורם קדש והשאר חולין ולא שזה וזה קודש אבל אמרו עיסת מעשר שני בירושלם חייבת בחלה תתנו לייי תרומה למה

 נא' לפי שהוא או' חלה תרימו תרומה אבל לא שמענו שיעור חלה ת'ל תתנו לייי תרומה עד שיהא בה כדי מתנה לכהן מיכן
 אמרו שיעור חלה שלבעל הבית אחד מעשרים וארבעה ונחתום אחד מארבעים ושמונה א' ר' יהודה מפני מה אמרו שלבעל

 הבית אחד מכ'ד ונחתום אחד ממ'ח מפני שהאיש עינו יפה ושלאשה עינה רעה וכשתפחות לא תפחות מארבעים ושמונה נא'
 תתנו לייי תרומה עד שיהא בזה כדי מתנה לכהן ובזה כדי מתנה לכהן מיכן אמרו בעל הבית שעושה משתה לבנו אחד מכ'ד

 והאשה שעושה ומוכרת בשוק אחד ממ'ח נטמאת עיסתה שוגגת או אנוסה אחד ממ'ח ניטמאת מזידה נוטלת מכ'ד שלא
 יהא חוטא נשכר ר' שמעון בן יוחיי או' אפילו לא עלת בידו אלא אחד מששים יצא ובלבד שלא יתכוון לדרתיכם להביא את
 עיסת שביעית שתהי חייבת בחלה שהיה בדין מה שאר פירות שחייבין במעשר פטורין מן החלה עיסת שביעית שפטורה מן

 המעשר אינו דין שתהי פטורה מן החלה הרי לקט שכחה ופאה יוכיחו שפטורין מן המעשר וחייבין בחלה והן יוכיחו לעיסת
 שביעית שאף על פי שפטורה מן המעשר שתהי חייבת בחלה לא אם אמרת בלקט שכחה ופאה שמינן חייבין במעשר לפיכך

  ת'ל לדרתיכם להביא את>116<חייבין בחלה תאמר בעיסת שביעית שמינה פטור מן המעשר לפיכך תהי פטורה מן החלה 
עיסת שביעית שתהי חייבת בחלה מיכן אמ' האוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה חייב מיתה 

  וכי תשגו ולא תעשו עבודה זרה היתה בכלל כל המצוה שהציבור מביא עליה פר והרי הכת' מוציאה מכללה<קיא>
 להחמיר עליה ולידון בקבועה שיהא ציבור מביא עליה פר ושעיר פר לעולה ושעיר לחטאת לכך נא' פרשה בעבודה זרה הכת'
 מדבר אתה או' בעבודה זרה הכת' מדבר או אינו אלא באחת מכל מצוות שבתו' ת'ל והיה אם מעיני העדה נעש' בשגגה ייחד

 הכת' מצוה זו בפני עצמה ואי זו זו זו עבודה זרה אתה או' זו עבודה זרה או אינו אלא באחת מכל מצוות שבתו' ת'ל וכי
 תשגו ולא תעשו באו כל המצוות ללמד על מצוו(ת)[ה] אחת מה העובר על כל המצות פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים
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 בתורה שנ' לעבר בריתו ואין ברית אלא תורה שנ' אלה דברי הברית ר' או' נא' כאן כל ונא' להלן כל מה כל האמור להלן
 בעבודה זרה אף כל האמור כאן בעבודה זרה אשר צוה ייי את משה מנ' אתה או' שכל המודה בעבודה זרה כופר בעשר

 דברות ת'ל אשר דבר ייי אל משה ולהלן הוא או' וידבר אל'ים את כל הדברים אחת דבר אל'ים הלא כה דברי מנ' אף במה
 שנצטוה מש' ת'ל את כל אשר צוה ייי אלהם ביד משה מנ' אף במה שנצטוו נביאים ת'ל מן היום אשר צוה ייי ומנין אף
 שנצטוו אבות ת' ל' והלאה לדרתיכם ומהיכן התחיל לצוות אבות שנ' ויצו ייי אל'ים על האדם מגיד הכת' שכל המודה

 בעבודה זרה כופר בעשר דיברות ובמה שנצטווה משה ובמה שנצטוו נביאים ובמה שנצטוו אבות וכל הכופר בעבודה זרה
  והיה אם מעיני העדה ייחד הכת' מצווה זו בפני עצמה ואי זו זו זו עבודה זרה ועשו כל העדה פר>117<מודה בכל התורה 

 בן בקר למה נא' שהיה בדין מה אם במקום שאין הציבור מביא פר לעלה מביא פר לחטאת כאן שהציבור מביא פר לעלה
 אינו דין שיביא פר לחטאת ת'ל ועשו כל העדה פר וג' ומנחתו ונסכו לעלה או אף לחטאת ת'ל כמשפט כסדר אמור ושעיר
 עזים אחד לחטאת למ' נא' שהיה בדין מה אם במקום שאין הציבור מביאין פר לעלה שני שעירים לחטאת כן שהציבור

 מביא פר לעולה אינו דין שיביא שני שעירים לחטאת ת'ל ושעיר עזים אחד לחטאת וכפר הכהן על כל עדת מנין אתה או'
 שאם עיכב אחד מן השבטים ולא הביא שהוא מעכב את הכפרה ת'ל וכפר הכהן על כל עדת בני יש' ונסל' לה' שומעני בין

 שוגגין ובין מזידין ת'ל כי שגגה היא ר' אליעזר או' בא הכת' לעשות זדון הציבור כשגגה שאפילו הן מזידין יהו לפניי כשגגה
 לכך נא' כי שגגה היא ר' או' מנ' אתה או' שאם היו מקצת ציבור מזידין ומקצתן שוגגין שיהו לפניי כשגגה שנ' כי שגגה היא
 והם הביאו קרבנם אשה לייי ר' יאשיה או' שבט שעשה על הוריות בית דינו ועשו שאר שבטים מנ' שיהו נביאין על ידיו ת'ל

 והם הביאו את קרבנ' אשה לייי ר' יונתן א' אין לי אלא שבט שעשה על הוריית בית דינו שהוא מביא עשה על הוריית בית
 דין הגדול מנ' ששאר שבטים מביאין על ידיו ת'ל והם הביאו את קרבנם ר' יהודה או' שבט שעשה על הוריית בית דינו אתו

 שבט חייב שאר שבטים פטורים עשה על הוריית בית דין הגדול אותו שבט מביא פר ושאר שבטים מביאין על ידיו מה הן
 מביאין על ידו שנים עשר פרים ר' שמעון בן יוחיי או' פר אחד לבית דין במה דב?ר?' אמור' בשאר מצוות אבל בעבודה זרה

  לחט' לכך נא' פרש' רוב השבט ככל השבט רוב הציבור ככל הציבור והם>118<מתחייב פר ומתחייב שעיר פר לעלה ושעיר 
 הביאו את קרבנם אשה זו עולה וחטאת זו חטאת על שגגתן זו חטאתן כשגגתן מה שגגתן ככל המעשים אף חטאתן ככל

 המעשין ונסלח אין לי אלא אנשים נשים מנ' ת'ל ונסלח לכל עדת בני יש' ולגר הגר אתכם לפי שמעשה ביש' צריך להביא את
 הגרים כי לכל העם בשגגה להוציא את המשיח שהיה בדין ציבור מביא קרבן על כל מצוות ומביא קרבן על עבודה זרה

 ומשיח מביא קרבן על כל מצוות ומביא קרבן על עבו' זרה אם למדתי לציבור כשם שמביא קרבן על כל מצוות מביא קרבן
 על עבודה זרה אף משיח כשם שמביא קרבן על כל מצוות מביא על עבודה זרה ועוד קל וחומ' ומה אם במקום שאין הציבור
מביא פר משיח מביא פר כאן שהציבור מביא פר אינו דין שמשיח מביא פר ת' ל' כי לכל העם בשג?ג?ה להוציא את המשיח 

  ואם נפש אחת תחטא בשגגה עבודה זרה היתה בכלל כל המצוות שהיחיד מביא עליה כשבה או שעירת נשיא שעיר<קיב>
 ומשיח ובית דין מביא' פר הרי הכת' מוציאה מכללה להחמיר עליה ולידון בקבועה שיהו יחיד ונשיא ומשיח מביאין עליה

 עז בת שנתה לחטאת לכך נא' פר שע' בעבודה זרה הכת' מדבר או באחת מכל מצוות האמורות בתורה אמ' במה עיניין
 מדבר בעבודה זרה ר' יצחק או' בעבודה הכת' מדבר אתה או' בעבודה זרה הכת' מדבר או אינו מדבר אלא באחת מכל

  בעבודה זרה>119<מצוות האמורות הרי אתה דן ציבור היה בכלל והוציאו הכת' מכללו ושינה את קרבנותיו מה להלן 
 הכת' מדבר אף כאן בעבודה זרה הכת' מדבר ואם נפש אחת תחט' בשג' להוציא את המזידה והקריבה עז בת שנתה לחטאת

 בנה אב בכל מקום שנ' עז בת שנתה שתהי בת שנתה וכפר הכהן על הנפש השגגת חטאים שבידו הן גרמו לו שיבא לבית
 החטאת בחטאה בשגגה להוציא את דקדוקי עבודה זרה שהיה בדין ומה אם מצוות קלות הרי הוא חייב על דקדוקיהן

 עבודה זרה חמורה אינו דין שיהא חייב על דקדוקיה ת'ל בחטאה בשגגה להוציא את דקדוקי עבודה זרה וכפר עליו להוציא
 את הספק שהיה בדין ומה אם מצוות קלות הרי הוא חייב על ספיקן עבו' זרה אינו דין שיהא חייב על הספק ת'ל וכפר עליו

 להוציא את הספק ונסלח לו סליחה גמורה ככל הסליחות שבתורה האזרח בבני ישר' למה נא' לפי שהוא או' כל האזרח
 בישראל ישבו בסוכות שומע אני אף הנשים במשמע ת'ל האזרח בבני יש' בנה אב בכל מקום שנ' אזרח בזכרין הכת' מדבר
 ד' א' האזרח בבני ישר' למה נא' שהיה בדין יש' נצטוו על עבודה זרה והגוים נצטוו על עבו' זרה אם למדתי ליש' שמביאין

 על שגגת עבו' זרה ת'ל האזרח בבני יש' ישר' מביאין על שגגת עבודה זרה ואין הגוים מביאין על שגגת עבו' זרה תורה אחת
 יהיה לכם ליחיד לנשיא למשיח שהיה בדין ציבור מביא קרבן על כל המצוות ומביא קרבן על עבודה זרה ומשיח מביא קרבן
 על כל מצוות ומביא על עבודה זרה אם למדתי לציבור שכשם (מ)[ש]מביא קרבן על כל מצוות ומביא על עבודה זרה ומשיח
 שכשם שמביא קרבן על כל מצוות מביא קרבן על עבו' זרה ועוד קל וחומר ומה במקום שאין הציבור מביא פר משיח מביא

  דין שיביא משיח פר ת'ל תורה אחת יהיה לכם ליחיד לנשיא ולמשיח לעש' בשגגה ר'>120<פר כן שהציבור מביא פר אינו 
 יהודה בן בתירה או' הרי כל העושה שגגה כעבודה זרה מה עבו' זרה מיוחדת מעשה שחייבין על זדונה כרת ועל שגג?ת?ה
 חטאת אף כל העושה בשגגה מעשה שחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת והנפש אשר תעשה ביד רמה זו מגלה פנים

 בתורה כמנשה בן יחזקיהו את ייי הוא מגדף יושב ודורש בהגדה על דופי לפני המק' או' לא היה לו לכתוב בתורה אלא וילך
 ראובן ולא היה לו לכתוב בתו' אלא ואחות לוטן תמנע עליו מפורש בקבלה תשב באחיך תדבר וגו' אלה עשית והחרשתי וגו'

 כסבור אתה שמא כדרכי בשר ודם דרכי מקום אוכיחך ואערכה לעיניך בא ישעיה ופירש בקבלה הוי משכי העון וג' כסבור
 שלחט הזה דומה לכוכיא אבל סופו היות עבות העגלה חטאה ר' או' העושה מצוה אחת אל ישמח לאותה מצוה שלסוף

 גוררת למצוות הרבה והעובר עבירה אחת אל ידאג שלסוף גוררת לעבירות הרבה את ייי הוא מגדף ר' אלעזר בן עזריה או'
 כאדם שאו' לחבירו גרבתה מן הקערה וחיסרתה איסי בן עקביה או' כאדם שאו' לחבירו גרבתה את כל הקערה ולא שיירת

  כי דבר ייי בזה>121<ממנה כלום ונכרתה אין הכרתה אלא הפסקה הנפש ההיא מזידה דב' ר' עקיבה מעמיה ועמה שלום 
 זה צדוקי ואת מצותו הפר זה אפיקורוס ד' א' כי דבר ייי בזה זה המגלה פנים בתורה ואת מצותו הפר זה המיפר ברית

 בבשר מיכן א' ר' אלעזר המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות והמיפר בריתו שלאברהם אבינו והמגלה פנים בתורה
 אף על פי שיש בידו מצוות הרבה כדי הוא לדחותו מן העולם אמ' כל התורה אני מקבל עלי חוץ מדבר זה כי דבר ייי בזה כל
 התורה כולה אמ' מפי הקב'ה ודבר זה מפי עצמו אמרו כי דבר ייי בזה ר' מאיר או' זה הלמד ואינו שונה לאח()[רים] ר' נתן
 זה היכול ללמוד ואינו למד ר' נהורי או' זה שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר ר' ישמעאל אומ' בעבו' זרה הכת' מד' שנ'

 כי דבר ייי בזה שביזה על דיבור הראשון שנ' למשה מפי הקב'ה שנ' אנכי ייי אל'יך לא יהיה לך הכרת תכרת בעולם הזה
 תכרת בעולם הבא דב' ר' עקיבה א' לו ישמעאל לפי שהוא או' תכרת הנפש ההיא שומע אני בשלוש כריתות בשלוש עולמות
 מה ת'ל הכרת תכרת דיברה תורה לשון בני אדם עונה בה כל המתים במיתה מתכפר להן עונה בה כעיניין שנ' ותהי עונותם
 על עצמותם או אפילו עשה תשובה ת'ל עונה בה לא כל זמן שעשה תשובה וכן הוא או' שחת לו לא בניו מומם כשמומם בם

 אין בניו כשאין מומם בם בניו הן ר' ישמעאל או' עונה למ' נא' לפי שהוא או' פקד עון אבות על בנים יכול אף על זו תהא
 נפקדת על בנים על שלשים ועל רבעים ת'ל עונה בה בה עוון תלוי אין נפקדת לא על בנים לא על שלשים ולא על רבעים ר'
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  שנפרעין ממנו לאחר מיתתו מת לא נספד ולא נקבר אכלתו חיה או שירדו עליו גשמים>122<נתן אומ' סימן טוב לאדם 
 סימן טוב לו שנפרעין ממנו לאחר מיתתו ואף על פי שאין ראיה לדבר זיכר לדבר שנ' בעת ההיא נאם ייי יוציאו את עצמות

 מלך יהודה א' ר' שמעון בן אלעזר מיכן סילקתי את ספרי מניין שהיו או' מתים חיים אמרתי להן הרי הוא או' הכרת תכרת
הנפש ההיא עונה בה שאין ת'ל עונה בה אלא שעתידה ליתן את החשבון ליום הדין 

  ויהיו בני יש' במדבר בגנוב ישר' הכת' מדבר שלא שמרו אלא שבת ראשונה ושנייה חיללו וימצאו איש מקשש עצים<קיג>
 תלש מן הקרקע אתה או' תלש מן הקרקע או איש ששמו מקושש ת' ל' ויקריבו אתו המצא' אתו מקשש עצים הא מה ת'ל

 וימצאו איש מקשש עצים בתולש מן הקרקע זה צלפחד דב' ר' עקיבה נא' כאן מדבר ונא' להלן מדבר מה מדבר האמור
 להלן צלפחד אף מדבר האמור כאן צלפחד ר' יהודה בן בתירה או' עתיד ליתן את החשבון כל האומר צלפחד מקושש והיה

 אם מי שאמר והיה העולם כיסה עליו אתה מגלה עליו אלא מי היה מן המעפילין היה שנ' וימצאו איש מגיד שמינה משה
 שומרין ומצאו את המקושש ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים עוד למה נא' והרי כבר נא' וימצאו אתו מה ת'ל

 ויקריבו אתו מגיד שמתרין בו מעין מלאכתן מיכן לכל אבות מלאכות שבתורה שמתרין בהן מעין מלאכתן ר' יצחק או' אין
 צריך עבודה זרה חמורה אינו חייב עד שיתרו בו קל וחומר לכל מצוות שבתורה מה ת'ל ויקריבו מגיד שהתרו בו ואחרכך

  אהרן ואל כל העם אם משה לא היה יודע אהרן היה יודע אלא סריס את המקרא>123<הביאוהו אצל משה אל משה ואל 
ודורשהו דב' ר' יאשיה אבא חנין אמ' משם ר' אליעזר בבית המדרש היו יושבין ועמדו לפניהן 

  ויניחו אתו במשמר מגיד שכל חייבי מיתות נחבשין כי לא פרש מה יעשה לו והרי כבר נא' מחלליה מות יומת מה<קיד>
 ת'ל כי לא פרש אלא לא היה יודע באי זו מיתה ימות עד שנא' לו מפי הקב'ה ויאמר ייי אל משה מות יומת האיש רגום אתו

 באבנים לשעה כל העדה במעמד כל העדה או כל העדה כשומעו ת' ל' יד העדים תהיה בו בראשנה הא מה ת'ל כל העדה
 במעמד כל העדה ויוציאו אתו כל העדה מגיד שכל חייבי מיתות נהרגין חוץ לבית דין וירגמו אתו באבנים כן אתה או'

 וירגמו אתו באבנים וכאן אתה אתה או' וירגמו אתו אבן כיצד יתקיימו שני כתובין בית הסקילה היה גבוה שתי קומות
 אחד מן העדים דוחפו על מתניו ונהפך על לבו והופכו על מתניו אם מת יצא ואם לאו העד השני נוטל את האבן ונותנה על

 לבו אם מת בה יצא ואם לאו רגימתו בכל ישר' שנ' ויד כל העם באחרנה נמצאת מקיים רגום אתו באבנים ונמצאת מקיים
 וירגמו אתו אבן כאשר צוה ייי את משה א' להן סקלוהו וסקלו תלו ותלו אבל לא שמענו שיתלו שנ' כי יהיה באיש חטא

 משפ' דב' ר' אליעזר א' ר' ()[ה]ידקא שמע' השקמוני היה לי חבר מתלמידי ר' עקיבה ואמר יודע היה משה שמקושש במיתה
 אבל לא היה יודע באי זו מיתה ימות ראויה היתה פרשת מקושש שתיכתב אלא שנתחייב מקושש ונכתב על ידו לכך

מגלגלין זכות על ידי זכיי וחובה על ידי חייב 
  וידבר דבר אל בני יש' ואמרת אלהם ועשו להם ציצת אף הנשים במשמע ר' שמעון פוטר את הנשים מן>124< <קטו>

 הציצית מפני שמצות עשה שהזמן גרמה שזה הכלל א' ר' שמעון כל מצות עשה שהזמן גרמה נוהג באנשים ואינו נוהג
 בנשים בכשרין ולא בפסולין ר' יהודה בן בבא או' [ביחוד] נטלו חכמים את הרדיד שלאשה מן הציצית ולא חייבו אלא

 בטלית שפעמים מתכסה בה בעלה ועשו להם ציצית אין ציצית אלא דבר היוצא ודבר כל שהו וכבר נ?כ?נסו זקני בית שמי
 וזקני בית הילל לעליית יונתן בן בתירה אמ' ציצית אין לי שיעור כיוצא בו אמרו לולב אין לו שיעור ועשו להם ציצת שומע
 אני יעשה חוט אחד בפני עצמו ת'ל גדולים שומע אני כמה גדילים אחת נעשה אין פחות משלשה דברי בית הילל בית שמי
 או' שלצמר וארבעה שלתכלת והלכה כדברי בית הילל במי דברים אמור' בתחילה אבל שיריה וגר^דומיה כל שהוא ועשו

 להם ציצת שומע אני יעשה כולה ציצית ת'ל גדילים שומע אני יעשה כולה גדילים ת'ל ציצית הא כיצד שתהי גדילה יוצא מן
 הכנף וציצית מן הגדילה ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם אף בעלי שלש ובעלי חמש ובעלי שש ובעלי שבע ובעלי שמונה

  בעלי שלש ובעלי ה' ובעלי ו' ובעלי ז' ובעלי ח' מן המשמע משמע מוציא את אילו>125<במשמע ת'ל על ארבע כנפות יצאו 
 ומוציא כרים וכסתות ת'ל אשר תכסה בה פרט לכרים וכסתות או אשר תכסה בה שומע אני אף כסות לילה במשמע ת'ל

 וראיתם ()[א]ותו ביום ולא בלילה אם היתה מיוחדת ליום ובלילה תהי חייבת בציצית משמע מוציא את כסות לילה ומוציא
 את כסות סומה ת'ל יהיה לכם לציצית מכל מקום ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת טווי [ו]שזור אין לי אלא תכלת טווי

 ושזור לבן מנין הרי אתה דן הואיל ואמרה תורה תן תכלת ותן לבן מה תכלת טו(י)[ו]י וש()[זו]ר אף לבן טווי ושזור ונתנו על
 מקום האריג ולא על מקום הפתיל כשרה ור' יהודה פוסל על קרן כשרה ר' אליעזר בן יעקב פוסל שאמ' תורה על ארבע
 כנפות ולא על שמנה ונתנו על ציצת למה נא' לפי שהוא או' ועשו להם ציצת שומע אני יארגנה עמה ת'ל ועשו הא כיצד

 תופרה עמה שארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה אחת ר' שמעון או' ארבע ארבע מצוות ר' שמעון (אומ') [בן
 א]לעזר או' למה נקרא שמה תכלת על שם שנתכלו המצריים בבכוריהם שנ' ויהי בחצי הלילה ד' א' על שם שכלו המצריים

 על הים ר' או' למה נקרא שמה ציצת על שם שהציץ (ע) המק' על בתי אבותינו במצר' שנ' קול דודי הנה זה בא וג' הנה זה
 עומד אח' כתלינו מציץ ר' חנינה בן אנטיגנס או' כל המק(ו)[י]ם מצות ציצית מהו אומ' בימים ההמה אשר יחזיקו וג' כל

  רשע' ממנה ר' מאיר או' וראיתם לא נא' אלא וראיתם>126<המבטל מצות כ?נ?ף מהו או' לאחז בכנפות הארץ וינערו 
 אותו מגיד הכת' שכל המקיים מצות ציצת מעלין כאילו הקב(ו)[י]ל פני שכינה שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע
 דומה לכסא כעניין שנ' וממעל לרקיע אשר על ראשם וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ייי ועשיתם אותם הפרשת שמע
 או אינו אלא פרשת והיה אם שמע אמרת צא וראה אי זו היא פרשה שיש בה קיבול מלכות שמים ומיעט בה עבו' זרה אין
 את מוצא אלא פרשת שמע תקדום פרשת והיה אם שמע לפרשת שמע אמרת תקדום פרשה שיש בה קיבול מלכות שמים

 ומיעט עבודה זרה לפרשת והיה אם שמע שאינה אלא ללמד תקדום פרשת ציצת לפרשת והיה אם שמע אמרת תקדום
 פרשה שהיא נוהגת ביום ובלילה לפרשת ציצת שאינה נוהגת אלא ביום או יהא קורא שלש בערב כדרך שקורא שלש בשחר

 ת'ל וראיתם אותו ביום ולא בלילה ר' שמעון בן יוחיי או' אם תקדום פרשת שמע שהיא ללמוד לפרשת והיה אם שמע
 שאינה אלא ללמד תקדום פרשת והיה לפרשת ציצית שאינה אלא לעשות שעל כך ניתנה תורה ללמוד וללמד לשמר ולעשות

 וראיתם ועשיתם אתו מגי()[ד] הכת' שכל המקיים מצות ציצית מעלין עליו כילו קיים את כל המצוות והרי דברים קל
 וחומר אם המקיים מצות ציצית מעלין עליו כאילו קיים את כל המצוות קל וחומ' לכל מצוות שבתורה ולא תתורו אחרי

 לבבכם זו מינות כעניין שנ' ומוצא אני מר ממות ואו' והמלך ישמח באל'ים ואחרי עיניכם זו זנות שנ' ויאמר שמשון אותה
 קח לי כי היא ישרה בעיני אשר אתם זונים אחריהם זו עבודה זרה כעניין שנ' ויזנו אחרי הבעל ר' נתן או' שלא יהא שותה

  ומשתמש בכוסו שלחבירו ד' א' ולא תתורו אחרי לבבכם ואח' עיניכם מגיד שעינים הולכות אחר הלב או>127<בכוסו 
 הלב הולך אחר עינים אמרת והרי יש סומה שעושה כל תועבה שבעולם מה ת'ל אחרי לבבכם מגיד שעינים הולכות אחר

 הלב ר' ישמעאל או' ולא תתורו אחר' לבב' ואח' עיניכ' לפי שהוא או' שמח בחור בילדותיך וג' בדרך ישרה או בכל דרך
 שתרצה ת'ל ולא תתורו וגו' למען תזכרו ועש' את כל מצותי לעשות זכרון כמעשה והייתם קדשים לאל'יכם זו קדושת כל
 מצוות אתה או' זו קדושת כל המצוות או אינו אלא קדושת ציצית אמרת במה עיניין מדבר בקדושת כל מצוות ר' או' זו

 קדושת ציצית אתה או' קדושת ציצית או אינו אלא קדושת כל המצוות כשהוא או' קדושים תהיו כשהוא או' והייתם
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 קדשים לאל'יכם זו קדושת ציצית מגיד שהציצית מוספת קדושה ליש' אני ייי אל'יכם וכי מה עניין יציאת מצרים לכאן
 שלא יאמר הריני נותן צבעוני וקלא אילן והן דומים לתכלת מי מודיע עלי בגלוי אני ייי אל'יכם דעו מה עשיתי להן

 למצריים שהיו מעשיהם בסתר ופירסמתים בגלוי והרי דבר' קל וחו' אם מידת פורענות ממועטת העושה בסתר המקו'ם
 מפרסמו בגלוי קל וחו' למידת הטוב מרובה ד' א' למה מזכירין יציאת מצר' על כל מצוה ומצוה משל למ' הד' דומה למלך

 שנשבה בן אוהבו וכשפדאו לא פדאו לשם בן אלא לשם עבד כשיגזור ולא יהא מקבלו יומר לו עבדי אתה כיון שנכנס
 למדינה אמ' לו נעול לי סנדליי וטול לפניי כלים והולך למרחץ התחיל הבן ההוא מנתיק הוציא עליו שטר א' לו עבדי אתה

 כך כשפדה המקו'ם את זרע אברהם אוהבו לא פדאן לשם בנים אלא לשם עבדים כשיגזור ולא יהו מקבלין עליהן או' להם
  למדבר התחיל וגזר עליהן מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות כגון שבת ועריות>128<עבדיי אתם כיון שיצאו 

 ציצית ותפילין התחילו ישר' היו מנתקין א' להם עבדיי אתם על תניי כך פדיתי אתכם על תניי שאהיה גוזר ואתם מקיימין
 אני ייי אל'יכם עוד למה נא' והרי כבר נא' אני ייי אל'יכם אשר הוצא' אתכם מארץ מצר' מה ת'ל אני ייי אל'יכם עוד שלא

 יהיו ישר' או' מפני מה אמ' המקו'ם שלא שנעשה ונטול שכר לא עושין ולא נוטלין כעניין שהיו שואלין ישר' את יחזקאל
 עבד שמכרו רבו לא יצא מרשותו א' להן הין אמ' לו הואיל ומכרנו המקו'ם לאומות העולם יצאנו מרשותו א' להן הרי עבד

 שמכרו רבו על מנת לחזור שמא יצא מרשותו והעולה על רוחכם אני ידעתיה חי אני נאם ייי אל'ים אם לא ביד חזקה זה
 הדבר שנ' הנה יד ייי הויה ובזרוע נטויה זה החרב שנ' וחרבו שלופה בידו ובחמה שפוכה זו רעב אחר שאני מביא עליכם

 שלש פורעניות זו אחר זו ואחרכך אמלוך עליכם על כורחכם לכך נא' אני ייי אל'יכם על כורחכם ר' נתן או' אין לך כל מצוה
 ומצוה שבתורה שאין מתן שכרה בצידה צא ולמד ממצוות ציצית מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית שמע שיש
 זונה בכרכי הים ונוטלת ארבע מאות זהובים בשכרה שיגר לה ארבע מאות זהו' וקבעה לה זמן כיון שהגיע בא וישב לו על

 פתח ביתה נכנסה שפחתה ואמרה לה אותו האיש שקבעתה לו זמן הרי הוא יושב על פתח הבית א' לה יכנס כיון שנכנס
  באו ארבע ציציותיו ונדמו לו כד' עדים>129<היציעה לו שבע מיטות שלכסף ועליון שלזהב כיון שהגיעו לאותו מעשה 

 וטפחו לו על פניו מיד נשמט וישב על גבי קרקע אף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע (ו) אמרה לו גפה שלרומי איני מנחתך
 עד שתאמר לי מה מום שראיתה בי א' לה העבודה שלא ראיתי בך מום אלא שאין כיופיך בכל העולם כולו אלא מצווה קלה

 שציונו ייי ?וכת' בה? אני ייי אל'יכם אני ייי אל'יכם ב' פעמים אני ייי אל'יכם אני עתיד לשלם שכר אני ייי אני דיין ליפרע
 אמרה לו העבודה איני מנחתך עד שתכתוב לי שמך ושם עירך ושם מדרשך שאת למד בו תורה וכתב לה שמו ושם עירו ושם

 מדרשו שהוא למד בו תורה עמדה וביזבזה את כל ממונה שליש למלכות ושליש לעניים ושליש נטלה בידו ועמדה ובאת
 לבית מדרשו שלר' חייה אמרה לו רבי גיירני א' לה שמא עיניך נתתה באחד מן התלמידים הוציאה לו כתב שבידה א' לו

 עמוד זכי במקחך אותן מצעות שהיציעה לו באיסור היציעה לו בהתר זה הוא מתן שכרה בעולם הזה ולעולם הבא איני יודע
כמה 

  ויאמר ייי אל (משה) אהרן אתה ובניך ובית אביך אתך ר' ישמעאל או' למי הדבר מסור ל?(א)? הן מזהירין>130< <קטז>
 ר' יאשיה או' מנין אתה או' שאם זרק את הדם כראוי ואינו יודע לשם מי זרקו והקטיר את החלב כראוי ואין יודע לשם מי

 הקטיר שהכהנים נושאין עוון על כך ת'ל אתה ובניך את' תש' את עון המקדש ר' יונתן או' מנ' אתה או' שאם זכה בבשר
 קודם זריקת דמים בחזה ושוק קודם הקטר חלבים שהכהנים נושאין עון על כך ת'ל ואתה ובניך אתך תש' את עון כהנתכם

 וכן מצינו שלא נחתם גזר דינן שלבני עלי אלא על שנהגו בזיון קדשים קדש' ()[כן] הוא או' גם בטרם יקטירון את החלב
 ויאמר אליו האיש קטר יקטירון וגו' ותהי חטאת הנערים (וא) וכן (לא) מצינו שלא נתחתם גזר דינן שלאנשי ירושלם אלא

 על שנהגו בזיון קדשים שנ' קדשי בזית וג' ואתה ובניך אתך וגו' זה עון דבר המסור לכהונה אתה או' זה עון דבר המסור
 לכהונה או עון דבר המסור לבית דין כשהוא אמר ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהנתכם לכל דבר המזבח הרי עון דבר

  אמור הא מה ת'ל תשאו את עון כהנת' זה עוון דבר המסור לכהונה אמרת ישר' לא ישאו את עון>131<המסור לבית דין 
 כהנים אבל לוים ישאו עוון כהנים ת'ל והם ישאו עונם וגם את אחיך שומע אני אף ישר' במשמע תל' לו' מטה לוי שומע אף

 הנשים במשמע לוי שבט אביך זכה עמרם שייקרא שבט על שמו ר' או' מטה לוי שומע אני אף הנשים במשמע ת' ל' אחיך
 להוציא את הנשים הקרב אתך ר' עקיבה או' נא' כאן אתך ונא' להלן אתך מ(ת)[ה] אתך האמור להלן בלוים הכת' מדבר אף

 אתך האמור כאן בלוים הכת' מדבר להזהיר את הלוים בשיר על דוכנן וילוו עליך וישרתוך בעבודתם ומני מהן גיזברין
 ואמרכלין או ישרתוך בעבודתך ת'ל ושמרו משמרתך ומשמ' כל האהל עדן אני או' ישרתוך בעבודתך ישרתוך בעבודתם ת'ל
 ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוים נתנים לייי לשם הם מסורים ואין מסורין לכהנים האין עליך לומר כלשון האחרון אלא

 כלשון הראשון ישרתוך בעבודתם ומני מהן גיזברין ואמרכלין ואתה ובניך אתך לפני אהל מועד הכהנים והלוים מבחוץ
 ואתה או' הכהנים מבפנים והלוים מבחוץ או אלו מבפנים ת'ל ונלוו עליך ושמרו את משמרת אהל מועד הא מה ת'ל אתה

 ובניך אתך לאהל העדות הכהנים מבפנים ו(ל)[ה]לוים מבחוץ ()[ו]שמרו משמרתך ומשמרת כל האהל זה הוא שאמרנו ישר'
  לראות כבלע את הקדש ר'>132<בעבודתם ומני מהן גיזברין ואמרכלין אך אל כלי הקדש זה ארון וכן הוא או' ולא יבאו 

 נתן או' מיכן רמז לשיר מן התורה אלא שנתפרש על ידי עזרא א' ר' חנניה בן אחי ר' יהושע או' אין צריך שהרי כבר נא'
 משה ידבר והאל'ים יעננו בקול מיכן רמז לשיר מן התורה אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו אזהרה ולא ימ()[ו]תו

 עונש אין לי אלא לוים שעונשין ומוזהרין על עבודת כהנים כהנים על עבו()[ד]ת לוים ת'ל גם הם מעבודה לחברתה מנ' ת'ל
 גם אתם וכבר ביקש ר' יהושע בן חנניה לסייע את ר' יוחנן בן גד()[ג]דא אמ' לו חזור לאחוריך שכבר אתה מתחייב בנפשך
 שאני מן השוערים ואתה מן המשוררים ר' או' אין צריך שהרי כבר נאמ' אל תכריתו וזאת עשו להם אין לי אלא בני קהת

 בני גרשון ובני מררי מנ' ת'ל את אהרן ואת בניו לוים שענושין ומוזהרין על עבדת כהנים כהנים על עבודת לוים מנין ת'ל
 ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים מעבודה לחברתה ת'ל והחנים לפני המשכן קדמה וגו' מה ת'ל גם הם גם אתם לפי שבא
 קרח ועירר כנגד אהרן הזהיר עליו הכת' את כל העניין ונלוו עליך זה שאמרנו הכהנים בפנים והלוים מבחוץ וזר לא יקרב
 אלכם למה נא' לפי שהוא או' והזר הקרב יומת עונש שמענו אזהרה לא שמענו ת'ל וזר לא יקרב אליכם ושמרו את משמ'

 הקדש ואת משמרת המזבח הרי זו אזהרה לבית דין שלישר' להזהיר את הכהנים שתהי העבדה נעשת כתיקנה שכשעבודה
  כתיקנה הן כלין את הפורענות מלבוא לעולם ולא יהיה עוד קצף על בני יש' אין ת'ל עוד אלא שכבר קצף>133<נעשת 

 כיוצא בו אתה או' ולא יהיה עוד המים למבול שאין ת'ל עוד אלא שכבר היה כיוצא בו כיוצא בו אתה או' ולא יזבחו עוד
 את זבחיהם אין ת'ל עוד אלא שכבר זיבחו כיוצא בו כיוצא בו אתה או' ולא יקרבו עוד בני ישר' אין ת'ל עוד אלא שכבר

 קרבו אף כאן אתה או' ולא יהיה עוד קצף אין ת'ל עוד אלא שכבר קצף שנ' כי יצא הקצף ואו' ואני הנה לקחתי את אחיכם
 הלוים נתונים לייי לשם הם מסורין ואין מסורין לכהנים ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח מיכן היה
 ר' אלעזר הקפר בר' או' כל דבר שבמזבח לא יהא בך ובבניך מבית לפרכת מיכן אמרו מקום היה אחורי בית הכפרת ששם

 בודקין ייחוסי כהונה ועבדתם שומע אני מעורבבין ת'ל עבודת מתנה מה מתנה בפייס אף עבדה בפייס עבודת מתנה אתן
 את כהנתכם לעשות אכילת קדשים בגבולין ?כ?עבודת מקדש במקדש מה עבדת מקדש במקדש מקדש ידיו ואחרכך עובד
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 אף אכילת קדשים בגבולין מקדש ידיו ואחרכך אוכל וכבר נשתהא ר' טרפון מלבוא לבית המדרש א' לו רבן גמליאל מה
 ראית להשתהות א[']: (ו')[ל]ו שהייתי עובד אמ' לו והלא כל דבריך תימה וכי יש עבודה עכשיו אמ' לו עבדת מתנה אתן את

 כהנת' לעשות אכילת קדשים בגבולין כעבדת מקדש ?כ?מקדש ור' או' לעשות אכילת קדשים בגבולין כעיניין מקדש במקדש
 מה עבודת מקדש במקדש מקדש ידיו ואחרכך עובד אף אכילת קדשים בגבולין מקדש ידיו ואחרכך אוכל או מה להלן ידיו

 ורגליו אף כאן ידיו ורגליו אמרת מקום שצריך ידיו ורגליו מקדש ידיו ורגליו מקום שאין צריך אלא ידיו אין מקדש אלא
  התורה והזר הקרב יומת לעבודה אתה או' לעבודה או לעבודה ושלא לעבודה>134<ידיו נמצינו למידין לנטילת ידים מן 

 אמרת ומה בעל מום שלא ענש בו מיתה (אינו דין ש)לא ענש בו אלא לעבודה זר שענש בו מיתה אינו דין שלא יענש בו אלא
 לעבודה הא מה ת'ל והזר הקרב יומת לעבודה והזר הקרב יומת אפילו עבד בטהרה או אפילו עבד בטומאה אמרת אם

 הנכנס בטומאה שלא לעבודה חייב קל וחומר לעבודה מה ת'ל והזר הקרב יומת אפילו עבד בטהרה יומת ר' ישמעאל או' נא'
 כאן יומת ונא' להלן יומת מה יומת האמור להלן סקילה אף יומת האמור כאן סקילה ר' יוחנן בן נורי או' נא' כאן יומת ונא'

 להלן יומת מה יומת האמור להלן בחנק אף יומת האמור כאן בחנק והזר הקרב יומת עונש שמענו אזהרה לא שמענו ת'ל
וזר לא יקרב אליכם 

  וידבר ייי אל אהרן שומע אני שהיה דיבר לאהרן ת'ל זכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב הא למדנו שהדיבר<קיז>
 למשה שיומר לאהרן ואני ברצון הנה בשמחה דברי ר' ישמעאל אמרו לו תלמידיו רבינו לפי שהוא או' ואני הנה מביא את

 המבול מים על הארץ שומע אני יש שמחה לפני המק' אמ' להן יש שמחה לפני המקו'ם כשיאבדו מכעיסין מן העולם כן הוא
 או' בטוב צדיקים תעלז קריה ובאבד רשעים רנה ואו' שיני רשעים שברת ואו' לייי הישועה ייי מלך עולם ועד אבדו גוים

 מארצו יתמו חטאים מן הארץ ר' נתן או' ואני מוס[י]ף על עבודתם הנה בשמחה וכן הוא או' וגם הנה הוא יצא לקראתך וגו'
 לכל קדשי בני יש' כרת הכת' ברית עם אהרן על קדשי קדשים לגזור דין ולכרות להן ברית לפי שבא קרח כנגד אהרן ועירר

  הדבר דומה למלך שהיה לו בן בית ונתן לו שדה אחת במתנה ולא כתב ולא חתם ולא>135<על הכה(נ)[ו]נה משל למה 
 העלה לו בערכיין בא אחר ועירר כנגדו על השדה א' לו המלך כל מי שירצה יבוא ויעורר כנגדך על השדה בוא ואני כותב

 ואני חותם ואני מעלה לך בערכיים בא קרח ועירר כנגדו על הכהונה א' לו מקום כל מי שירצה יבוא ויעורר כנגדך על
 הכהונה בוא ואני כותב ואני חותם ואני מעלה לך בערכיים לכך נא' פרשה (מ)[ס]מך לקרח זכרון לבני יש' לפני ייי הא למדנו

 שהיה קרח מן הבלועין ומן השרופין לך נתתים בזכותך למשחה אין משחה אלא גדולה שנ' זאת משחת אהרן ומשחת בניו
 ר' יצחק או' אין משחה ()[א]לא שמן המשחה שנ' כשמן הטוב על הראש ולבניך בזכות בניך לחק עול?ם? שינהוג הדבר

 לדורות זה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש אמרת צא וראה אי <... ..>א מין דם שכולו עולה לאישים ויש לך הימנו התר
 ואי אתה מוצא אלא עולת בהמה לכל קרבנם אילו שתי הלחם ולחם הפנים לכל מנחתם זו מנחת חוטא ומנחת נדבה לכל

 חטא' זו חטאת יחיד וחטאת ציבור וחטאת העוף (וחטאת בהמה) לכל אשמם זה אשם וודיי ואשם נזיר ואשם מצורע ואשם
 תלוי אשר ישיבו לי זה גזל הגר קדש קדשים זה לוג שמן שלמצורע לך הוא ולבניך בזכותך ובזכות בניך בקדש הקדש'

 תאכל' כרת הכת' ברית עם אהרן על קדשי הקדשים שלא יהו נאכלין אלא במקום קדוש ר' יהודה בן בתירה או' הרי הגוים
 שהיקיפו את העזרה מניין לקדשי קדשים שנאכלין אפילו בהיכל ת'ל בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אתו כרת הכת'

 ברית עם אהרן על קדשי(ן קלין) [קדשים] שלא יהו נאכלין אלא לזיכרי כהונה קדש יהיה לך מה ת'ל שיכול אין לי אלא דבר
  לאכילה שינהוג לדורות בקדושה שאין ראוי לאכילה מנין ת'ל קדש יהיה לך מכל מקום זה לך תרומת מתנם>136<שראוי 

 מגיד הכת' שכשם שכלל הכת' את קדשי קדשים לגזור דין ולכרות להן ברית [כך כלל קדשים קלים לגזור דין ?ולכרות להן?
 ברית] לכל תנופת בני יש' להביא את הדבר שיטעו תנופה לך נתתים ולבניך אחריך לחק עולם שינהוג הדבר לדורות כל

 טהור בביתך יאכל אתו כרת הכת' ברית עם אהרן על קדשין קלין שלא יהו נאכלין אלא לטהורין כל חלב יצהר וכל חלב
 תירוש ודגן מגיד הכת' שכשם שכלל הכת' את קדשי מקדש לגזור דין ולכרות להן ברית כך כלל הכת' את קדשי הגבול לגזור
 דין ולכרות להן ברית כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן (ראשיתם) תרומה ותרומת מעשר ראשית' זו ראשית הגז אשר יתנו

 זה הזרוע והלחיים והקבה לייי ברוך הוא זו חלה ביכורי כל אשר בארצם בא הכת' ולימד על הביכורין שתהי קדושה חלה
 עליהן במחובר לקרקע שהיה בדין הואיל וקדושה חלה על התרומה וקדושה חלה על הביכורין אם למדתי לתרומה שאין
 קדושה חלה עליה במחובר לקרקע אף הביכורין לא תהא קדושה חלה עליהן במחובר לקרקע ת'ל בכורי כל אשר בארצ'

 [אשר יביאו <...> לך יהיה] בא הכתוב ולימד על הביכורין שיהו ניתנים לכהנים כל טהור בביתך יאכל אתו מה ת'ל כל
 טהור בביתך יאכלנו להביא את בת יש' המאורסת לכהן שתהא אוכלת בתרומה או אינו מדבר אלא בנשואה כשהוא או' כל

 טהור בביתך יאכל אתו הרי נשואה אמור הא מה ת'ל כל טהור בביתך יאכלנו להביא את בת ישר' המאורסת לכהן שתהי
 >137<אוכלת בתרומה משמע מביא את ארוסה ומביא את תושב ושכיר מה אני מקיים תושב ושכיר לא יאכל בו תושב 

 שאינו ברשותך אבל שכיר שהוא ברשותך יאכל בו מה אני מקיים כל טהור בביתך יאכל אתו חוץ מתושב ושכיר או אף
 תושב ושכיר ת'ל עוד במקום אחר תושב [כהן] ושכיר לא יאכל קדש בין ברשותך ובין שאינו ברשותך וכבר שלח יוחנן בן

 בגבג אצל ר' יהודה לנציבין אמ' לו שמעתי עליך שהייתה או' על בת ישר' המאורסת לכהן שהיא אוכלת בתרומה שלח לו
 ואמר מוחזק אני בך שאתה בקי בחדרי תורה ולדון בקל וחומר אי אתה יודע מה שפחה כנענית שאין ביאתה קונה אותה

 ל(ו)[א]כל בתרומה כסף קונה אותה לאכל בתרומה בת ישר' שביאתה קונה אותה לאכל בתרומה אינו דין שיהא כסף קונה
 אותה לאכל בתרומה אבל מה אעשה שאמרו חכמים אין בת ישר' או?כ?לת בתרומה עד שתיכנס לחופה נכנסה לחופה אף

 על פי שלא נבעלה אוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה כל חרם בישר' אין לי אלא חרמי ישר' חרמי ג?וים? נשים ועבדים
 מנין ת'ל כל חרם בישר' לך יהיה ר' יוסי הגלילי או' סתם חרמים לכהנים שנ' כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו או אפילו

 פירש ת'ל כל חרם [אשר יחרים] אך חלק ר' יהודה בן בתירה סתם חרמים לבדק הבית שנ' כל חרם קדש קדשים הוא לייי
 ר' שמעון או' סתם חרמים לשמים או אפילו פירש לכהן ת'ל כשדה החרם ר' יהודה בן בבא או' סתם חרמים לכהנים שנ'

 כשדה החרם או אפילו פירש לשם ת'ל כל חרם קדש קדשים הוא לייי ר' שמעון או' סתם חרמים לשמים שנ' כל חרם קדש
קדשים הוא לייי או אפילו פירש ת'ל כל חרם בישראל לך יהיה 

  (כל חרם בישראל) כל פטר רחם לכל בשר שומע אני אף חיה במשמע ת'ל אשר יקריבו לייי להוציא את>138< <קיח>
החיה משמע להוציא את החיה ומוציא בעל ?מום? ת'ל באדם ובבהמה להביא את בעל מום באדם ובבהמה את שיש לך ב?

 ו? באדם יש ל?ך? בו ב?ב?המה יצאו לוים שאין לך בהן באדם לא יהא לך בהן ?ב?בהמה באדם ובבהמה מקיש בכור אדם
 לבכור בהמה מה בכור בהמה נפל פ(טו)[וט]ר מן הבכורה א?ף? בכור אדם נפל(ים) פ(טו)[וט]ר(ים) מן הבכורה מה בכור אדם

 רשיי נותנו לכהן בכל מקום שירצה [אף בכור <...> רש?א?י ליתנו ל<..> בכל מקום <...>] לפי שהוא אומ' והבאתם שמה
 עלתיכם וזבחיכם שומע אני אף ?בריחוק? מקום יהא חובה עליו ליטפל בו ולהביאו לבית הבירה ת'ל באדם ובבהמה מה

 בכור אדם רשיי נותנו לכהן בכל מקום שירצה אף בכור בהמה רשיי נותנו לכהן בכל מקום שירצה מה בכור אדם מטפל בו
 שלשים יום אף בכור בהמה מי()[ט]פל בו שלשים יום אך פדה תפדה זו היא [שאלה] שנשאל[ה] לפני חכמים בכרם ביבנ(י)[ה]
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בכור שמת מה הן בעלים לפדותו ולהאכילו לכלבים דרש ר' טרפון אך פדה תפדה פודה א()[תה ו]אי אתה פודה פודה את()
 [ה] את החיה ואי אתה ()[פ]ודה את המיתה פודה אותה את הטמאה ואי אתה פודה את הטהורה אך פדה תפדה [ואת בכור

 הבהמה הטמאה] שומע אני אף שאר בהמה טמאה [במשמע] ת'ל ו[כל]פטר חמור תפדה בשה פטר חמור אתה פודה ואי
  במקום>139<אתה פודה בכור שאר בהמה טמאה או פטר חמור תפדה בשה ושאר בהמה טמאה בכסות וכלים ת'ל ע?ו?ד 

 אחר ופטר חמור תפדה בשה בשה אתה פודה ואי אתה פודה בכסות ובכלים אם כן מה ת'ל אך פדה תפדה אם אינו עיניין
 שפורין בהמה טמאה תניהו עיניין שמקדישין ?בהמה? טמאה לבדק הבית וחוזרין ופודין אותה מהקדש בדק הבית [תפדה
 תפדה] מיד אתה או' תפדה ?א?ו [או] אינו אלא תפדה לאחר זמן ת'ל ?ופדויו? מבן חדש וג' הקודש נפדה בחמש ס()[ל]עים

 נפדה לאחר זמן הא מה ת'ל תפדה ?תפדה? מיד ופדויו מבן חדש תפדה כלל בערכך כסף חמשת שקלים פרט כלל ופרט אין
 בכלל אלא מה שבפרט וכל בכור אדם בבניך תפדה חזר וכלל או כלל [אחרון] בכלל ראשון אמרת לאו אלא כלל ופרט וכלל

 אי אתה דן אלא כעין הפרט לומר לך מה הפרט מפורש נכסין המיטלטלין שאין להן אחרי?ת? אף אין לי אלא נכסין
המיטלטלין שאין להן אחריות מיכן אמרו בכל פודין ב?כו?ר אדם חוץ מעבדים ומשטרות ומקרקעות ר' או' אף בכל פוד(ין)
 [ה] בכור אדם [חוץ משטר] עשרים גרה הוא למה נאמ' לפי שהוא או' ?ו?פדויו וג' אין לי אלא כסף שווה כסף מנין תל' לומר
 עשרים גרה הוא אך ?בכור? שור וג' שו?ר? שור גמור [כשב כשב גמור] עז עז גמור להוציא את הכלאים לא תפדה יכול א?ם?

 פדאו יהי פדוי(ו) ת'ל קדש הם ר' יאשיה או' קדש הם למה נאמ' להביא את המעשר והפסח שיטענו שפיכה אחת שלא
 שמענו להן בכל התורה ר' יצחק אומ' אינו צריך שהרי כבר נאמ' ודם זבחיך ישפך על מזבח ייי אל'יך להביא את המעשר
 והפסח שיטענו שפיכה אחת מה ת'ל קדש הם להביא את המעשר [והפסח] שיטע(ון)[נו] הקטר ?חלבים? שלא שמענו בכל

  אבה חנין אמ' משום ר' אליעזר למה נאמ' שהיה בדין מה שאר הקדשים שלא שוו מתן דמן ?ש?וו הקטר>140<התורה 
 חלב(ים)[ן] מעשר ופסח ששוו מתן דמן [לבכור] אינו דין שישוו הקטר חלב(ים)[ן] הא מה ת'ל קדש הם לעניין שאמרנו [שאם

 פדאו אינו פדוי] את דמ?ם? תזרק על המזבח מתנה אחת אתה אומ' מתנה אחת או שתי מתנות ש(ל)[הן]: ארבע אמרת קל
 וחומר הא מה אם במקום שריבה בחלבין מיעט בדמים כאן שמיעט בחלבין אינו דין שנמעיט בדמים א<..> חילוף ומה אם
 במקום שמיעט בחלבין ריבה בדמים כן שריבה בחלבין אינו דין שנדבה בדמים ת'ל וזרקו בני אהרן שתי מתנות שהן ארבע

 דנתי וחילפתי בטל או חילוף וזכיתי בתחילה מה א?ם? במקום שריבה בחלבין מיעט בדמין כן שמיעט בחלבין אינו דין
 שנמעיט בדמים ת'ל ת?זרק? על המזבח מתנה אחת ואת חלבם תקטיר בחלב תותב קרום ונקלף ה?כת'? מדבר אתה או'

 בחלב תותב וקרום ונקלף הכת' מדבר או אינו מדבר אלא בשומן שבו אמ?רת/ור? קל וחומר ומה אם במקום שריבה בדמים
 מיעט בחלבין כאן שמיעט דמים בחלבין דין הוא שנמעיט בחלבין ת'ל ואת חלבם תקטיר בחלב תותב קרום ?ניקלף? הכת'
מדבר אשה אף על פי שאתה נותן לאישים <..>ב?ד? [לא]ב?ד? ריח ניחח לייי נחתרוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני ובש(ם)

  את הבכור לחזה ושוק שלשלמים מה חזה ושוק שלשלמין נאכלין לשני ימים ולילה>141<[ר]ם יהיה לך בא הכת' והיקיש 
 אחד אף הבכור יהא נאכל לשני ימים ולילה אחד [ונשאל דבר זה לפני ר' טרפון בכרם ודרש כך] אמרו לו תלמידיו רבינו

 למדינו א' להן בכור קדשין קלין ושלמין קדשין קלין מה שלמים נאכלין לב' ימים ולילה אחד אף הבכור יהא נאכל לשני
 ימים ולילה אחד היה ר' יוסי הגלילי [שם] שבא תחילה לשמש את חכמים א' לו רבי חטאת מתנה לכהן ובכור מתנה לכהן

 מה חטאת נאכלת (ה)[ל]יום (ו)[ול]לילו אף הבכור יהא נאכל ליום וללילו אמר לו בני אלמוד דבר מדבר ואדון דבר מדבר
 אלמוד דבר שהוא קדשין קלין מדבר שהוא קדשין קלין ואל אלמוד דבר שהוא קדשין קלין מדבר ש(יה)[הו]א קדשי

 הקדשים אמ' לו רבי אלמוד דבר מדבר ואדון דבר מדבר אלמוד דבר שמתנה לכהן מדבר שמתנה לכהן ואל אלמוד דבר
 שמתנה לכהן מדבר שמתנה (ש)לכל אדם נסתלק ר' טרפון וקפץ ר' עקיבה אמ' לו בני כך אני דורש ובשרם יהיה לך בא

 הכת' והיקיש את הבכור לחזה ושוק שלשלמין מה חזה ושוק שלשלמין נאכל לשני ימים ולילה אחד אף הבכור יהא נאכל
 לשני ימים ולילה אחד א' לו ר' אתה מקישו לחזה ושוק שלשלמין ואני אקישנו לחזה ושוק שלתודה מה חזה ושוק שלתודה
 נאכל ליום וללילו אף הבכור יהא נאכל ליום וללילו אמ' לו בני כך אני דורש ובשרם יהיה [לך] אין ת' ל' לך יהיה אלא ריבה

 הכת' הוויה אחרת שיהא נאכל לשני ימים ולילה אחד [אמ' לו] רבי ישמעאל (או') ?טע?ית וכי תודה מאין למידה לא
 משלמים ודבר הלמד ממקום אחר אתה בא ללמוד ממנו למד מן הלמד האין עליך לומר כלשון אחרון אלא כלשון הראשון
 ובשרם יהיה לך בא הכת' והקיש את הבכור לחזה ושוק שלשלמים מה חזה ושוק שלשלמין נאכלין לשני ימים ולילה אחד

 אף הבכור יהא נאכל לשני ימים ולילה אחד ר' או' אין ת'ל לך יהיה אלא להביא את הבכור בעל מום שמתנה לכהן שלא
  ליום וללילו ת'ל לפני ייי אל'יך תאכלנו שנה>142<שמענו לו בכל התורה ר' אלעזר או' לשני ימים ולילה אחד או אינו אלא 

 בשנה מלמד שנאכל לשני ימים ולילה אחד כל תרומת הקדשים וג' יש פרשיות שכולל תחילה ופורט בסוף ופורט כתחילה
 וכולל בסוף זו כוללה כתחילה וכוללה בסוף נתתי לך ולבניך (אחריך) [ולבנותיך אתך] לחק עולם שינהוג הדבר לדורות ברית

מלח וג' כרת הכת' עם אהרן בדבר הבריא ולא עוד אלא שמבריא את אחרים 
  ויאמר ייי אל אהרן בארצם לא תנחל למה נאמר לפי שהוא אומ' לאלה תחלק הארץ הכל במשמע כהנים לוים<קיט>

 וישר' וגרים נשים ועבדים טומטום ואנדרוגינס במשמע ויאמר ייי אל אהרן בארצם לא תנחל יצאו כהנים ובתוך בני ישר'
 לא ינחלו נחלה יצאו לוים לשמות מטות אבתיו ינחלו יצאו גרים ועבדים איש לפי פקדיו יצאו נשים טומטום ואנדרוגינס

 בארצם לא תנחל בשעת חילוק הארץ וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה אני חלקך ונחלתך על שולחני אתה אוכל ועל שולחני
 אתה שותה משל למה הדבר דומ' למלך שנתן לבניו מתנות ולבנו אחד לא נתן מתנה לו א' לו בני אף על פי שלא נתתי לך

 מתנה על שולחני אתה אוכל ועל שולחני אתה שותה כן הוא או' חלקם נתתי אותה מאשי אשי ייי ונחלתו יאכלון אני חלקך
 ונחלתך עשרים וארבע מתנות ניתנו לכהנים שתים עשרה במקדש ושתים עשרה בגבולין מה אילו שתים עשרה במקדש

 חטאת ואשם וזבחי שלמי ציבור ועוד העולה ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות ותרומת תודה ותרומת
 חזה ושוק וזרוע ואיל נזיר ולוג שמן שלמצורע מה אילו שתים עשרה שבגבולין תרומה ותרומת מעשר וחלה וביכורים

  עשרים>143<ראשית הגז והמתנות בכור אדם ובכור בהמה טהורה והחרמים ושדה אחוזה וגזל הגר פטר חמור כל אילו 
 וארבע מתנות ניתנו לכהנים חוץ מדבר שיש עליו זיקת תרומ' שמחה גדולה היתה לו לאהרן ביום שנכרתה לו ברית במתנות

 ר' ישמעל או' משל ההדיוט לטובתו נשברה רגל פרתו לטובתו שלאהרן בא קרח כנגדו ועירר על הכהונה משל למ' הד' דו'
 למלך בשר ודם שהיה לו [בן] בית נתן לו שדה אחת במתנה משל שבערכיים כול' כדכתיב לעול לכך פרשה סמך לקרח זכרון
 לבני ישר' הא למדנו שהיה קרח מן הב(ע)[ל]ועין ומן השרופין ר' אליעזר הקפר או' מנין אתה או' שהראו מק' ליעקב אבינו

 בית המקדש בנוי וקרבנות מוקרבין וכהנים משרתים ושכינה מסתלקת שנ' ויחלם והנה סלם וגו' אין חלום אלא שיש בו
 פתרון ויחלם והנה סלם מצב ארצה זה בית המקדש וראשו מגיע השמימה אילו קרבנות קריבין שריחן עולה לשמים והנה

 מלאכי אל'ים אילו כהנים משרתים שעולין ויורדין בכבש נצב עליו ויאמר ראיתי את ייי נצב (ה) על המזבח וגו' חביבין
 ישראל כשהוא מכנן אלא בכהנים שנ' ואתם כהני ייי תקראו חביבין יש' כה(ו)[ש]הוא מכנן אין מכנן אלא במלאכי שרת שנ'
 כי שפתי כהן ישמרו דעת וג' בזמן שהתורה יוצא מפיו הרי הוא כמלאכי שרת ואם לאו הרי הוא כחיה ובהמה שאינה מכרת
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 את קונה חביבה תורה שכששאל דוד מלך ישר' לא שאל ()[אלא] תורה כן הוא או' טוב אתה ומטיב למד' חקיך טובך עדף על
 כל באי העולם יעדף טובך עלי ולמדני חקיך ואו' סעדני ואושעה וגו' שלא אהא למד תורה ושכח שלא אהא למד תורה ואין

 יצר הרע מניח לי לשנות או שמא אטמא את הטהור ונמציתי בוש לעולם הבא או שמא ישאלוני מגויי הארץ וממשפחות
  ל()[ע]יניהן כן הוא או' ואדברה בעדותיך וג' נגד מלכים ולא אבוש ואו'>144<הארצות ואיני יודע להשיבן ונמציתי בוש 

 זמירות היו לי חקיך בבית מגורי שומע אני שליוה ת'ל במערות ובמצדות בברחו מפני שאול במערה כן הוא או' נפשי בכפי
 תמיד אבל משלמד דויד תורה ונתרגל מהו או' טוב לי תורת פיך וגו' שזהב וכסף מוציאין מוציאין את האדם מן העולם

הזה ומהעולם הבא אבל תורה מביאה את האדם לחיי העולם הזה ולחיי העולם הבא כן הוא או' ולי מה יקרו רעיך אל וג' ()
 [ו]או' זאת תורת האדם ייי נמצית או' ג' כתרים כתר כהונה וכתר מלכות וכתר תורה כתר כהונה זכה בו אהרן ונטלו כתר

 מלכות זכה בו דוד ונטלו הרי כתר תורה מונח כדי שלא ליתן פתחון פה לכל באי העולם לומר אילו כתר כהונה וכתר מלכות
 ()[מונח]ין הייתי זוכה בהם ונוטלן הרי כתר תורה תוכחה לכל באי העולם שכל מי שזוכה בו מעלה אני עליו כאילו שלשתן

 מונחין וזוכה בכולן וכל מי שאין זוכה בו מעלה אני עליו כאילו שלשתן מונחין ולא זכה באחד מהן אם תומר מי גדול
 משניהן היה ר' שמעון בן אלעזר או' מי גדול הממליך או המולך הממליך העושה שרים או העושה סררה העושה שרים כל

 עצמן שלשני כתרים הללו אין באין אלא מכוח(ן)[ה] שלתורה כן הו או' בי מלכי' ימלכו ואו' בי שרים ישרו וגו' גדולה ברית
 שנכרתה לו לאהרן מברית שנכרתה לו לדוד אהרן זכה לבניו לצדיק' ולרשעים ודוד זכה לבניו לצדיקים ולא לרשעים כן

  ואו' סוף דבר הכל נשמע [ובאהרן נאמ'] ברית מלח עולם [לפני ייי לך ולזרעך>145<הוא או' אם ישמרו בניך בריתי וגו' 
 אתך] ולבני לוי [סמכו ענין לו] מגיד הכתוב שכשם שהברית כרותה לכהנים כך הברית כרותה ללוים כל מצוות כהונה

 נאמרו בשמחה מהר סיני וזו <...> [בחלחלה] נאמרה דב' ר' יאשיה ר' יונתן או' אף זו בשמחה נאמרה שנ' ולבני לוי הנה
 נתתי אין הנה אלא לשון שמחה שנ' וגם הנה הוא יוצא לקראתך וג' כל מצוות כהונה קנאן השם ונתנן לכהנים וזו חלף
 עבודתם דבר' ר' יאשיה ר' יונתן אף זו קנאה השם ונתנה ללוים שנ' ו(כל) [כי את] מעשר הארץ [בני יש' אשר ירימו לייי

 תרומה נתתי ללוים] וג' ואו' ולבני לוי הנה נתתי את כל מעשר ביש' לנחלה וגו' מה נחלה אין משתנה ממקומה אף מעשר
 ראשון אף משתנה ממקומו חלף עבודתם אשר הם עבדים אם עבד יטול ואם לא עבד לא יטול ולא יקרבו עוד בני ישראל

 אזהרה לשאת חט למות עונש ועבד הלוי הוא למה נאמר לפי שהוא או' חלף עבודתם שומע אני רצה יעבוד לא רצה לא
 יעבוד ת' ל' ועבד הלוי הוא בעל כורחו ועבד למה נאמר לפי שהוא או' ולבני לוי הנה נתתי אין לי אלא שנים שהמעשרות

 נוהגין בהן שמיטים ויובלות מנ' ת'ל ועבד ר' נתן או' הרי שלא היה שם לוי שומע אני יעבד כהן והדין נותן מה אם במקום
  כאן שכשרו לוים אינו דין ש(לא) יכשרו כהנים ת'ל ועבד הלוי וג' אמרת יש(או)[ראל]>146<שלא כשרו לוים כשרו כהנים 

 לא ישאו עוון (ל)[ה]לוים אבל כהנים ישאו עון (ל)[ה]לוים ת'ל והם ישאו עונם חק' עולם לדרתיכם שינהוג הדבר לדורות
 ובתוך בני ישר' לא ינחלו נחלה למה נא' לפי שהוא או' לאלה תחלק הארץ שומע אני אף הלוים במשמע ת'ל ובתוך בני יש'

 לא ינחלו כי את מעשר ב(י)[ניי]שר' אשר ירימו תרומה לייי קראו הכת' תרומה עד שיוצא ממנו תרומ(ה^ו)[ת]: מעשר(ות) ד'
 א' בא הכת' ללמדך שאם רצה לעשותו תרומה על מקום אחר רש(י)[אי] מיכן אתה דן לתרומה אם מעשר הקל הרי הוא
 נוהג בכל (מקום) תרומה חמורה דין הוא שתהי נוהגת בכל ד' א' אם מעשר שאינו נוהג בראשית הגז הרי הוא נוהג בכל

 תרומה חמורה דין הוא שתהי נוהגת בכל איסי בן מנחם או' אם מעשר שאינו בא אלא מ()[כו]ח תלמוד ומכוח יראה הרי
 הוא נוהג בכל תרומה חמורה דין הוא שתהי נוהגת בכל נתתי ללוים לנחלה למה נא' לפי שהוא אומ' ולבני לוי אין לי אלא

 בפני הבית שלא בפני הבית מנ' ת'ל ללוים לנחלה מה נחלה נוהגת בפני הבית ושלא בפני הבית אף מעשר ראשון נוהג(ת)
 בפני הבית ושלא בפני הבית על כן אמרתי להם למה נא' והלא כבר נא' בתוך בני יש' לא ינחלו נחלה מה ת'ל על כן אמרתי
 על כן אמרתי להם שיכול אין לי אלא בשעת חילוק הארץ אבל משיחלקו שומע אני יקצה לו כל שבט ושבט בפני עצמו ת'ל

 על כן ד' א' על כן למה נא' לפי שנ' ונשל גוים רבים מפניכם החתי והגר' והאמ' והכנע' החוי והיבוסי אבל הקיני והקנזי
והקדמני לא שמענו ת'ל ע(ד)[ל] כן להזהיר בית דין על כך 

  וידבר וג' ואל הלוים תדבר ואמ' אל' למה נא' לפי שהוא או' ולבני לוי בפירות הכת' מדבר אתה או' בפירות הכת'<קכ>
  באחד מעשרה לארץ ת'ל ואל הלוים תדבר בפירות לפי שלא ניתן להם חלק בארץ ניתן>147<מדבר או אינו מדבר אלא 

 להם אחד מעשרה בפירות והרמתם ממנו ממין על מינו ולא ממין על שאינו מינו והרמתם ממנו מופנה להקיש ולדון גזירה
 שווה והרמתם ממנו שלא יתרום מן המחובר על התלוש ולא מן התלוש על המחובר לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על
 החדש והרמתם ממנו שלא יתרום מפירות הארץ על פירות חוצה לארץ ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ ומנ' שלא

 יתרום מפירות הארץ על פירות חוצה לארץ ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ ת'ל וכל מעשר הארץ שלא יתרום
 מפירות הארץ על פירות חוצה לארץ ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ והרמתם ממנו תרומת (הארץ) [ייי] וכי מה

 למדנו לתרומת מעשר מעתה אלא הרי זה [בא] (כמ)[ל]למד ונמצא למד מה תרומ(ה)[ת] מעשר [הארץ] חובה אף מעשר
ראשון חובה 

  ונחשב לכם תרומתכם ר' ישמעאל או' אימתי נחשבת לכם תרומה כשהפרשתם אותה כראוי לא הפרשתם אותה<קכא>
 כראוי אין נחשבת לכם תרומה אבא אליעזר בן גמליאל או' הכת' ללמדך שכשם שהתרומה עולה במידה כך עולה באומד

  ש?י/ו?בלין על חטין>148<ובמחשבה כדגן מן הגרן וכמל' מן היקב למה נאמ' לפי שהוא או' והרמתם וג' שומע אני יתרום 
 וענבים על היין וזתים על השמן ת'ל כדגן מן הג' מן הגמור מיכן א' תבואה משתמרח והיין משי(פ)[?ר?]פה והשמן משירד

 לעוקה כן תרימו גם אתם את תרומת ייי למה נא' לפי שהוא או' ואל הלוים תדבר ואמ' אל' ישר' נותנין מעשר ללוים אבל
 כהנים אין נותנין מעשר ללוים הואיל ואין נותנין מעשר ללוים שומע אני יהו אוכלים אותו בטיבלו ת'ל כן תרימו גם אתם

 את תרומת ייי ר' שמעון או' אין צריך חלה שאינה נוהגת בכל הפירות נוהג (בפירות) [בעיסת] כהנים מעשר ראשון שנוהג
 בכל הפירות אינו דין שינהוג בפירות כהנים (ת'ל כן תרימו גם אתם את תרומת ייי) ומה ת'ל כן תרימו גם אתם אין לי אלא

 מעשר שלישר' מעשר של(עצמן)[לוים] מנ' ת'ל גם אתם מכל מעשר' בא הכת' ולימד על מעשר שהוא נוהג איסי בן עקביה או'
 אם מעשר הקל הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה דין הוא שתהא נוהגת בכל ד' א' אם מעשר שאינו נוהג בראשית הגז הרי

 הוא נוהג בכל תרומה חמורה דין הוא שתהי נוהגת בכל איסי בן מנחם או' אם מעשר שאינו בא אלא מכוח יראה ומכוח
 תלמוד הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה דין הוא שינהוג (ה)בכל ונתתם ממנו תרומת ייי מה אהרן חבר אף בניו חברים

 מיכן אמרו אין נותנין מתנות אלא לחבר מכל מתנתיכם ת' א' כ' ת' ייי בתרומה גדולה הכת' מדבר אתה או' בתרומה גדולה
 הכת' מדבר או אינו מדבר אלא בתרומ(ה)[ת] מעשר כשהוא או' מכל מעשרתיכם הרי תרומ(ה)[ת] מעש' אמור הא מה ת'ל

  או' לפי שהוא או' דגן>149<[מכל מתנותיכם] תרימו את(ם) כ' ת' ייי בתרומה גדולה הכת' מדבר דב' ר' יאשיה ר' יונתן 
 חובה אתה או' חובה או אינו אלא רשות ת'ל את כל תרומת ייי חובה ולא רשות מכל חלבו את מקדשו ממנו שאם נפל

 לתוכו הרי הוא מקדשו מיכן אמרו תרומה עולה ?ב?מאה ואחד אין לי אלא (ט) תרומה טהורה תרומה טמאה מנין אמרת
 קל וחומר הוא אם יעלה איסור מן האיסור להתיר קל וחומר לאיסור מן המותר להתיר אין לי אלא תרומה שה?ו?א עולה
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 ערלה וכלאי הכרם מנין נא' כאן מלאה ונא' להלן מלאה מה מלאה האמור (להלן) [כאן] שהיא עולה אף מלאה האמור (כאן)
 [להלן] שהוא עולה אן מה (להלן) [כאן] במאה ואחד אף (כאן) [להלן] במאה ואחד אמרת מקום שכפל את האסור כפל את
 העלאה מקום שאין כפל את האסור אין כפל את העלייה מיכן אמ' תרומ' עולה בק' וא' ערלה [ו]כלאי הכרם עולין באחד

ומאתים 
  ואמרת אל' בהרימכם הרי זו אזהרה לבית דין שללוים שלא יהו תורמין אותו אלא מן המ(חוב)[ובח]ר ונחשב ללוים<קכב>

 וג' למה נא' לפי שהוא או' והרמ' ממנו תרומ' ייי שומע אני הואיל וקראו הכת' תרומה יהא בקדושתו [ל]עול(מית)[ם] ת' ל'
 ונחשב ללוים וגו' מה תרומת גורן מפריש תרומה ו[ה]שאר חולין אף מעשר ראשון מפריש תרומה ו[ה]שאר חולין ואכלתם

 אתו בכל מקום אפילו בקבר שהיה בדין הואיל ותרומה קרויה תרומה ומעשר ראשון קרוי תרומה אם למדתי לתרומה
  טהור אף מעשר ראש' לא יהא נאכל(ת) (ו)אלא במקום טהור ת' ל' ואכלתם אותו>150<שאין נאכלת אלא (ל)[ב]מקום 

 בכל מקום אפילו בקבר אתם ובתיכם להביא את בת יש' המאורסת ללוי שתהי נותנת רשות [לתרום] או תאכל במעשר
 אמרת אם תאכל בתרומה לא תאכל במעשר ת'ל אתם וב[י]ת(י)כם להביא את בת יש' המאורסת ללוי שתהי נותנת רשות כי

 שכר הוא לכם וגו' אם עבד יטול ואם לא עבד לא יטול מיכן אמ' בן לוי שקיבל עליו כל עבודת לויה [חוץ] מדבר [אחד] אין
 לו חלק בלויה ולא תשאו עליו חט מנ' אתם או' שאם הפרשתם אותו שלא מן המ(חוב)[ובח]ר שאתם בנשיאות עון ת' ל' ולא
 תשאו עליו חט אין לי אלא בן יש' שנטל רשות מלוי מנין ת'ל ולא תשאו עליו חט למ' נא' לפי שהוא או' והרמתם וג' המעשר
 אין לי אלא תרומה טהורה תרומה טמאה מנ' ת'ל בהרימכם את חלבו ממנו הרי זו אזהרה לכהנים וללוים דב' ר' יאשיה ר'

עקיבה או' קדשי בני ישר' לא תחללו ולא תמותו 
  וידבר ייי אל משה ואל אהרן זאת חקת התורה אשר צוה ייי לאמ' יש פרשיות שכולל ?ב?תחילה ופורט>151< <קכג>

 בסוף ופורט כתחילה וכולל בסוף וזו כללה כתחילה וכללה בסוף ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש פרט אלה
 הדברים אשר תדבר אל בני ישר' כלל זאת חקת הפסח כלל כל בן נכר לא יאכל בו זאת חקת התורה כלל ויקחו אליך פרה
 אדומה תמימה פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט זאת חקת ר' אלעזר או' נאמרה כאן חוקה ונאמרה להלן חוקה

 מה חוקה האמורה להלן בבגדי לבן הכת' מדבר אף חוקה האמורה כאן בבגדי לבן הכת' מדבר שאלו תלמידיו את רבן יוחנן
 בן זכיי באילו כלים פרה נעשת א' להם בבגדי זהב אמ' לו והלא לימדתנו רבינו בבגדי לבן א' להן אם משראו עיניי ומה

 ששרתו ידיי שכחתי קל וחומ' למה שלימדתי וכל כך למה לחזק את התלמידים ויש או' הלל הזקן היה אלא שלא היה יכול
 לומר מה ששרתו ידיי ויקחו אליך מתרומת הלשכה שתהי גיזבר לדבר וכשם שהיה משה גיזבר לדבר כך היה אהרן גיזבר

  פרה ר' אליעזר או' עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וחכמ' או' עגלה בת שתים>152<לדבר כיוצאבו אמרו בשמן המשחה 
 ופרה בת שלוש ובת ארבע ר' מאיר או' אף בת חמש כשירה וזקינה אלא שאין ממתינין לה שמא תשחיר שלא תיפסל פרה
 שומע אני שחורה ולבנה ת'ל תמימה לאדמות או תמימה למומין כשהוא או' אשר אין בה מום הרי מומין אמורין הא מה

 ת'ל תמימה שתהי תמימה למומין אשר אין בה מום למה נא' הא עד שלא יאמר יש לי בדין מה מוקדשין שאין מלאכה
 פוסלת בהן מום פוסל בהן פרה שמלאכה פוסלת בה אינו דין שיהא מום פוסל בה לא אם אמרת במוקדשין שעשייתן
 בטהרה לפיכך מום פוסל בהן תאמר בפרה שעשייתה בטומאה לפיכך לא יהא מום פוסל בה הרי פסח יוכיח שעשייתו

 בטומאה ומום פוסל בה הוא יוכיח לפרה שאף על פי שעשייתה בטומאה שהמום פוסל בה לא אם אמרת בפסח שיש לו זמן
 קבוע לפיכך מום פוסל בו תאמר בפרה שאין לה זמן קבוע לפיכך לא יהא מום פוסל בה ת'ל אשר אין בה מום איסי בן

 עקביה או' למה נאמר אשר אין בה מום הא עד שלא יאמר יש לי בדין ומה מוקדשין שאין נפסלין בשחור ובלבן מום פוסל
 בהן פרה שנפסלת בשחור ובלבן אינו דין שיהא מום פוסל בה אם זכיתי מן הדין מה תל' לו' אשר אין בה מום שהיה בדין

 לעגלה שתיפסל במומין ומה מוקדשין שאין מלאכה פוסלת בהם מום פוסל בהן עגלה ש(ל)מלאכה פוסל בה אינו דין שיהא
 מום פוסל בה ת'ל אשר אין בה מום אין בה מום האם יש בעגלה זו כשירה ר' יהודה בן בתירה או' ומה חטאת העוף

 שמקריביה טהורין אין מום פוסל בה פרה שמקריביה טמאים אינו דין שיהא מום פוסל בה ת'ל אשר אין בה מום אין בה
 מום האם יש בעובריה הרי זו כשירה א' ר' יאשיה נמתי לפני ר' יהודה בן בתירה כיצד המום בעובריה הראני בין שתי

  אשר לא עלה עליה עול בעול שלא לעבודה הכת' מדבר ואם תאמר בעל שלעבודה>153<אצבעותיו יוצא ולו שתי זנבות 
 אמרת קל וחומר הוא מה עגלה שאין המום פוסל בה עול פוסל בה פרה שהמום פוסל בה אינו דין שיהא עול פוסל הרי

 מו(ם)[ק]דשין יוכיחו שהמום פוסל בהן ואין העול פוסל בהן והן יוכיחו לפרה [שאף] על פי שהמום פוסל בה לא יהא עול
 פוסל בה לא אם אמרת במוקדשין שאין נפסלין בשחור ובלבן לפיכך אין העול פוסל בהן תומר בפרה שנפסלת בשחור ובלבן
 לפיכך יהא עול פוסל בה ת'ל אשר לא עלה עליה עול בעול שלעבודה הכת' מדבר ומנין לעשות שאר מלאכה כעול אמרת קל
 וחומר הוא עגלה שאין המום פוסל בה עשה בה שאר מלאכה כעול פרה שהמום פוסל בה אינו דין שנעשה בה שאר מלאכה

 כעול או חילוף ומה פרה שהמום פוסל בה לא עשה בה שאר מלאכה כעול עגלה שאין המום פוסל בה אינו דין שלא נעשה בה
 שאר מלאכה כעול ת'ל אשר לא עבד בה וג' דנתי וחילפתי בטל או חילוף זכיתי לדין כבתחילה מה עגלה שאין המום פוסל
 בה עשה בה שאר מלאכה כעול פרה שהמום פוסל בה דין הוא שנעשה בה שאר מלאכה כעול ונתתם אתה אל אלעזר הכהן
 בא הכת' ולימד על הפרה שתהי נעשת בסגן אל אלעזר הכהן זו נעשת באלעזר ושאר אל הפרות בכהן גדול דבר' ר' מאיר ר'

 יוסי בר' יהודה ור' שמעון ור' אליעזר בן יעקב או' זו נעשת באלעזר ושאר כל הפרות בין בכהן גדול ובין בכהן הדיוט והוציא
 אותה שלא יוציא אחרת עמה מיכן אמ' לא היתה פרה רוצה לצאת אין מוציאין עמה שחורה שמא יאמרו שחורה שחטו

 ולא אדומה שמא יאמרו שתים שחטו ר' או' לא מן השם הוא זה אלא משום שנ' והוציא אותה לבדה אל מחוץ למחנה להר
 המשחה ושחט אתה בא הכת' ולימד על הפרה שתהי מלאכה פוסלת בשחיטתה ושחט אותה מגיד שאם נתנבלה בשחיטתה

  ולקח>154<פסולה ושחט אותה מיכן אמ' אין עושין שתי פרות כאחת ושחט אתה לפניו שיהא אחר שוחט ואלעזר רואה 
 אלעזר הכהן עוד למ' נאמ' והרי כבר נאמ' ונתתם אתה אל אלעזר הכהן מה ת'ל הכהן בכיהונו מדמה באצבעו מצותה מצות
 יד ולא מצות כלי שהיה בדין הואיל ולוג שמן מכשיר ודם פרה מכשיר אם למדתי ללוג שמן שאין כשר אלא ביד אתה ()[דן]
 מלוג השמן ואני אדיננו מלג השמן אתה דן מלוג השמן ואני אדין מדם האשם אמרת הפרש לוג שמן כשר ומוכשר להכשיר

 ודם פרה כשר ומוכשר להכשיר אם למדתי ללג שמן שאין כשר אלא ביד אף דם פרה לא יהא כשר אלא ביד ממקום שבאתה
 או מה להלן מכלי ליד אף כאן מכלי ליד ת'ל מדמה ב(צ)[א]צבעו מצותה מצות יד ולא מצות כלי אצבעו ימנית שבידו ימנית

 אתה או' אצבעו שבידו ימנית או כל אצבעות במשמע ת'ל וטבל הכהן את אצבעו הימנית הואיל ונאמרו אצבעות בתורה
 סתם ופרט באחד מהן שאינה אלא ימנית אף פורטאני בכל אצבעות שבתורה שלא יהו אלא ימנית המיומנת שבימין

 הרגילה באצבעות והזה אל נכח פני אהל מועד שיהי מתכוון ורו()[מ]ה (על) פתחו שלהיכל בשעת הזיית הדם והזה אל נכח
 ] חטאת והזה אל נכח פני2] נעשת [1פני אהל מועד שאם לא הוקם המשכן או אם קיפלה הרוח את היריעה לא היתה פרת [

 אהל מועד מדמה עוד למה נאמ' והרי כבר נאמ' מדמה באצבעו מה ת'ל מדמה לפי שהוא או' שבע פעמים שומע אני שבע
 (כאחת) הזאות וטבילה אחת ת'ל מדמה שבע פעמים מגיד שחוזר לדם שבע פעמים שבע פעמים שיהו מ()[עכב]ות זו את זו
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<שהיה בדין הואיל ונאמרו הזייות בפנים ונאמרו הזיות בחוץ אם למדתי לפנימיות שהן מעכבות זו את זו אף החיצונות 
  יעכבו זו את זו לא אם אמרתי בפנימיות שהן מכפ()[רות] לפיכך מעכבות זו את זו תומר בחיצונות שאין מתכפרות>155

לפיכך לא יעכבו זו את זו ת'ל שבע פעמים שיהו מעכבות זו את זו 
  ושרף את הפרה לעיניו בא הכת' ולימד על הפרה שתהא מלאכה פוסלת בשריפתה הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם<קכד>

 פוסלת בשחיטתה לא תפסול בשריפתה אם זכיתי מן הדין מה ת'ל ושרף את הפרה לעיניו אלא בא הכת' ולימד על הפרה
 שתהא מלאכה פוסלת בה בשעת שחיטתה עד שתיעשה אפר ושרף את הפרה ולא פרים הנשרפין שהיה בדין ומה אם פרה

 שאין נעשת בפנים מלאכה פוסלת בשריפתה פרים הנשרפין שנעשין בפנים אינו דין שתהא מלאכה פוסלת בשריפתה לא אם
 אמרת בפרה שהמלאכה פוסלת בשחיטתה לפיכך פוסלת בש()[ר]יפתה תומר בפרים הנשרפין שאין מלאכה פוסלת

 בשחיטתן לפיכך לא תפסול בשריפתן ותפסול בשחיטתן והדין נותן ומה פרה שאין נעשת בפנים מלאכה פוסלת בשחיטתה
 פרים הנשרפ' שנעשין בפנים אינו דין שתהא מלא' פוס' בשחיט' ת'ל ושחט את הפרה ושרף את הפרה ולא פרים הנשרפין

 ושרף את הפר' לעינ' שיהא אחד שורף ואלעזר רואה את עורה ואת פרשה מה פרשה במקומו אף כולן במקומן מיכן אמרו
 הדם כל שהוא יחזיר ואם יחזיר פסל ר' יהודה או' מקניח ידיו בגופה שלפרה ושרף להביא את הפקעין מיכן אמ' הבשר כל

 שהוא יחזיר ואם החזיר פסל עצם כל שהוא יחזיר ואם לא יחזיר לא פסל בכזית כל שהוא יחזיר ואם החזיר פסל ושרף
  עקיבה או' משיצת האור ברובה ר' יהודה או' ישרף שלא ימעיט לה עצים>156<ריבוי אחר ריבוי למעט דב' ר' ישמעאל ר' 

 מרבה הוא לה חבילי אזוב וחבילי איזובין בשביל לרבות את העפר ולקח נא' כאן לקיחה ונא' להלן לקיחה מה לקיחה
 האמור כן שלשה אף לקיחה האמור להלן שלשה עץ שומע אני כל עץ במשמע ת'ל ארז אי ארז שומע אני אפילו ענף ת'ל עץ

 הא כיצד זו בקעת שלארז אזוב לא איזובין לא אזוב כוחלית לא אזוב מדברית לא אזוב רומית ולא כל אזוב שיש לו שם
 לווי ושני תולעת ששינתו תולעת ולא ששינתו לדבר אחר והשליך אל תוך שרפת הפרה שומע אני משתעשה אפר ת'ל הפרה

 אי הפרה שומע אני אף על פי שלא נשרפה ת'ל אל תוך שרפ' הפ' הא כיצד משיצת האור ברובן דברי ר' שמעון ר' עקיבה או'
 והשל' אל תוך שרפ' הפ' שומע אני משתיעשה אפר ת'ל הפרה אי הפרה יכול יקרענה ויתנינה לתוכה ת'ל והשליך אל תוך

 שרפ' הפ' הא כיצד משתיבקע וכבס בגדיו וכהן ורחץ בשרו במים בא ?ה?כת' ולימד על המשליך את האזוב שמטמא בגדים
 ואחר יבא אל המחנה מה כן אסור לבוא אל המחנה אף להלן אסור לבוא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב מה להלן עד

 הערב אף כאן עד הערב והשרף אתה יכבס בגדיו בא הכת' ולימד על השורף הפרה שמטמ' בגדים הא שלא יאמר יש לי בדין
  השורף את הפרה לא יטמא בגדים אם זכיתי מן הדין מה ת'ל והשרף את'>157<אם המשליך את האזוב מטמא בגדים 

 יכב' בג' לא בא כת' ולימד על העסיקין בפרה מתחילה ועד סוף שיהו טעונין תכבוסת בגדים ורחיצת הגוף והערב שמש
 והשרף אתה יכבס בגד' ולא בגדים המנוגעין שהיה בדין ומה פרה שאינה במגע השורפה מטמא בגדים בגדים המנוגעין

 שמטמין במגע אינו דין ששורפן מטמא בגדים ת'ל והשורף את' יכ' בגד' ולא בגדים המנוגעין וכבס בגדיו במים ולא בשרו
 במים במים במים שני פעמים מה ת'ל שהיה בדין הואיל ואדם טעון טבילה וכלים טעונין טבילה מה אדם טובל בראוי לו

 אף כלים טבולין בראוי להן ת'ל במים במים שני פעמים מקום שאדם טובל שם ידים ?ש?ם כלים טובלין בראוי להן ואסף
 איש טהור את אפר הפרה לפי שמצינו שכל מעשה פרשה בכהן שומע אני אף אסיפת [אפר] הפרה תהא בכהן ת'ל ואסף איש
 טהור את אפ' הפ' מגיד שאסיפת האפר כשרה בכל אדם איש להוציא את הקטן משמע מוציא את הקטן ומוציא את האשה

 ת'ל טהור להביא את האשה דב' ר' ישמעאל ר' עקיבה או' ואסף איש טהור להוציא את האשה משמע מוציא את האשה
 ומביא את הקטן ת'ל והניח לא אמרתי אלא במי שיש בו דעת להניח טהור (שומע) [ר'] ישמעל או' או' טהור למה נאמ' הא
 עד שלא יאמר יש לי בדין אם המזה טהור האוסף לא יהא טהור הא מה ת'ל טהור מכל טומאה ואי זה זה זה טבול יום ר'

  טהור האמור להלן טמא לתרומה וטהור לחטאת את אפר הפרה לא את>158<נתן או' נא' כן טהור ונא' להלן טהור מה 
 האודים מיכן אמ' חולקין אתו לשלשה חלקים אחד ניתן בחיל ואחד ניתן בהר המשחה ואחד מתחלק לכל המשמרות אל

 מחוץ למחנה להר המשחה אל מקום טהור שיהא מקומו טהור מיכן היה ר' אליעזר הקפר ברבי או' קלל קלל שלחטא'
 שמוקף צמיד פתיל ונתון באהל המת טמא שנ' אל מקום טהור אין זה ?מ?קום טהור והיתה לעדת בני יש' למי נדה נדה

 למה נאמר שיכול אין לי מלאכה פוסלת אלא בפרה במי מנ' ת'ל והיתה לעדת וג' למי נדה או אפילו קדשו ת'ל למי נדה כבר
 הן למי נדה והית' לעדת בני יש' מיכן אמ' פרה ששתת מי חטאת בשרה טמא מעת לעת ור' יהודה או' בטלו במעיה והיתה

 לעדת וכבר הלכה זו נשאלה לפני ל'ח זקנים ביבני וטיהרו את בשרה והיתה לעדת וג' זה אחד מן הדברים שהיה ר' יוסי
 הגלילי דן לפני ר' עקיבה וסילקו ר' עקיבה ואחרכך מצא לו תשובה א' לו מה אני לחזור א' לו לא לכל אדם אלא לך שאתה

 יוסי הגלילי א' לו הרי הוא או' והיתה לעד' נדה כשהן שמורין הרי הן מי נדה א' ר' טרפון ראיתי האיל מנגח ימה וצפנה
 ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו וע' כד' והציל זה עקיבה ואני הייתי מבין והנה צפיר העזים בא מן המערב

  פני כל הארץ ואין נוגע בארץ והצפיר קרן חזות בין עיניו ויבא עד האיל בעל הקרנים אשר הייתי עומד לפני>159<על 
 האובל וירץ אליו בחמת כחו וראיתיו מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את האיל וישבר את שתי קרנתיו ולא היה כח

 לאיל לעמוד לפניו וישלכהו ארצה וירמסהו ולא היה מציל לאיל מידו זה יוסי הגלילי חטאת הוא מגיד שמועלין בה חטאת
 היא מגיד שאם שינה באחד מכל מעשיה פסולה חטאת היא מגיד שאם נשחטה שלא לשמה פסולה חטאת היא מג' שנשרפת

 בלילה כיום אי חטאת היא יכול תהא נפסלת בלינה ת'ל והיתה לעדת מגיד שמש[ת]מרת ימים על ימים ושנים על שנים
 וכבס האסף את אפר הפרה בא כת' ולימד על האוסף הפרה שמטמא בגדים הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם המשליך

 האזוב מטמא בגדים האוסף את האפר לא יטמא בגדים אבל אם כן ענשת מן הדין לכך נא' וכבס האסף ללמדך שאין
 עונשין מן הדין ד' א' בא כת' ולימד על האוסף את האפר שמטמא בהסט והיתה לעדת בני יש' ולגר הגר בתוככם לפי

שמעשה ביש' צריך להביא את הגרים לחקת עולם שינהוג הדבר לדורות 
  הנגע במת בא הכת' ולימד על המת שמיטמא במגע הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם מטמא באהל לא יטמא במגע<קכה>

  לכל נפש אדם להביא את בן>160<אלא אם אמ' ר' כן ענשתה את הדין לכך נא' הנגע במת ללמדך שאין עונשין מן הדין 
 שמנה משמע מביא את בן שמונה ומביא את דמו ת'ל בנפש האדם להוציא את דמו דב' ר' ישמעאל ר' עקיבה או' נפש אדם
 להביא את הדם וטמא שבעת ימים בא הכת' ולימד על המת שמטמא טומאת שבעה הוא יתחטא אין ת'ל בו אלא בו באפר

 שנעשה כתיקנו ביום השלישי וביום השביעי בא כת' ולימד על המטמא מת שטעון הזאה שלישי ושביעי אתה או' לכך בא או
 אינו או' אלא אם היזה בשלישי יטהר בשביעי אם לא היזה בשלישי לא יטהר בשביעי ת'ל (וחטאו ביום השביעי שנה הכת'

 עליו לפסול) ואם לא יתחטא עדן אני או' מפני לא טהר בשביעי מפני שלא היזה בשלישי אבל אם היזה בשלישי יטהר
 בשביעי ת'ל וחטאו ביום השביעי שנה הכת' עליו לפסול ואם לא יתחטא למה נא' לפי שהוא או' ואיש אשר יטמא ולא

 יתחטא ונכר' הנפ' ההיא על טומאת מקדש הכת' ענש כרת אתה או' על טומאת המקדש הכת' ענש כרת או לא ענש אלא על
 הזייה ת'ל ואם לא יתחטא עונשו לא יטהר אין עונשו כרת כל הנגע במת בנפש האדם זה הוא שאמרנו להביא את בן שמנה

 אשר ימות מגיד שאין מטמא עד שעה שימות מיכן אתה דן לשרץ מה מת חמור אין מטמא עד שעה שימות או חילוף מה
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 שרץ הקל הרי הוא מטמא ואפילו מפרפיר המת חמור אינו דין (שלא) [ש]יטמא ואפילו מפרפיר ת'ל כל הנגע במת בנפש
 האדם שאין ת'ל אשר ימות מה ת'ל אשר ימות מה ת'ל אשר ימות מה ת'ל אשר ימות מגיד שאין מטמא עד שעה שימות

 דנתי וחילפתי בטל או חילוף זכיתי לדין כבתחילה מה מת חמור אין מיטמא עד שעה שימות ולא יתחטא ר' או' לא יתחטא
  לא יתחטא במים כשהוא או' מי נדה לא זרק על' הרי מים אמורין הא מה>161<בדמים אתה או' לא יתחט' בדמים או 

 ת'ל לא יתחט' לא יתח' בדמים להביא את מחוסר כפרה את משכן ייי טמא למה נאמ' לפי שהוא או' את מקדש ייי טמא
 אין לי אלא מקדש משכן מנ' ת'ל את משכן ייי טמא מפני מה ענש להלן מיתה וכאן כרת ללמדך שכרת היא מיתה ומיתה
 היא כרת טמא יהיה אין לי אלא טמא מת שאר טמאין מנ' ת'ל טמא יהיה לרבות שאר טמאין דב' ר' יאשיה ר' יונתן או'

 אין צריך שהרי כבר נא' והזרתם את בני יש' מטמאתם טמי מת היה בכלל הוציאו הכת' מכללו וענש עליו מיתה וחייב עליו
 קרבן אין לי אלא טמא ?מ?ת שאר טמאין מנ' אמרת אם טמי מת היה בכלל הוציא הכת' מכללו וענש עליו מיתה וחייב עליו

 קרבן אף שאר הטמאין דין הוא שנעניש עליהן מיתה ונחייב עליהן קרבן מה ת'ל טמא לפי שהוא אומ' כי מי נדה לא זרק
 עליו אין לי אלא שלא היזה כל עיקר היזה ולא שנה מנ' ת'ל טמא יהיה היזה ושינא ולא טבל מנ' ת'ל טמאתו בו היזה ושינא

וטבל ולא העריב שמשו מנ' ת'ל עוד טמא' בו 
  זאת התורה אדם כי ימות באהל בא הכת' ולימד על המת טומאה חדשה שיטמי באהל אין לי אלא באהל חוץ לאהל<קכו>

 מנ' ת'ל זאת התורה אדם כי ימ' באה' דב' איסי בן עקביה ר' ישמעאל או' אין צריך אם עד שלא נזקק לטומאה הרי הוא
 מיטמא משניזקק לטומאה דין הוא שיטמי מנ' לעשות כל המאהילין באהל היה ר' יצחק או' מה מצור' הקל עשה בו כל

 המאהילין באהל המת חמור דין הוא שנעשה בו כל המאהי' באהל כל הבא אל האהל זה שבא מקצתו וכל אשר באהל זה
  כן ענשת את>162<שבא כולו הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם בא מקצתו טמא הבא כולו לא יהא טמא אלא אם אמרת 

 הדין לכך נאמ' כל הבא אל האהל ללמדך שאין עונשין מן הדין ר' אחי בר' יאשיה או' כל הבא אל האהל למ' נא' לפי שהוא
 או' וכל אש' באהל הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם הבא לאהל טמא הבא()[ה]ל לא יהא טמא מה ת'ל כל הבא אל האהל
 לעשות קרקעו שלבית כמהו עד התהום כל הבא אל האהל דרך פתחו הוא מטמי אין מטמי מכל צדדיו כשהוא פתוח מיכן
 אתה דן לקבר מה אהל שהוא מקבל טומאה אין מטמי מכל צדדיו כשהוא פתוח קבר שאינו מקבל טומאה אינו דין שלא

 יטמי מכל צדדיו כשהוא פתוח או חילוף מה קבר שאין מקבל טומאה הרי הוא מקבל טומאה מכל (טו)[צ]דדיו כשהוא
 פתוח אהל שהוא מקבל טומ' אינו דין שיטמי מכל צדדיו כשהוא פתוח ת'ל כל הבא אל האהל דרך פתחו הוא מטמי ואין
 מטמי מכל צדדיו כשהוא פתוח דנתי וחילפתי בטל או חילוף זכיתי לדין כבתחילה ()[מה] אהל שהוא מקבל טומאה אין
 מיטמי מכל צדדיו כשהוא פתוח קבר שאין ()[מקב]ל טומ' דין הוא שלא יטמי מכל צדדיו כשה' פת' או לא יטמי טומאת

 ערב אמרת קל וחומר הוא אם השיני במת טמא שלישי ב(בי)[מ]ת דין הוא שיהא טמא וכל אש' באה' שומע אני אף הקש
 וחדין והעצים והאבנים והאדמה במשמע ת'ל ולקח אזוב וטבל במ' איש טהור ועדין כלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה

 ונפשות בהמה במשמע ת'ל וכל בגד וכל כלי עור וכל מעש' עז' הא למדנו ל?ד'? כלים לכלי מתכות מנ' ת'ל אך את הזהב ואת
 >163<הכסף הא למדנו לד' כלים לכלי מתכות לכל אחד מנ' ת'ל וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פת' וג' הא למדנו לד' כלים 

 ולכלי מתכות ולכלי אחד לאדם מנ' ת'ל ואתם חנו מחוץ למחנה ז' ימ' או אילו לכלל חיטוי ואילו לכלל טומאה ת'ל הוא
 יטמא והוא יתחטא את שבא לכלל חיטוי בא לכלל טומאה לא בא לכלל חיטוי לא בא לכלל טומאה וכל כלי פתוח בכלי

 חרס הכת' מדבר אתה או' בכלי חרס הכת' מד' או אינו מדב' אלא בכל הכלים הרי אתה דן נאמרו ד' כלים בשרץ והוציא
 כלי אחד להקל ולהחמיר עליו ונאמ' ד' כלים במת והוציא כלי אחד להקל ולה(מ)[ח]מיר עליו מה להלן בכלי חרס הכת' מד'

 אף כן בכלי חרס הכת' מד' דב' ר' יאשיה ר' יונתן או' בכלי חרס הכת' מדב' אתה או' בכלי חרס הכת' מדב' או אינו אלא
 בכל הכלים ת'ל וכל כלי פתוח וג' כלי שאם ניטמא אין לו טהרה מטומאתו ואי זה זה זה כלי חרס מה ת'ל פתוח ואפילו כל
 שהוא ר' אליעזר או' בכלי חרס הכת' מדבר אתה או' בכלי חרס הכת' מד' או אינו אלא בכל הכלים ת'ל וכל כלי פתוח אש'
 אין צמ' פת' כלי שמקבל טומאה דרך פתחו ואי זה זה זה כלי חרס מה ת'ל טמא טמא לעולם אבה חנן א' משום ר' אליעזר

 כל כלי פתוח שומע אני אפילו כולו ת'ל פתוח על פתחו אמרתי [ולא] על כולו וכל כלי פתוח פתיל זה העודיף צמיד זה
 הדופיק ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ויצמד יש' וג' וכל כלי פתוח וג' טמא הוא מיכן אמ' כלים מצילים צמיד פת'

 באהל המת אוהלין בכיסוי וכל כלי פת' מיכן אמ' הבית שכפאה על פיה מורחה בטיט מן הצדדין טמאה שנ' צמיד פתיל עליו
  וכל כלי פת' אין לי אלא כלי חרס כלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה מנ' ודין הוא ומה כלי>164<ולא צמיד פתיל על גביי 

 חרס שהן עלולין לקבל טומאה הרי הן מצילין צמ' פת' באה' המת כלי גללים וכלי אבנים וכל' אדמ' שאין עלולין לקבל
 טומאה אינו דין שיצילו צמיד פתיל באהל המת ת'ל וכל כלי פתוח וג' טמא אין ת'ל הוא אלא הוא שיציל את עצמו צמיד

פתיל באהל המת יציל את עצמו בצמיד פתיל באהל השרץ 
  וכל אשר יגע על פני השדה להוציא את העובר שבמעי אשה דב' ר' ישמעאל ר' עקיבה או' להביא גולל דופק בחלל<קכז>

 חרב בא הכת' ולימד על החרב שמטמא טומאת ז' הנוגע בה טמא טומאת ז' הא למדנו לכלים ולאדם כלים ואדם וכלים מנ'
 ת'ל וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם הא למדנו לכלים ואדם וכלים בחלל חרב או במת אף המת בכלל חלל והרי

 הכת' מוציאו מכללו לעשות את הפורש הימנו כמהו דב' ר' יאשיה ר' יונתן או' אין המת בכלל חלל לפי שמצינו שלימד על
 המת בפני עצמו ועל החלל בפני עצמו מנ' לעשות את הפורש ממנו כמהו אמרת קל וחומר הוא מה נבלה קלה עשה את

 הפורש ממנה כמוה המת חמור דין הוא שנעשה בו את הפורש ממ' כמ' לא אם אמרת בנבלה שמטמא טומאת ערב מרובה
 תאמר במת שמטמא טומאת ז' מועטת אמרת וכי היכן ריבה והלא במת ריבה שהמת מטמא טומאת ז' ונבלה מטמ' טומ'
 ערב מנ' שמטמא בהסיט אמרת קל וחומר הוא מה נבלה קלה הרי הוא מטמי בהסט ומת חמור דין הוא שיטמי בהסט או

 מה להלן טומאת ערב אף כאן טומ' ערב אמרת מקום שמגעו טומאת ז' הסיטו טומאת ז' מקום שמגעו טו()[מ]את ערב
  זרק בו חוץ>165<הסיטו טומאת ערב ר' מאיר או' בהרוגי בדבר שמקבל טומאה הכת' מדבר שמטמי בהסיט או אפילו 

 והרגו ת'ל כל הרג נפש תתחטאו מקיש הורג לנוגע מה נוגע על ידי חיבורו או בעצם אדם זה אבר מן החי אתה או' זה אבר
 מן החי או אינו אלא עצם כסעורה כשהוא אומ' ועל הנגע בעצם הרי עצם כשעורה אמור הא מה ת'ל בעצם אדם זה אבר מן

 החי שני עצמות נאמרו בעינין בעצם אדם זה אבר מן החי וכל הנגע בעצם זה עצם ?כ?סעורה ד' א' מה המת בשר גידים
 ועצמות אף אבר מן החי כביריתו בשר גידים ועצמות או בקבר זה קבר סתום אתה או' זה קבר סתום או אינו אלא קבר
 פתוח אמרת קל וחומ' מה אהל שהוא מקבל טומאה אין מטמי מכל צדדי?ן? כשהוא פתוח קבר שאין מקבל טומאה דין
 הוא שלא יטמי מכל צדדיו כשהוא פתוח או מה להלן טמא טומאת ערב אף כאן טמא טומאת ערב אמרת וכי אהל מאין

למד לא מן הדין ודבר הלמד ממקום אחר אתה בא ללמד ממנו הלמד מן הלמד 
  ולקחו לטמא מעפ' שרפ' החט' וכי עפר הוא והלי אפר הוא מפני מה שינה הכת' במשמעו מפני שמקישו לדבר אחר<קכח>

 ד' א' נא' כאן עפר ונא' להלן עפר מה עפר האמ' להלן עפר על פני המים אף עפר האמור כאן עפר על פני המים מה להלן אם
 הקדים עפר למים יצא ד' א' אם נשתנו מראיו כשר ונתן עליו מים חיים במי מעין הכת' מד' אתה או' במי מעין הכת' מד' או
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 אינו מד' לא במים שהן חיים לעולם ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ויחפרו עבדי יצחק בנחל הא מה ת'ל ונתן עליו
 מים חיים במי מעין הכת' מד' אל כלי מגיד שעשה בה כל הכל' ככלי חרס שהיה בדין הואיל מים ועפר מקדשין בסוטה

  הכלים ככלי חרס אף פרה לא נעשה בה כל הכלים>166<ומים ועפר מקדשין בפרה אם למדתי לסוטה שלא עשה בה כל 
ככלי חרס ת'ל אל כלי חרס מגיד שעשה בה כל הכלים ככלי חרס 

  ולקח נא' כן לקיחה ונא' להלן לקיחה מה לקיחה האמור להלן שלשה אף לקיחה האמור כאן שלשה אזוב ולא<קכט>
 איזובין אזוב ולא אזוב כוחלית אזוב ולא אזוב רומית אזוב ולא אזוב מדברית ולא כל אזוב שיש לו שם לווי וטבל ()[ב]מים

 שיהא במים כדי טבילה איש להוציא את הקטן משמע מוציא את הקטן ומוציא את האשה ת'ל טהור להביא את האשה דב'
 ר' ישמעאל ר' עקיבה או' טהור למ' נא' עד שלא יאמר יש לי בדין אם האוסף טהור המזה לא יהא טהור הא מה ת'ל טהור

 טהור מכל טומאה ואי זה זה זה טבול יום ר' אומ' נא' כן טהור ונאמ' להלן טהור מה טהור האמ' להלן טמא לתרומה
 וטהור לחטאת אף טהור האמ' כן טמא לתרומה וטהור לחטאת והזה על האהל ועל כל הכלים בשעת קיבול טומאה ועל

 הנוגע בעצם זה עצם כשעורה אתה או' זה עצם כשעורה או אינו אלא אבר מן החי כשהו או' או בעצם הרי אבר מן החי אמ'
 הא מה ת'ל על הנגע בעצם זה עצם כשעורה על הנגע בעצם מגיד הכת' שכשם שהביא כולם לעיניין טומאה כך הביא כולן

  ביום הג' וביום הז'>167<לעיניין הזייה והזה הטהור [על הטמא] על הטמא טהור על (הטמא) [הטהור] טמא דב' ר' עקיבה 
 בא הכת' ולימד על טמא מת שטעון הזייה ג' (והזה הטהור) וז' ואתה או' לכך בא אם הזה בג' יטהר אם לא הזה בג' לא

 יטהר בז' ת'ל ו(ט)[ח]טאו ביום השביעי שנא' עליו לפסול אין לי אלא שביעית ח' ט' ועשי' מניין ת'ל וחטאו מכל מקום וכבס
 בגד' ורח' (בש') במ' וטה' בערב מה תל' מפני שהייתי אומ' אם קדמה טבילה להזייה יצא ת'ל וחטאו ביום השבי' ואחרכך

 יכבס בגדיו ורחץ במים שלא תאמר נוגע מטמא בגדים והמזה נוגע דין הוא שיטמא בגדים אין לי אלא טהור ואיש אשר
 יטמא ולא יתחטא ונכר' על טומ' מקדש הכת' ענש כרת אתה או' על טומאת מקדש הכת' ענש כרת או לא ענש אלא על

 הזייה ת'ל ואם לא יתחטא עונשו לא יטהר אין עונשו כרת והיתה להם לחק' עולם שינהוג הדבר לדורות ומזה מי הנדה
 יכבס בגד' בין מים למים הכת' חולק בין מים למים שיש בהן הזייה ובין מ(ו)[י]ם שאין בהן כדי הזייה שהמים שיש בהן כדי

 הזייה מטמי אדם לטמא בגדים ומים שאין בהן כדי הזייה מטמא אדם לטמא אוכלין ומשקין אתה או' לכך נא' בא או לא
 בא אלא לחלוק בין מזה לנוגע שהמזה שלא נוגע מטמי בגדים והמזה נוגע דין הוא שיטמי בגדים אמרת קל וחומר הוא אם
 המזה שלא נוגע מטמי בגדים והמזה נוגע דין הוא שיטמי בגדים מקל וחומר אם המזה שלא נוגע מט' בגד' והמזה נוגע דין
 הוא שיטמא בגד' אין לי אלא טהורין טמאין מנ' אמרת קל וחומר הוא אם (ט) טהורין מטמאין קל וחומר לטמאין אין לי

 אלא כשרין פסולין מנ' אמרת קל וחומ' הוא אם כשרין מטמין קל וחומר לפסולין הא אין עליך כלשון האחרון אלא כלשון
  בין מים שיש בהן כדי הזייה ובין מים שאין בהן כדי הזייה שהמים שיש בהן>168<הראשון בין מים למים הכת' חולק 

כדי הזייה מטמי אדם לטמא בגדים ומים שאין בהן כדי הזייה מטמי אדם לטמי אוכלין ומשקין 
  וכל אשר יגע בו הטמא יטמא למ' נא' לפי שהוא אומ' בחלל חרב בא הכת' ולימד על החרב שהיא טמאה טומאת ז'<קל>

 והנוגע בה טמא טומאת ז' הא למדנו לכלים ואדם כלים ואדם וכלים מנ' ת'ל וכבסתם בגדיכם [וג'] הא למדנו לכלים ואדם
 וכלים אדם וכלים מנ' אמרת קל וחומ' הוא ומה כלים הנוגעין באדם הנגע בכלים הנוגעין במת הרי הן טמאין כלים הנוגעין

 בכלים הנוגעין במת דין הוא שיהו טמאין כלים באדם מנ' אמרת קל וחומר הוא ומה כלים הנוגעין באדם והנגע במת דין
 הוא שיהו טמאין או יהא אדם מקבל טומאה מן המת לטמא את חבירו טומאת ז' אמרת קל וחומ' הוא ומה כלים שאין

 מטמין על גבי משכב ועל גבי מושב הרי הן מקבלין טומאה מן המת לטמי אדם טומאת שבעה אדם שמטמא על גבי משכב
 ועל גבי מושב אינו דין שיהא מקבל טומאה מן המת לטמי את חבירו טומאת ז' ת'ל והנפש הנגעת תט' עד הע' טומאת ערב
 הוא מטמי ואין מקבל טומאה מן המת לטמי את חבירו טומאת ז' או שיטמי בהסיט אמרת קל וחומר הוא מה נבלה קלה

הרי הוא מיטמי בהסיט מת חמור אינו דין שיטמי בהסיט ת'ל וכל אשר בו הטמא יטמ' במגע הוא מטמי ואין מטמי בהסיט 
  וישב ישר' בשטים אין ישיבה בכל מקום אלא קלקלה שנ' וישב העם לאכל ושתו וג' וישבו לאכל לחם וג' ר'>169< <קלא>

 עקיבה או' כל פרשה שסמוכה לחברתה למידה הימנה ר' או' הרבי פרשיות סמוכות זו לזו ורחוקות זו מזו כרחק מזרח
 ממערב כיוצא בו אתה או' הן לא שמעו אלי וא' לו מקו'ם ושמעו לקולך כיוצא בו אתה או' ובת איש כהן כי תחל לזנות

 והכהן הגדול מאחיו וג' אף הוא נשרף משל למ' הד' דומ' לקיטרון שהשלים שמו ולא שימש פלומופילין שלו אלא ברח והלך
 לו (והלך לו) שלח המלך והביאו וחייבו לקטוע את ראשו עד שלא ליהרג א' המלך מלאו מידה שלדינרי זהב והוציאו לפניו
 ואמרו לו אילו עשית כדרך שעשו חביריך הייתה נוטל מידה שלדינרי זהב ונפשך שלך עכשיו איבדת את נפשך ואיבדת את

 ממונך כך בת כהן שזינת יוצא כהן גדול לפניה ואו' לה אילו עשית כדרך שעושות אימותיך זכית שיוצא ממך כהן גדול
 כיוצא בזה ועכש' איבד' את זכותך ואיבדת את כבודך לכך נאמ' ובת איש כהן והכהן הגדול כיוצא בו אתה או' כי אתם לא

  עמי ואו' והיה מספר בני יש' וגו' וכי מה עניין זה לזה משל למלך שכעס על אשתו שלח אחר סופר לבוא ולכתוב לה>170<
 גיטה עד שלא בא הסופר נתרצה המלך לאשתו א' המלך אפשר שיוצא סופר זה מיכן חלוק אלא א' לו בא כתוב שאני כופל

 לה כתובתה לכך נא' כי אתם לא עמי והיה מספר וגו' כיוצא בו אתה או' תאשם שמרון כי מרתה באלהיה ואו' שובה יש' עד
 ייי אל'יך וכי מה עניין זה לזה משל למדינה שמרדה על המלך פולימרגוס להחריבה היה אותו פולימרגוס בקי ומיושב א'
 להם טלו לכם ימים ואם לאו הריני עושה לך כדרך שעשיתי למדינה פל' ולחברתה ולהפרכיא פלנית ולחברותיה לכך נא'

 תאש' שמר' שובה יש' ד' א' וישב יש' בשטים במקום הסוטות לפי שהיו יש' במדבר מ' שנה לא מקום זרע ות' וגפ' ורמ' באו
 ועשו מלחמה עם סיחון ועם עוג ונפלו בידן ונטלו כל מה שלהן מלכות זו מתגאה ומשתחצת אין לה אלא ארבע מדינות

 שראויות למלכות ואילו הן א?כ?יא ואלכסנדריאה וקרטיכני ואנטוכיא ולאילו היה להן ששים עיר וכולן ראויות למלכות
 שנ' ששים עיר כל חבל ארגב וג' באו ועשו מלחמה עם סיחון ועם עוג ונפלו בידן ונטלו כל מה שלהן אבל משנתמלו ישר'

 בביזה התחילו מבזבזין את הביזה מקרעין כסות ומשליכין מקרעין בהמה ומשליכין לפי שלא היו מבקשין אלא כלי כסף
 וכלי זהב שנ' כל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו באו וישבו להן בשטים במקום הסוטות באותה שעה עמדו עמונים ומואב'

 ובנו להן קולין מבית הישימות ועד הר השלג הושיבו שם נשים מוכרות כל מיני כיסנין והיו יש' אוכלין ושתויין באותה שעה
 אדם יוצא לטייל בשוק ומבקש ליקח לו חפץ מן הזקינה והיתה מוכרת לו בשוה וקטנה קורא ואומרת לו מבפנים בא וקח

  היכנס לפנים וברור לך לעצמך אי אתה בן>171<לך בפחות והיה לוקח ממנה ביום ראש' וביום שיני ובשלישי אמרה לו 
 בית והוא נכנס והצרצור [והסרסור] מלא יין אצלה מיין העמוני ועדיין לא נאסר יינן שלגוים ליש' אמרה לו רצונך שתשתה

 יין והוא שותה והיה היין בוער בו אמר לה הישמעי לי והיא מוציאה טופוס שלפעור מתחת פסיקיא שלה א' לו רצונך
 שאשמע לך השתחוה לזה א' לה וכי לעבודה זרה אני משתחוה א' לו ומה עכבת לך אינו אלא שתגלה עצמך לו מיכן אמ'

 המפעיר עצמו לבעל פעור זו היא עבודתו והזורק אבן במרקוליס זו היא עבודתו היה היין בוער בו א' לה הישמעי לי אמ' לו
 רצונך שאשמע לך הנזר מתורתו שלמשה שנ' והמה באו בעל פעור וינזרו לבשת באחרונה חזרו לעשות להן מרזיחין והיו

 קוראות להן ואוכלין שנ' ותקראן לעם וג' ר' אלעזר בן שמוע או' כשם שאי (ש) אפשר לו למסמר לפרוש מן הדלת מן העץ
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 כך אי אפשר להן לישר' לפרוש מן הפעור בלא נפשות מעשה במנחם מגובתא דאריח שהיה מעגיל בחביות ובא עליו שרו
 שלפעור שמט עליו את השפוד וברח והלך לו ובא עליו בלילה שני א' לו אף אתה מקללני א' לו שוב איני מקללך מעתה שוב
 מעשה בסבטיא מאולם שהשכיר חמורו לגויה אחת כיון שיצת לפיתחה שלמדינה אמרה לו המתן עד שתיכנס לבית עבודה

 זרה שלה אחר שיצאת א' לה המתן עד שאכנס ואעשה כדרך שעשית אמ' לו אפשר אי אתה יהודי נכנס וקינח עצמו בחוטמו
 שלפעור והיו כל הגוים משחקין עליו ואו' מעולם לא עשה אדם עבודה כיוצא בה שוב מעשה בשלטון אחד שבא ממדינת

 הים להשתחות לפעור א' להן הביאו פר או איל שאנו מקריבין לו אמ' לו אין אנו נזקקין לו לכך אלא (לכך)[שת]גלה עצמך
  אוי לכם ולטעותכם באותה שעה חרה ייי ביש' ויאמר>172<לו והיה גירא בהן סנגדורין והיו מפצעות את ראשיהן א' להם 

 ייי אל משה קח לך את כל ראש' הע' דיינין ויהיו צולבין את חטאים נגד השמש ויאמר משה אל שפטי יש' בא לו שבטו
 שלשמעון אצל זמרי א' לו הרי את יושב שליוה ואנו נידונין בהריגה עמד וכינס כ'ד אלף משבטו בא לו אצל כזבי א' לה

 השמעי לי א' לו איני נשמעת אלא לאדם גדול שהוא כיוצא במשה רבך א' לה אף אני רוב השבט ונשמעה לו ולא עוד אלא
 ששבטי גדול משבטו שאני לשני והוא לשלישי אחזה בידו והחזירה באמצע כל יש' שנ' והנה איש מבני יש' בא ויקר' אל

 אחיו המדינית וגו' נענה פינחס וא' אין כאן אדם שייהרוג ויהרג היכן הן אריות גור אריה יהודה דן גור אריה התחיל וצווח
 כיון שראה שהכל שותקין עמד מתוך סנדרי שלו ושמט את הרומח והניחה באפונדתו והיה מסתמך במקלו והולך א' לו

 פינחס להיכן אתה הולך א' להן אין לי משמעון בכל מקום מצינו ששמעון גדול מלוי אמרו לו הניחו ויכנס והיתירו פרושין
 את הדבר כיון שנכנס עשה לו המקו'ם ו' ניסים נס ראשון שדרכן לפרוש זה מזה ובא מלאך ודבקן זה בזה נס שיני שסתם

 מלאך את פיהם ולא היו יכולין לדבר נס ג' שכיוון את הרומח בתוך הזכרות שלו בתוך קיבה שלה והיו הכל רואין את
 הזכרות שלו בקיבה שלה בשביל הנוקרנין שלא יהו אומ' אף הוא נכנס לעשות צרכיו נס ד' שיגביה המלאך פתח שקוף כיוון
 שייראו על כתיפו נס ה' שלא נשמטו מן הרומח אלא עמדו במקומן נס ו' שהיה המלאך מחבל לפניו ויוצא כיון שראה פינחס

  בא לו>173<את המלאך שהיה מחבל יותר מדיי השליכן לארץ ועמד ופילל שנ' ויעמד פינחס ויפלל וג' ותחשב לו לצדקה 
 שבטו שלמעון אצל שבטו שללוי א' לו וכי בן בתו שלפוטי הזה מבקש לעקור שבט אחד מישר' כיון שראה מקו'ם שהיה

 מזלזלין בו התחיל מייחסו לשבח פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן נס ז' שנארך חנית שלרומח עד שנכנס בשני גלמים ויצא
 למעלה ח' נתחזק זרועו שלפינחס ט' שלא נשבר הרומח י' שלא ירד מדמם על פינחס שלא יטמא י'א שלא מתו והן בידו

 שלא יטמא י'ב שדרך העליון להיות תחתון ברומח ונעשה נס ונהפך זמרי על כזבי בשעת מעשה וראום כל יש' וחייבום מיתה
 פינחס כהן בן כהן קניי בן קניי משיב חימה בן משיב חימה השיב את חמתי וג' לכן אמר וג' מלמד שעמדו ממנו בביניין

 ראשון י'ח כהנים נביאים אבל בבניין האחרון עמדו יותר ממ' כהנים נביאים ובשביל שהיו מוכרין אותה בדמים התחילו
 שנותיהן מתקצרות מעשה באחד ששילח ביד בנו שתי מדות שלכסף מלאות כסף וחוקיהן כסף שוב מעש' באח' ששילח ביד
 בנו שתי מידות שלזהב מלאות זהב וחוקיהן זהב אמרו (כהפ)[כפה]סיח את המנורה והיתה לו ולזרע' אחר' בר' כהנת עולם

 אילו כ'ד מתנות שניתנו להן לכהנים תחת אשר קנא לאל'יו תחת אשר הערה למות נפשו לכפר על בני יש' לא נא' כן אלא
ויכפר שעד עכשיו לא זז אלא עומד ומכפר עד שיחיו המתים 

  לאלה תחלק הארץ הכל במשמע כהנים לוים ויש' נשים ועבדים טומטום ואנדרוגינס כמשמעו ויאמר ייי אל>174< <קלב>
 אהרן בארצ' לא תנח' יצאו כהנים בתוך בני יש' לא ינח' נח' יצאו לוים לשמות מטות אבתם ינח' יצאו גרים ועבדים איש

 לפי פקדיו יצאו נשים טומט' ואנדרוגינס ר' יאשיה או' ליוצאי מצר' נתחלקה הארץ שנ' לשמות מט' אבת' ינח' מה ת'ל
 לאלה תחלק הארץ מפני נשים ומפני קטנים ר' יונתן או' לבאי הארץ נתחלקה האר' שנ' אלה פקודי בני יש' שש מאות אלף

 לאלה תחלק הא' מה ת'ל לשמות מט' אב' ינח' שינה הכת' נחלה זו מכל נחלות שבתורה שכל נחלות שבתו' חיים יורשין את
 המתים כאן יורשין מתים את החיים ר' אומ' משל למה הד' דומ' לב' אחים כהנים שהיו בעיר לזה בן אחד ולזה ג' בנים
 יצאו לגרן זה נטל סאה ואילו נטלין ג' סאין והורישו את אבות' וירשו מתים את החיים וחזרו וחלקו בשוה ר' שמעון בן

 אלעזר או' נטל חלקו וחלק אביו וזה נטל חלקו וחלק אביו נמצית מקיים לאלה תחל' הא' ונמצית מקיים לשמות מט' אב'
  לרב תרבה נחל' הרי שיצאו עמו י' בנים ממצר' ובכניסתן לארץ נמצאו ה' קורא אני על' לרב תרבה נחלתו הרי>175<ינחלו 

 שיצא' עמו ה' בנים ממצ' ובכניסתן לארץ נמצאו י' קורא אני עליו ולמעט תמעיט נחלתו לרב תרבה נחלתו איש יצאו נשים
 טומט' ואנדר' מלמד שלא נחלקה ארץ יש' אלא לכל שבט ושבט לפי משהו כן הוא או' וידברו בני יוסף את יהושע וג' מהו

 או' ויאמר יהושע לא אם עם רב אתה וג' יותן נחלתו שומע אני מעורבבין ת'ל בגורל אי בגורל שומע אני בינו לבין עצמו ת'ל
 על פי נחלתו הגורל תחלק נחל' מגיד שלא נתחלקה ארץ יש' אלא ברוח הקודש אך יצאו יהושע וכלב כן הוא או' ויתנו לכלב
 את חברון ואו' ויתנו בני יש' נחלה ליהושע בן נון בתוכם על פי ייי נתנו לו את העיר וג' לשמ' מט' אב' יצא' גרים ועבד' על פי

הגורל תחל' נחל' שלא נתחלקה ארץ יש' אלא בשימון בית כור כנגד בית מאה ובית מאה כנגד בית כור 
  ותקרבנה בנות צלפחד כיון ששמעו בנות צלפחד שהארץ מתחלקת לשבטים אבל לא לנקבות נתקבצו כולן>176< <קלג>

 זו לזו ליטול עצה אמרו לא כרחמי בשר ודם רחמי מקו'ם רחמי בשר ודם רחמיו על הזכרים יתר מן הנקבות אבל מי שאמר
 והיה העול' אינו כן רחמיו על הכל שנ' נתן לחם לכל בשר וג' נתן לבהמה לחמה ואו' טוב ייי לכל בן חפר בן גלע' בן מכיר בן

 מנשה מגיד הכת' שכשם שצלפחד היה בכור כך כולן היו בכורות ללמדך שהיו זכאות בני זכיי שכל מי מע(ו)שיו סתומין
 ומעשה אבתיו סתומין והכת' מייחסו לשבח הרי זה צדיק בן צדיק וכל מי שמעשיו סתומין ומעשה אבת' סתומין והכת'
 מייחסו לגניי הרי זה רשע בן רשע ר' נתן אומ' כת' ולימדך שכל צדיק שגדל בחיק רשע ולא עשה כמעשיו להודיעך כמה

 צידקו גדול שגדל בחיק רשע ולא עשה כמעשיו וכל רשע שגדל בחיק צדיק ולא עשה כמעשיו להודיעך כמה רשעו גדול שגדל
 בחיק צדיק ולא עשה כמעש' להודיעך כמה רשעו גדול שגדל בחיק צדיק ול' עש' כמעש' עובדיה גדל בין ב' רשעים בין אחאב
 לאיזבל ולא עשה כמעשיהם ונתנבא על עשו הרשע שגדל בין שני צדיקים בין יצחק לרבקה ולא עשה כמעש' שנ' חזון עבדיה

 כה אמר ייי לאדום שמועה שמענו וגו' למשפחות מנשה בן יוסף שכשם שחיבב יוסף את ארץ יש' כך יצאו מחלציו שחיבבו
 את ארץ יש' ואלה שמות בנת' מחל' ונע' חג' ומל' ותר' או כל הקודם במקרא קודם במעשה ת'ל ותהיינה מחלה תר' וג'

 מלמד שכולן שקולות זו ?ב?זו ותעמדנה לפני משה מגיד הכת' שלא עמדו אלא בשנת הארבעים בשנה שמת בה אהרן שנ'
  לפני משה ולפני אלעזר הכהן אם משה לא היה יודע אלעזר היה יודע אלא סרס את המקרא>177<ויעל אהרן הכהן וג' 

 ודורשהו דב' ר' יאשיה אבה חנן א' משם ר' אליעזר בבית המדרש היו יושבין ובאו ועמדו לפניהן אבינו מת במדבר ר' עקיבה
 או' נא' כאן מדבר ונא' להלן מדבר מה מדבר האמ' להלן צלפחד אף מדבר האמ' כאן צלפחד והוא לא היה בתוך העדה זו

 עדת מלינים הנועדים על ייי זו עדת מרגלים בעדת קרח זו עדתו שלקרח כי בחטאו מת שלא החטיא אחרים עימו ובנים לא
 היו לו שאילו היתה לו בת בן לא היינו תובעות למה יגרע שם אבינו מת' משפח' ר' יהודה או' נא' כאן שם ונא' להלן שם מה
 שם האמ' להלן נחלה אף שם האמ' (להלן) כאן זרע כי אין לו בן למ' נא' והלי כבר נא' ובנים לא היו לו למ' נא' כי אין לו בן

 מגיד שהיו חכמות דורשות הא אם היה לו בן לא היינו תובעות תנה לנו אחזה ר' נתן או' ייפה כח הנשים מכח אנשים
 אנשים אומ' נתנה ראש ונשובה מצרימה ונשים אומרות תנה לנו אחזה ויקרב מש' את משפטן לפני ייי א' ר' הידקא שמעון
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 השקמוני היה לי חבר מתלמידי ר' עקיבה וא' יודע היה משה שהבנות נוחלות על מה נחלקו אם יירשו בראוי כבמחוזק ואם
 לאו וראויה היתה פרשת נחלות שתיאמר על ידי משה אלא שזכו בנות צלפחד שנאמרה על ידיהן לכך מגלגלין זכות על ידי

זכיי וחובה על ידי חייב 
  ויאמר ייי אל משה כן בנות צלפחד דברת יאה תבעו בנות צלפחד שכך פרשה כתובה לפניי במרום אשרי אדם<קלד>

  כיוצ' בו אתה או' כן מטה בני יוסף דברים כיוצ' בו אתה או' ויאמר ייי סלחתי כדבריך>178<שהקודש מודה לדבריו 
 עתידין אומות העול' לומר אשרי אדם שהקודש מודה לדבריו נתון תתן להם אחז' נחל' זו נחל' אביהן בתוך אחי אביהן זו

 נחלת אחי אביהן והעברת וג' מגיד שבנות צלפ' נטלו שלשה חלקין בנחלה חלק אביהן וחלק אבי אביהן וחלק אביהן שהיה
 בכור ר' אליעזר בן יעקב או' אף חלק אחי אביהן ואל בני ישר' תדבר לא' אין לי אלא לשעה לדורות מנ' ת'ל ואל בני יש' תד'

 לא' איש וג' בכולן הוא או' ונתתם וכאן הוא או' והעברתם ר' או' אין לך מעביר בנחלה אלא בת מפני שבנה ובעלה יורשין
 אותה מנין שהאב קודם את האחין בנחלה היה ר' בר' יוסי או' הרי הוא או' והעבר' את נחל' לבתו מפני הבת אתה מעביר

 את האב ואי את מעביר מפני האחין ומנ' שהאב יורש אמרת קל וחומ' ומה אחין שאינן באין אלא מכוח האב הרי הן יורשין
 האב שאין האחין באין אלא מכוחו דין הוא שיורש ומנין לעשות את בת הבן כבן אמרת קל וחומ' הוא ומה בנות צלפחד

 שלא היו אלא לשעה עשה את בת הבן כבן קל וחומ' לדורות מנין לעשות נקבות כזכרים הרי אתה דן הואיל והבנים יורשין
  היורשין נעשה נקבות כזכרים ומה בנים עשה זכרים>179<ואחין ואחי האב יורשין מה בנים עשה נקבות כזכרים אף בכל 

 לנקב' אף בכל היורשין נקדין זכרים לנקב' מה בגואלין עשה בנים כאבותם אף בכל היורשין נעש' בנ' כאבו' ומנ' שהבת
 יורשת הרי הוא או' וכל בת ירשת נחלה ממטה בני יש' אין לי אלא בת הבן מנ' אמרת קל וחומ' הוא ומה בת שהורע כוחה
 במקום הבן הרי היא יורשת בן שייפה כוחו במקום הבת דין הוא שיירש ומנ' שהאיש יורש את אשתו ת'ל ממשפחתו וירש
 אתה דב' ר' עקיבה ר' ישמעאל או' אין צריך שהרי כבר נא' וכל בת יורש' ואו' לא תסב נחל' ממטה למט' אח' ואו' ואלעזר
 בן אהרן מת וג' וכי מנ' לפינחס בהר אפרים אלא שנשא אשה מבנות אפרים ומתה וירשה כיוצא בו ושגוב הוליד את יאיר
 ויהי לו עשר' וג' ערים בארץ הגל' וכי מנ' היה ליהודה באר' הגל' אלא שנ' שנשא אשה מבנות מנשה ומתה וירשה ואם אין

 אחים לאב' ממשפ' זו משפחת אביו או אינו אלא משפחת אמו ת'ל למשפחתם לבית אבת' מגיד שמשפח' הולכות אחרי
 אבות וירש אתה לעניין שאמרנו והיתה לבני יש' לחקת משפט נתנה תורה דעת בחכמים לדרוש ולומר כל הקרוב בשאר

 קודם בנחלה ויאמר ייי אל משה עלה אל הר העברים הזה הר נבו זו נחל' בני ראובן ובני גד שבשע?ה? שנכנס משה לנחלת
 בני ראובן ובני גד שמח ואמר דומה אני שהתיר לי נדרי והתחיל שופך תחנונים לפני מקו'ם משל למ' הד' דומ' למלך בשר

  שגזר על בנו שלא יכנס לפתח פלטין שלו נכנס לבית השער והוא אחריו לחצר והוא אחריו לטריקלין והו' אחר'>180<ודם 
 כיון שנכנס ליכנס לקיטון א' לו בני מיכן ואילך את אסור כך בשעה שנכנס מש' לנחלת בני ראובן ובני גד שמח וא' דומה

 שהתיר לי נדרי התחיל שופך תחנונים לפני מקו'ם והרי דבר' קל וחומר ומה אם משה חכם חכמים גדול גדולים אבי
 הנביאים אף על פי שידע שנגזרה עליו גזירה לא מנע עצמו מן הרחמים קל וחומ' לשאר כל אדם ואתחנן אל ייי במיני

 תחנונים בעת ההיא שאין ת'ל לאמר אלא א' לו הודיעני אם אני נכנס לארץ ואם איני נכנס אדני אדון אתה לכל באי העולם
 אל'ים בדין בראת את העולם אתה החלות אתה התחלת לפתוח פתח לעבדך בשעה שהכנסתני לנחל' בני ראובן ובני גד ד'א

 את' החל' אתה התחלת להראות לעבדך ניסין וגבורות שנ' ויאמר משה אסורה נא ואראה ד'א אתה החלות אתה החלתה
 את השבוע' כתבת בתו' זבח לאל'ים יחרם וג' ובניך עבדו עבודה זרה וביקשתי עליהן רחמים וסלחת אתה החלת את

 השבועה את גדלך זו מידת טובך שנ' ועתה יגדל נא כח ייי ואת ידך זו ימינך שפשוטה לכל באי העול' שנ' ימינך ייי נאדרי
 בכח ואו' כי ימינך וזרועך וגו' בי נשבעתי יצא מפי צד' החזקה שאתה כובש ברחמים את מידת הדין שנ' מי אל כמוך נושא

 עון וג' ישוב ירחמנו יכבוש עוונו' תתן אמת ליעקב אשר מי אל בשמים ובארץ שלא כמידת בשר ודם מידת המקו'ם בשר
 ודם הגדול מחבירו מבטל גזירת חבירו אבל מי יכול למחות על ידיך כן הוא או' והוא באחד ומי ישיבנו וג' ר' יהודה בן אבא

 או' משל לאדם נתון בקונא נטירסין שלמלכות אפילו נותן ממון הרבי אי אפשר ליעקר אבל אתה אמרת עשו תשובה ואני
  ובארץ חוץ מבין ישר' וידעת היום והשבת אל לבבך כי ייי וגו' אין>181<מקבל שנ' מחיתי כעב פשעיך אשר מי אל בשמים 

 עוד אף לא באויר אשר יעשה כמעש' וכגבור' על הים ד'א כמעש' במצר' וכגבור' על נחלי ארנון אעברה נא וארא' אין נא אלא
 לשון בקשה הירדן הזה זו היא שר' יהודה או' ארץ כנען היא טובה ולא נחלת בני ראובן ובני גד ההר הטוב זו ירושלם
והלבנון זה בית המקדש כן הו או' פתח לבנון דלת' ואו' והלבנון באדיר יפול ויש או' לבנון מינה עליהם את המלכות 

  ויתעבר ייי בי כאדם שאו' נתעבר בי פל' נתמלא עלי חימה למענכם אתם גרמתם כן הוא או' ויקציפו על מי מריבה<קלה>
 ולא שמע אלי וקיבל תפילתי ר' נתן אומ' הרי הוא או' הן אל כביר לא ימאס אין המק' מואס תפילת הרבים אבל כאן ולא
 שמע אלי ולא קיבל תפילתי ויאמ' ייי אלי רב לך א' לו משה בדבר הזה רב לך שאין מניחין את הצדיק' לבוא לידי עבירה

 חמורה מיכן היה ר' ישמעאל לפום גמלא שיחנא ד'א אם משה חכם חכמ' גדול גדולים אבי נביא' לא נשא לו בדין קל וחומר
 לשאר כל אדם המענין את הדין המעוותין את הדין על אחת כמה וכמה רב לך א' לו הרבה שמור לך הרבי צפון לך שנ' מה
 רב טובך וגו' ואו' מעולם לא שמעו ולא האזינו וגו' ד'א רב לך א' לו משה הרבה עמלת הרבי יגעת צא נח שנ' ועתה לך לקץ

  לאו איכנס כהדיוט א' לו רב אין המלך נכנס כהדיוט א' לו אם לאו אעשה תלמיד ליהושע א' לו>182<ותנוח וג' א' לו אם 
 רב לך אין הרב נעשה תלמיד לתלמידו א' לו אם לאו איכנס דרך אויר או דרך חלל א' לו שמה לא תבוא א' לו אם לאו

 עצמותיי יעברו את הירדן א' לו כי לא תעבר את הירדן הזה וכי המת יכול לעבור אלא א' לו משה אף עצמותיך לא יעברו
 את הירדן אל תסף וגו' א' לו משה בדבר זה אל תבקש ממני אבל בדברים אחרים גזור עלי ואני אעשה כך א' לו הקב'ה

 למשה משה בדבר זה אל תבקש ממני אבל בדבר אחר גזור עלי ואני אעשה ותגזר אמר ויקם לך א' לו אם לאו הראני נא א'
 לו בדבר זה אני שומע לך עלה ראש הפסגה ורא' בעינ' מגיד הכת' שהראהו מקום למשה את הרחוק כקרוב את שאין גלוי

כגלוי וירא את כל קרויי (ה)אר' יש' שנא' ויראהו ייי וג' ואת כל נפתלי ואת הנגב ואת הככר וג' 
  ויאמר ייי אל מש' זאת הארץ וג' ר' עקיבה או' מגיד הכת' שהראה מקו'ם למשה את כל חדרי ארץ יש' כשלחן ערוך<קלו>

 שנ' ויראהו ייי את כל הא' ר' אלעזר א' ניתן כח בעיניו שלמשה וראה מסוף העולם ועד סופו כן את מוצא בצדיקים שרואין
 מסוף העו' ועד סופ' מלך ביופיו תחזינה עיניך נמצית או' שתי ראייות הן אחת ראייה שלנחת ואחת ראייה שלצער באברהם
 הוא או' שא נא עיניך וראה זו ראייה שלנחת במשה הוא או' עלה ראש הפסגה זו ראייה שלצער נמצית או' שתי קריבות הן

 א' קריבה לשם שמים וא' קריבה [שאינה] לשם שמים ותקרבון ותעמדון תחת ההר זו קריבה לשם שמים ותקרבון אלי
 כלכ' זו קריבה שאינה לשם שמים וצו את יהושע ציוהו על דברי תלמוד ר' נתן או' ציוהו על הגבעונים ד'א ציוהו על המסות

  הריבות כי הוא יעבר לפני העם מגיד שאין ממנין (על) ב' פרנסין לדור והוא ינחיל אותם מגיד שאין>183<ועל הטרחות ועל 
 יהושע נפטר מן העולם עד שמנחיל את הארץ אשר תראה מגיד שראה משה בעיניך מה שלא הלך יהושע ברגליו ונשב בגיא
 א' להן ראו אי זו עבירה עברתי וכמה בקשות ביקשתי ולא נסלח לי וראו כמה עבירות עברתם וא' לכם המק' עשו תשובה

 ואני אקבל ר' יהודה בן אבא או' משלשה מקומות באו יש' לידי עבירה חמורה וא' להן המק' עשו תשובה ואני מקבל כיוצא
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 בו אתה או' ויקרא שם המקום מסה ומריבה וג' מהוא או' ויאמר אם שמע תשמע לקול ייי אל'יך כיוצא בו ובתבערה
 ובמסה מהו או' ועתה יש' מה ייי אל'יך שאל מעמך אף כאן אתה או' ונשב בגיא ועתה יש' שמע אל החקים ואל המשפ'

וראית אתה ונאספת אל עמיך וג' מגיד שנתאווה משה למיתתו שלאהרן שנ' כאשר נאסף אהר' אחיך 
  משה ואהרן בהכרת מתו שנ' על אשר לא קדשתם אותי האם קדשתם אותי עדיין לא הגיע זמנכם למות שני פרנסין<קלז>

 עמדו א' א' יכתב סורחני ואחד א' לא יכתב סירחוני דוד א' לא יכתב סירחוני שנ' אשרי נשוי פשע כסוי חטאה משה א'
 יכתב סורחני שנ' על אשר מריתם פי משל למ' הד' דו' לשתי נשים שהיו לוקות בבית דין אחת לוקה על מה שקילקלה ואחת

  סורחני שלא יהו העומדין סבורין לומר>184<לוקה על שגנבה פגי שביעית זו שגנבה פגי שביעית אומרת בבקשה הודיעו 
 כשם שזו קילקלה כך זו קילקלה תלו את הפגין בצוארה והיה כרוז מכריז לפניה על הפגין זו לוקה ר' אלעזר המוד' או' בא

 וראה כמה חביבין צדיקים לפני מי שאמר והיה העול' שבכל מקום שמזכיר מיתתן כך מזכיר סירחונן וכל כך למה כדי שלא
 ליתן פתחון פה לבאי העול' לומר מעשים מקוקלין היה להם לכך מתו כך בד' מקומ' מזכיר מיתתן [שלבני אהרן ובכל

 מקום שמזכיר מיתתן] מזכיר סירחונן שם להודיעך שלא היתה בהן אלא זו בלבד והרי דבר' קל וחומ' אם כך חס המקו'ם
על הצדיקים בשעת כעס קל וחומר בשעת רצון שנ' כה אמר ייי בעת רצון עניתיך 

  וידבר משה לפני ייי להודיע שבחן שלצדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין צורך עצמן ועסוקין בצורכי ציבור<קלח>
 לאמר אין ת'ל לאמר אלא אמ' לו הודיעני אם את ממנה עלי' פרנסין אם לאו עד שהשיבו הק' קח לך את יהושע ר' אלעזר

 בן עזריה או' בד' מקומות ביקש משה מלפני מקום והשיבו על שאלותיו כיוצא בו אתה או' וידבר משה לפני ייי לאמ' הן בני
 יש' וג' אין ת'ל לאמר אלא א' לו הודיעני אם אתה גואלן אם לאו עד שהשיבו עתה תראה אש' אעשה לפרעה כיוצ' בו אתה
 או' ויצעק משה אל ייי לאמר אל נא רפא נא לה אין ת'ל לאמר אלא א' לו הודיעני אם רופאה את אם לאו עד שה(ו)[י]שיבו

  אין ת'ל לאמ' אלא אמ' לו הודיעני אם אכנס לארץ>185<המק' ואביה ירק ירק בפניה כיוצ' בו אתה או' ואתחנן אל ייי 
 אם לאו עד שהשיבו מקום רב לך אף כאן (ת'ל) אין ת'ל לאמר אלא א' לו הודיעני אם את ממנה עליהן פרנסין אם לאו עד

שהש' מק' קח לך את יהושע 
  יפקד ייי אל'י הרוחות מגיד שכל הרוחות אין יוצאות אלא מלפניו ר' אליעזר בנו שלר' יוסי הגלילי אומ' זה סימן<קלט>

 יהא בידך שכל זמן שאדם נתון בחיים נפשו פקודה ביד קונו שנ' אשר בידו נפש כל חי בידך אפקיד רוחי מת נותנה באוצר
 שנ' והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים שומע אני בין צדיקים ובין רשעים ת'ל ואת נפש איבי' יקלע' איש זה יהושע שנ'

 לחם אבירים אכל איש למה פרטו הכת' שלא להטיל מחלוקת בין בניו ובין אחיו אשר יצא לפניהם במלחמה ואש' יבא לפנ'
 במל' לא כדרך שאחרין עושין שהן משלחין חיילות והן באין בסוף אלא כשם שעשה משה שנ' ויאמר ייי אלי אל תירא אתו

 וג' כשם שעשה יהושע (ו)[ש]נ' ויאמר אליו יהושע הלנו אתה אם לצרינו וכשם שעשה פינחס שנ' וישלח אתם מש' ואת
 פינחס אשר יצא לפניהם בראש ואש' יבא לפני' בראש שנ' ויעל בראשנה יואב בן צרויה ויהי לראש אשר יצא לפניהם בגדוד
 ואש' יבא לפנ' בגדוד אשר יצא לפניהם בכרך ואש' יב' לפנ' בכרך אש' יוציאם בזכיותיו ואש' יביאם בזכיותיו אש' יוציאם

 >186<במניין ואש' יביאם במניין שנאמ' ויאמרו אל משה עבדיך נשאו וג' ולמה הוצרכו כפרה לפי שזנו עיניהן מן הערוה 
 ולא תהיה עדת ייי ועליו מפרש בקבלה הגידה לי שאהבה נפשי וג' כעיניין שנא' ועטה את ארץ מצר' כאש' יעט' הרועה את

 בגדי' וג' שלמה אהיה כעטיה על עדרי אבר' יצח' ויע' צא וראה מה הקדש השיבו אם לא תדעי לך היפה בנשים מעולה
 שבנביאים מעולה שבאנשים צאי לך בעקבי הצאן בעקיב אני עושה עמהן ורעי את גדייותיך מנ' אתה או' שהראהו מקום

למשה כל פרנסין שעתידין לשמש את יש' מיום שנברא העול' עד שיחיו המתים שנ' צאי לך בעקבי הצאן 
  ויאמר ייי אל מש' קח לך את יהושע קח לך מה שבליבך קח לך מה שבדוק לך ועליו מפ' בקב' נצר תאנה יאכל פריה<קמ>

 איש אשר רוח בו שיכול להלך כנגד כל רו()[חו] שלכל אחד ואחד וסמכת את ידך עליו א' לו משה תן לו תורגמן ליהושע
 להיות שואל ודורש ומורה הורייות בחייך כ[ש]תיפטר מן העו' לא יהו יש' אומ' אם בחיי רבך לא היית מדבר ועכשיו את
 מדבר ר' נתן או' העמידו מן הארץ והושיבו על הספסל ד'א כיון שהיה יהושע נכנס היה משתיק התורגמן עד שנכנס וישב

במקומו שנ' ונתת מהודך עליו מהודך ולא כל הודך נמצינו למידין פני משה כחמה ופני יהושע כלבנה 
  ולפני אלעזר הכהן יעמד שהיה יהושע צריך לאלעזר ואלעזר צריך ליהוש' ושאל לו שומע אני בינו לבין עצמו ת'ל<קמא>

  שומע אני בקול גדול ת'ל ושאל לו הא כיצד עומד ומדבר בשפתותיו וכהן גדול משיבו על שאלותיו>187<במשפט האורים 
 ויעש מש' כאשר צוה ייי הלך ועשה בשמחה ולא אירע בעינו בין בנו לבין בן אחיו ויקח את יהושע לקחו בדברים והודיעו
 מתן שכר פרנסי ישר' לעולם הבא ויסמך את ידיו עליו בכלי מלא וגדוש כן הוא או' ומשרתו יהושע בן נון וג' כיוצ' בו לא

 ימוש ספר התורה הזה מפיך וגו' והרי דבר' קל וחומ' ומה יהוש' בן נון שהוא מלא רוח חכמה נא' בו לא ימוש שאר בני אדם
 על אחת כמה וכמה ויצוהו מה ציוי הקדש בשמחה כך ציוי מש' ליהוש' ליהוש' בשמחה שומע אני שחסר משה ת'ל ומש' בן

מאה ועשרים שנה וג' לא כהתה עינו בין טמא לטהור ובין אסור להתר ולא נס לחה בעולמו בתורה 
  וידבר ייי צו את בני יש' את קרבני לחמי למ' נא' לפי שהוא או' אשר יצא לפנ' ואש' יבא לפנ' משל למ' הד' דומ'<קמב>

 למלך שהיתה בת בתו נפטרת מן העו' היתה מפקדתו על בניה א' לו בבקשה ממך היזהר לי בבניי א' לה עד שאת מפקדתני
<על בניי פקדי את בניי עלי כדי שלא ימרדו בניי עלי ושלא ינהגו בי מנהג ביזיון כך א' לו הקדש למשה על שאת מפקדני 

  על בניי פקוד את בניי עלי שלא ימרדו בי ושלא ימירו את כבודי באל'י הנכר מהו או' וחרה אפי בו ביום ההוא וג' עד>188
 שאת מפקדני פקד בניי עלי לכך נא' צו את בני יש' צו ציווי מיד בשעת מעשה ולדורות כי דאית בריש וידבר קרבני זה הדם

 לחמי אילו אמורין אתה או' קרבני זה הדם לחמי אלו אמור' או קרב' לחמ' זה הדם ת'ל והקטירם הכהן המזבחה לחם
 אשה לריח ניחח כל חלב לייי האין עליך לומר כלשון האחרון אלא כלשון הראשון קרבני זה הדם לחמי אלו אמורין לאשו

 אלו קמצין ולבונה ריח ניחחי אילו בזיכי לחם פנים תשמרו שלא יביא אלא מן השמור תשמרו שלא יביא אלא מתרומת
 הלשכה תשמ' שיהו כהנים ולוים ויש' עומדים על גביו תשמ' נאמ' כן שמירה ונא' להלן שמירה מה שמירה האמ' להלן

 מבקרו ד' ימים קודם שחיטתו אף שמיר' האמ' כאן מבקרו ד' ימ' קוד' שחיט' תשמ' להקריב לי במועדו למה נא' לפי שהוא
 או' ושחטו אתו כל קהל וג' שומע אני בין בחול ובין בשבת מה אני מקיים מחלליה מות יומת בשאר כל מלאכות חוץ

 משחיטת הפסח או אף בשחיטת הפסח מה אני מקיים ושחטו אתו בשאר כל הימים חוץ מן השחיטה או אף בשחיט' ת'ל
 ויעשו בני יש' את הפסח במועדו אפילו בשבת דברי ר' יאשיה נם לו ר' יונתן במשמע הזה עדן לא שמענו נם לו ר' (יונתן)

 [ישמעאל] יאשיה לפי שהוא או' צו וג' לריח ניחח אם ללמד על התמיד שהוא דוחה את השבת אין צריך שכבר נא' וביום
  מה ת'ל במועדו מופנה להקיש לדון גזירה שוה נא' כאן במועדו ונא' להלן במוע' מה במוע' האמ'>189<השבת שני כבש' וג' 

 להלן דוחה את השבת אף במוע' האמ' כאן דוחה את השבת וא' להן הרי זו אזהרה לבית דין זה האשה אש' תקריבו לייי וג'
 ליום כנגד יום שמעון בן עזיי או' שנים ליום כנגד יום אתה או' שנים ליום כנגד יום או אינו אלא שנ' כשומעו ת'ל את הכבש

 האחד וג' מה ת'ל שנים ליום כנגד יום מיכן אמרו שלשחר היה נשחט על קרן מזרחית צפונית נתון על טבעת שנייה ושלבין
 הערבים היה נשחט על קרן מערבית דרומ' נתון לטבעת שנייה שאמ' תורה שנים ליום כנגד יום את הכבש למה נא' לפי
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 שהוא או' ואמרת להם זה האשה וגו' וזה אש' תעש' על המזבח שומע אני יקריב ארבעה ת'ל את הכבש האחד שלא להוסיף
 ושלא למנוע ועשירית האיפה אחד מעשרה באיפה סלת מן החטין אתה או' סלת מן החטין או אינו אלא מן השעורין

 וכוסמין ושיבו' שוע' ושי' ת'ל סלת חטים תעש' הואיל ונאמרו סלתות בתור' סתם ופרט באחת מהן שאינו אלא מן החטין
 אף פורט אני בכל סלתות שבתו' שלא יהו אלא מן החטין ומנחה בלולה בשמן להוציא את השלוק (אין לי אלא למנחות

למנורה מנין ת'ל) אין לי אלא למנחות למנורה מנין ת'ל צו את בני יש' ויקחו אליך שמן זית זך כתית להוציא את השלוק 
  תמיד>190< עלת תמיד העשיה בהר סיני מקיש עלת תמיד לעלת הר סיני מה עולת סיני טעונה נסכין אף עלת <קמג>

 תיטען נסכין ר' יוסי הגלילי או' לריח ניחח לר' ניח' הקשתיה ולא הקשתיה לנסכין ונסכו רביעית ההין לכבש האח' חי אתה
 מנסך ואי את מנסך את המזוג בקדש הסך נסך שכר שינסכו בקדש ובקדש יבלעו ר' נתן או' בקדש הסך נס' למ' נא' להביא

 את המים ואת הכבש השני תעש' בין הערב' למה נא' לפי שהוא או' את הכבש האח' תעש' בבק' הרי שלא הקריב את
 שלשחרית שומע אני לא יקריב בין הערבים ת'ל ואת הכבש הש' מגיד שאם לא הקריב שלשחר מקריב בין הערבים א' ר'

 שמעון אימתי בזמן שבית דין אנוסין או שוגגין אבל אם היו מזידין לא הקריבו כבש בבקר לא יקריבו בין הערבים לא
 הקטירו קטרת בבקר יקטירו בין הערבים וכן בחנוכת הבית לא יביא שאין מחנכין את מזבח הזהב אלא בקטרת סמים ולא

 את מזבח העלה אלא בתמיד שלשחר ולא את שלחן אלא בלחם הפנים בשבת ולא את המנורה אלא בשבעת נרתיה בין
 הערבים א' ר' שמעון אף על פי שנגמרו כלים שלא בזמנן אבל אין מחנכין אותן אלא בזמנן ובמלאכתן מהו או' וירא משה

  המ' מה ברכה שבירכן א' להן תשרה שכינה על מעשי ידיכם והו או' ויהי נעם ייי אל'ינו עלינו וג' אף על פי>191<את כל 
 שאין כתוב בתו' מפורש הוא בכתובים שנ' יראה אל עבדיך פעלך וג' את הכבש השני וג' למ' נא' לפי שהו או' ושחטו אתו כל

 קה' עד' וג' איני יודע א?י? זה יקדום אם תמיד אם פסח ת'ל שני שיני לתמיד ואין שיני לפסח מיכן אמרו אין מוקדם לתמיד
 שלשחר אלא קטרת ואין מואחר אחר תמיד שלבין הערבים אלא קטרת הפסח בערבי פסחים מחוסרי כפרה בשביל להביא
 כפרתן כמנחת הבקר וכנסכו למ' נא' לפי שהוא או' ואת הכבש השני שומע אני יקריב תמידין ואחרכך נסכיהן ת'ל כמנחת
 הבקר וכנס' מגיד שכשהזבח קריב נסכין קריבין עמו אשה שאף על פי שאת נותן לאשים לאבד' ריח ניחח לייי נחת ר?ו?ח

 לפניי שאמרתי ונעשה רצוני שמעון בן עזי או' צא וראה בכל הקרבנות שבתו' לא נא' בהן לא אל'ים ולא אל'יך ולא שדי ול'
 צבאות אלא יוד הי שם המיוחד שלא ליתן מקום למינין ל(דור)[רד]ות ללמדך שאחד מרבה ואחד ממעיט לפני מקום שכשם
 שנ' ריח ניחח בשור כך נא' בבן הצאן וכך נא' בבן העוף ללמדך שאין אכילה ושתייה לפניו אל' שיאמר ויעשה רצוני כן הוא

 >192<או' וג' ידעתי כל עוף הרים הא יש לפניי אכילה ושתייה ת'ל האכל בשר אביר' וג' אלא מפני מה אמרתי לך זבח לי 
בשביל לעש' לך רצונך וכן הוא או' וכי תזבחו זבח תודה לייי לרצכנם תזבחו 

  וביום השבת שני כבש' בני שנה תמי' למ' נא' לפי שהוא או' את הכבש אחד תעש' בבק' אף שבת היתה בכלל ת'ל<קמד>
 וביום השבת וג' והרי הכת' מוציאה מכללה להחמיר עליה ולידון בקבועה וביום הש' למה נא' לפי שהוא או' את שבתתי
 תש' ומקדשי תיראו שתהי עבודת מקדש דוחה את השבת אתה או' שתהא עבדת מקדש דוחה את השבת או שתהי שבת

 דוחה את העבודה ת'ל את שבתתי תשמרו ומקדשי תיר' הא מה ת'ל וביום השבת שתהי עבדת מקדש דוחה את השבת או
 אחד שליחיד ואחד שלציבור אמרת במה עניין מדבר בשלציבור עלת שבת בשבתו ולא עלת ערב שבת בשבת עלת שבת

 בשבתו ולא על' שבת זו לשבת אחרת הרי שלא הקריב לשבת זו שומ' אני יקריב לשבת הבאה ת'ל על' שב' בשב' מגיד שאם
עבר היום בטל קרבנו על עלת התמיד ונסכו מגיד שאין מוספין מקריבין אלא בינתיים 

  ובראשי חדשיכם תקר' על' לייי למ' נא' לפי שהוא או' את הכבש האח' אף ראשי חדשים בכלל היו שנ' את הכבש<קמה>
 האח' והרי הכת' מוציאן מכללן להחמיר עליהן ולידון במוספין וילמדו משבת והדין נותן או מה בשבת שני כבשים אף

  מדבר ונסכיהם וג' יין ר' אלעזר בר' צדוק או'>193<בראש חודש שני כבשים ת'ל ובראש' חדש' תקר' על' לייי אחר הכת' 
 הין היה במקדש וכמין שנתות היו בו עד לכן לפר עד כן לאיל ועד כן לכבש ר' ישמעאל או' לא היה שם הין אלא מידה

 יתירה שללוג ומחצה היה שם שבו היה חולק מנחת כהן גדול לוג ומחצה בבקר לוג ומחצה בין הערבים זאת עלת חדש
 בחדש' ולא עלת חודש זה בחדש אחר הרי שלא הקריב בחודש זה שומ' אני יקריב בחדש אחר ת'ל זאת על' חדש בח' מגיד

 שאם עבר היום בטל קרבנו לחדשי השנה למ' נא' לפי שהו או' ובראש' חדש' וגו' שומע אני מיעוט חדשים שנים ת'ל לחדשי
 השנה ושעיר עזים אחד לחטאת לייי לכפר על קבר התהום על עלת התמ' יעש' ונסכו מגיד שאין מוספין קריבין אלא

בינתים 
  ובחדש הראש' בארבעה עשר יום לחדש הזה קבעו הכת' חובה שבעת ימים מצות יאכ' למה נא' לפי שהוא או'<קמו>

 שבעת ימים מצות תאכ' שומע אני כל מצה במשמע ת'ל לא תאכל על' חמץ לא אמרתי אלא בדבר הבא לידי מצה וחמץ אי
 זה הוא דבר הבא לידי מצה וחמץ הוי או' אילו חמשת המינין ואלו הן ה' מינין חטין ושעורין וכוסמין ושיבולת שועל

 ושיפון יצאו האורז והדוחן והפרגין והשומשמין שאינן באין לידי מצה וחמץ אלא לידי סירחון >2<יד (ושיפון) 
  וביום הראש' מקרא קדש אירעו במאכל ובמשתה ובכסות נקייה כל מלא' עבד' לא תעש' מגיד שאסור>194< <קמז>

 בעשיית מלאכה ומנ' להתיר בו אוכל נפש נא' כאן מקרא קדש ונא' להלן מקרא קדש מה מקרא קדש האמ' להלן להתיר בו
 אוכל נפש אף מקר' קד' האמ' כאן להתיר בו אוכל נפש והקרבתם אש' לייי הרי שמצא פרים ולא מצא אלים אלים ולא

 מצא כבשים שומע אני לא יקריב עד שימצא כולם ת'ל שבעת ימ' תקריבו אש' לייי אפילו אחד מהן או אפילו כולן מצויין
 ת'ל פרים בני בקר שנ' ואי' אחד כבש' בני שנ' מלבד עלת הבקר כאלה תעשו ליום שבעת ימים למה נא' שהיה בדין הואיל

 וחג טעון חגיגה והפסח טעון חגיגה מה החג פוחת והולך אף הפסח [יהא] פוחת והולך ת'ל כאלה תעשו ליום לייי שלא
להוסיף ושלא לגרוע על עלת התמ' יעשה ונסכו מגיד שאין מוספין קריבין אלא בינתיים 

  וביום הביכור' בהקר' מנח' חדש' לייי למה נא' לפי שהוא אומ' עד ממחרת השבת השבי' תספ' חמש' יום מנ'<קמח>
 והקריב מנחה בנ' ת'ל וביום הביכור' ועדין אני א' עשה יום טוב בנ' ואח' והקריב מנחה בנ' וא' ת'ל בשבועתיכם מק' קד'

 >195<האין עליך לומ' כלשון האחרון אלא כלשון הראש' מנ' נ' והקריב מנחה בנ' מנחה חדשה לייי שתהי חדשה לכל 
 המנחות שלא תקדמנה מנחה אחרת מיכן אמ' אין מביאין מנחות וביכורין ומנחת בהמה קודם לעומר ואם הביא פסול

 קודם לשתי הלחם לא יביא ואם הביא כשר מה הפריש בין עומר לשתי הלחם הקודם לעומר אסור לגבוה ומותר להדיוט
 לפיכך אם קרבו לא יעלו הקודם לשתי הלחם אסור לגבוה ומותר להדיוט לפיכך אם קרבו יעלו ר' טרפון או' הואיל והעומר

 ושתי הלחם מתירות אם למדתי למנחות הבאות קודם לשתי הלחם יהו פסולות א' לו ר' יהודה בן נחמיה לא אם אמרת
 במנחות הבאות קודם לשתי הלחם שהן פסולות שאף על פי שלא כשרו לגבוה הוכשרו להדיוט ניסתכל בו ר' עקיבה וצהבו

 פניו א' לו יהודה בן נחמיה צהבו פניך שהשבתה את הזקן תמיה אני עליך אם תאריך ימים בעו' א' ר' יהודה בר' אלעאי
בפסח היה הדבר וכשבאתי לעצרת אמרתי לו היכן יהודה בן נחמיה א' לי הלך לו 

 והקר' עלה לריח ניח' לייי אילו אתה מקריב חוץ מן האמורין בתורת כהנים אתה או' אילו אתה מקריב חוץ מן<קמט>
 האמ' בתו' כהנ' או הן הן האמור' בתו' כהנ' וכי שווין הן האין עליך לומר כלשון האחר' אלא כלש' ראש' אילו אתה מקריב

36



 – התקנת המילון ההיסטורי ללשון העברית – האקדמיה ללשון העברית ©2, 32ספרי במדבר – כ"י וטיקן 

 חוץ מן האמור' בתו' כהנ' פרים בני בקר שנ' ואיל אח' הרי שמצא פרים ולא מצא אלים אלים ולא מצא כבש' שומעני לא
 יקריב עד שימצא כולן ת'ל שבעת ימ' תקריבו אש' לייי אפילו אחת מהן או אפילו כולן מצויין ת'ל פרים בנ' בק' שנ' מלבד
 עלת התמיד ומנחת' תעשה תמי' יה' לכם ונסכיהם מקיש נסכין לבהמה מה בהמה ניפסלת במומין בחסר וביתר אף נסכין

ניפסלין במומין בחסר וביתר 
  ובחמשה עש' יום לחד' הזה מק' קד' יה' לכם כל מלאכ' עב' ל' תעש' וחגתם את' חג לייי שבעת ימ' קבעו>196< <קנ>

 הכת' חובה והקריב על' אש' ריח ניח' לייי הרי שמצא פרים ולא מצא אלים אלים ולא מצא כבש' שומ' אני לא יקריב עד
 שימצא כולם ת'ל שבע' ימי' תקר' אש' לייי ואפילו אחד מהן או אפילו כולן מצויין ת'ל פרים בנ' בקר שלשה עש' אלים שנ'

 כבש' בנ' שנ' ארב' עש' תמי' מנ' לניסוך המים בחג היה ר' עקיבה א' הביאו עומר בפסח שתתברך לכם תבואה ונאמ' הביאו
 ביכורים בעצרת שיתברך עליכם פירות אילן אף לניסוך המים בחג שיתברכו עליכם גשמים ר' יהודה בן בתירה או' נא'

 בשיני ונסכיהם בששי ונסכיה בשביעי כמשפטם מים יוד מם מים נמצינו למידין לניסוך המים מן התורה ר' נתן א' בקדש
הסך נסך למה נא' להביא את המים 

  ביום השמיני עצרת עצרו הכת' מלצאת הרי שהביא קדשיו מבית פגי לירוש' שומעני יאכלם בירוש' וילין וילך בבית<קנא>
 פגי ת'ל ביום השמיני עצרת עצרו הכת' מלצאת ואין עצירה אלא כניסה שנ' אני עצור לא אוכל לבוא בית ייי ויהי דבר ייי

 אל ירמיהו והוא עודנו עצור אין לי אלא יום טוב שעצור מלצאת יום טוב הראשון מנ' ודין הוא הואיל וזה קרוי מקרא קדש
 וזה קרוי מק' קד' מה זה עצור מלצאת אף זה עצור מלצאת והקרבתם עלה אש' ריח ניח' לייי הרי שמצא פרים ולא מצא
 אלים אלים ולא מצא כבש' לא יקריב עד שימצא כולן ת'ל שבע' ימ' תקר' אש' לייי אפילו אחד מהן או אפילו כולן מצויין

ת'ל פר אחד איל אחד כבש' בני שנה שבעה תמי' 
  אלה תעשו לייי במועדי' אלו נדרים ונדבות שנדר ברגל שיביאם ברגל אתה אומ' אלו נדרים ונדבות שנדר>197< <קנב>

 ברגל שיביאם ברגל או אלו נדרים שנדר קודם לרגל שמביאם ברגל כשהוא או' כי תדר נדר לייי אל'יך וגו' הרי נדרים
 ונדבות שנידורו קודם לרגל הא מה ת'ל אלה תעשו לייי במועדי' אלו נדרין ונדבות שנדר ברגל שיביאם ברגל לבד מנדריכם

אילו קיני זבים וקיני זבות שנתנה תורה רשות ש[י]ביאם ברגל ויאמ' משה אל בני ישראל להפסיק העיניין דברי ר' ישמעאל 
  אל ראשי המטות וידבר משה אל ראש' המט' למה נאמ' לפי שהוא או' ותקעו בהן ונועדו אליך כל העד' פת'>198< <קנג>

 אה' מועד ואם באחת יתקעו אבל לא שמענו להיכן הריני דן כל בעשה דעשה לך שתי חצוצרות כסף מפי מומחין זה הדבר
 אשר צוה ייי מגיד שכשם שנתנבא בכה אמר כך נתנבאו הנביאים בכה אמר מוסיף עליהן זה הדבר אשר צוה ייי הבעל מיפר
 ואין חכם מיפר חכם מתיר ואין הבעל מתיר והרי דבר' קל וחו' אם מי שאינו מיפר מתיר מי משמיפר אינו דין שיתיר והלא

  מי שאינו מתיר מפיר מי שהוא מתיר אינו דין שיפר ת'ל זה הדבר אש' צו' ייי הבעל מיפר ואין>199<דבר' קל וחו' אם 
 חכם מיפר חכם מתיר ואין הבעל מתיר איש להוציא את הקטן משמע מוציא את הקטן ואת בן שלוש עשרה שנה ויום אחד

 הרי אתה דן נאמ' כן נדר ונא' להלן נדר מה נדר האמ' להלן נדר ונדבה אף נדר האמ' כן נדר ונדבה מיכן אמרו בן שלוש
 עשרה שנה ויום אחד דבריו קיימין כי ידר נדר לייי את שהסמיך את נדרו לדבר שאיפשר לו הרי זה נדר ואם לאו אין נדר

 אתה או' את שהסמיך נדרו לדבר שאיפשר לו הרי זה נדר ואם לאו אין נדר או עד שיאמר לשם ת'ל לאסור אסר מכל מקום
 האין עליך לומ' כלשון הראש' אלא כלש' האחר' את שהסמיך נדרו לדבר שאיפשר לו הרי זה נדר ואם לאו אין נדר או כשם
 שבנדרין את שהסמיך נדרו הרי זה נדר ואם לאו אין נדר כך אין בשבועות ת'ל לאסר אס' מכל מקום ומה הפריש בין נדרים
 לשבועות בנדרין כנדר בחיי המלך בשבועות כנשבע במלך עצמו אף על פי שאין ראייה לדבר זיכר לדבר חי ייי וחי נפשך אם

 אעזבך לאסר אסר על נפשו על נפשו הוא אוסר ואין אוסר על אחרים שהיה בדין מה אם במקום שאין מיפר נידרי עצמו
 משנדר הרי הוא מיפר נידרי עצמו עד שלא ידור מקום שמיפר נדרי אשתו משנדרה אינו דין שיפר נדרי אשתו עד שלא תדור

  על נפש' למה נא' לפי שהו או'>200<ת'ל לאסר אסר על נפשו על נפשו הוא אוסר ואין אוסר על אחרים ד'א לאסר אסר 
 ככל היוצא מפ' יע' אין לי אלא שהוציא בפיו קיבל עליו בנד()[בה וב]שבועות מנ' ת'ל לאסר אסר על נפש' יכול אפילו נשבע

 לאכול נבילות טרפות שקצין ורמשין קורא אני עליו (ת'ל) ככל היוצא מפיו יעש' ת'ל לאסר אסר על נפשו לאסור את המותר
 ולא להתיר את האסור לא יחל דברו שלא יעשה דבריו חולין הרי שהיה חכם יתיר לעצמו והדין נותן אם מיפר לאחרין לא
 יפר לעצמו ת'ל לא יחל דברו שלא יעשה דבריו חולין לא יחל דב' מגיד שעבר על בל יחל ועל בל תאחר מנ' ת'ל כי תדר נדר

 לייי אל'יך מגיד שעובר על בל יחל ועל בל תאחר לא יחל דב' ר' אליעזר או' לעשות הבטאה כשבועה ר' עקיב' או' כל היוצא
 מפ' יע' ואשה מקיש אשה לאשה מה האיש עובר על בל יחל ועל בל תאחר אף אשה עוברת על בל יחל ועל בל תאחר ואשה

 שומ' אני משתבגוד ת'ל בנעוריה או בנעוריה שומ' ואפילו קטנה ת'ל אשה הא כיצד יצאת מכלל קטנה ומכלל בגרות לא
 באת מכלל מיכן אמרו בת י'ב שנה ויום אחד נדריה קיימין כי תדר נדר לייי את שתסמיך את נדריה לדבר שאיפשר להינדר

 הרי זה נדר ואם לאו אין זה נדר אתה או' את נדרה לדבר שאיפשר הרי זה נדר ואם לאו אין זה נדר או עד שתידור לשם ת'ל
  כלשון האחרון אלא כלש' הראש' את שתסמוך את נדרה לדבר>201<(ו)[ל]אסר(ה) אסר מכל מקום האין עליך לומר 

 שאיפשר להינדר הרי זה נדר ואם לאו אין זה נדר ואסרה אסר אין אסר אלא שבועה כן הוא או' ואם אסרה על נפשה
 בשבועה בית אביה ברשות אביה את' או' בית אביה ברשות אביה או בית אביה כשומעו ת'ל בנעוריה בית אביה נעורים
 בבית אב אמרתי ולא נעורים בבית הבעל להביא את שנתארסה ונתגרשה מן האירוסין את' או' מן הארוסין או אף מן

 הנשואין ת'ל בנעוריה בית אביה שכל נעוריה בבית אביה יצאת שנתארמלה ונתגרשה מן הנישואין שאין כל נעוריה בבית
 אביה ושמע אביה להוציא את החרש ושמע אביה אין לי אלא ששמע הוא השמיעוהו אחרים מנ' ת'ל וקמו כל נדריה

 והחריש עד שיהא מתכוון לה שאם נדרה בתו ואמ' סבור הייתי שאשתי הריזה יחזור ויפיר שנ' והחריש לה עד שיהא
 מתכוין לה וקמו כל נדריה וכל אסר שאם נדרה וקיים וחזר והיפר שומעני יהא מופר מה אני מקיים וקמו כל נדריה עד

 שלא יפיר או אף משיפר מה אני מקיים את נדרה עד שלא קיים או אף משקיים ת'ל יקום מגיד הכת' שכל נד?ר? שאם קיים
  שמע>202<שעה אחת אין רשיי להפר ואם הניא אביה אותה ביום שומעו איני יודע הנאה זו מה היא כשהו או' ואם ביום 

 איש' ינ' או' לימד בבעל שהנאה היא הפרה ולימד באב שעשה חרישה ושמיעה ביום נדר להפר ולקיים מנ' הרי את' דן
 הואיל ורשיי להקם ורשיי להפר אם למדתי לעיניין הפר שעשה הנאה כהפרה והחרישה ושמיעה כיום נדר אף להקם נעשה

 הנאה כהפרה בחרישה ושמיעה כיום נדר לא אם אמרת בהפיר שחלק מכללו לפיכך עשה בו חרישה ושמיעה כיום נדר תומר
 בהקים שלא חלק מכללו לפיכך לא נעשה בו חרישה ושמיעה כיום נדר לא זכיתי אדונינו מן הבעל הואיל והבעל מיפר והאב

 מיפר מה הבעל עשה בו חרישה ושמיעה כיום נדר אף האב נעשה בו חרישה ושמיעה כיום נדר ועוד קל וחומ' הוא מה בעל
 שאין הרשות מתרוקנת לו עשה בו חרישה ושמיעה כיום נדר האב שהרשות מתרוקנת לו אינו דין שנעשה בו חרישה

 ושמיעה כיום נד' לא אם אמרת בבעל שמיפר בבגרות לפיכך עשה בו חריש' ושמיע' כיו' נד' תומר באב שאין מיפר בבגרות
 לפיכך לא נעשה חריש' ושמ' כיו' נד' לא זכיתי מן הדין ת'ל אלה החקים אש' צוה ייי את מש' על כורחך את' מקיש את האב

 לבעל מה בעל עשה בו חריש' ושמי' כיום נדר אף האב נעש' בו חרי' ושמ' כיו' נדר וייי יסלח לה הרי שנדרה וביטלה בליבה
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 והלכה ועשתה מזידה מנ' שצריכה סליחה ת'ל וייי יסלח לה והרי דבר' קל וחו' אם נדרין המופרין צריכין סליחה קל וחומר
 לנדר שאין מופרין משל למה הדב' דומה למתכוין לאכול בשר חזיר ואכל בשר טלה והרי דבר' קל וחו' אם המתכוין לו כל
 בשר חזיר ואכל בשר טלה צריך סליחה קל וחו' למתכוין לוכל ואכל והרי דבר' קל וחו' אם נדרין המופרין צריכין סליחה

  מופר אמרה יודעת אני שכל>203<קל וחו' לנדרין שאין מופרין כי הניא אביה אתה אם היפר האב מופר ואם לאו אין 
 נדרים שהיה אבי שומע היה מיפר שומעני יהא מופר ת'ל כי הני אביה אתה אם הפר אביה מופר ואם לאו אין מופר אמ'
 לאפיטרופוס כל נדרין שתהי בתי נודרת מיכן עד שאבוא ממקום פל' הפר לה והפיר לה שומעני יהא מופר ת'ל ואם הניא
 אביה אות' ואם הפיר האב מופר ואם לאו אין מופר דבר' ר' יאש' ר' יונתן או' מצינו בכל מקום ששלוחו שלאדם כמותו

 ואם היו ת(ת)[ה]יה לאיש זו ארוסה את' או' זו ארוסה או אינו אלא נשואה כשהוא או' ואם בית אישה נדרה הרי נשואה
 אמורה הא מה ת'ל ואם היו תהיה לאי' זו ארוסה דב' ר' יאש' ר' נתן או' אחד זה ואחד ()[ז]ה לא בא הכת' לחלוק אלא

 רשותו שכל זמן שהיא בבית אביה אביה ובעלה מפירין נדריה נישאת אביה מיפר נדריה ונדריה עליה נדרים שבאו עימה
 מבית אביה לבית בעלה את' או' נדרים שבאו עמה מבית אביה לבית בעלה או אינו אלא נדרים שנדרה ברשותו אמרת קל

 וחו' הוא אם נדרין שנדרה שלא ברשותו הרי הוא מ(ו)[י]פר קל וחו' לנדרין שנדר()[ן] ברשותו ונדריה עליה נדרים שלא
 הוקמו ונדרים שלא הופרו את' א' נדרים שלא הוקמו ונדר' שלא הופרו או אינו אלא נדרים שהופרו ושהוקמו הרי את' דן
 הואיל והאב מיפר והבעל מיפר מה האב אין מיפר אלא נדרים שלא הוקמו ושלא הופרו אף הבעל לא יפיר אלא נדר' שלא

 הוקמו ושלא הופרו ועו' קל וחו' ומה האב שהרשות נדרים מתרוקנת לו אין מיפר אלא נדר' שלא הוקמו ושלא הופרו הבעל
 שאין הרשות מתרוקנת לו אינו דין שלא יפר אלא נדרים שלא הוקמו ושלא הופרו לא אם אמרת באב שאין מיפר לפיכך אין

 מיפר אלא נדרים שלא הוקמו ושלא הופרו תומר בבעל שמיפר בבגר לפיכך מיפר כל נדר לא זכיתי מן הדין ת'ל אלה החק'
 אשר צוה ייי את משה בין איש לאשתו בן אב לבתו על כורחך אתה מקיש את הבעל לאב מה הבעל אין מיפר אלא נדרים

  הבעל לא יפר אלא נדרים שלא הוקמו ושלא הופרו או מבטא שפת' אין ביטוי אלא>204<שלא הוקמו ושלא הופרו אף 
 שבועה כעיניין שנ' או נפש כי תשבע לבטא בשפתים ושמע אישה להוציא את החרש ושמע אישה אין לי אלא ששמע הוא

 השמיעוהו אחרים מנ' ת'ל וקמו כל נדריה והחריש לה עד שיהא מתכוין לה שאם נדרה אשתו ואמר סבור הייתי שהיא בתי
 הרי זו יחזור ויפיר שנ' והחריש לה עד שיהי מתכוין לה וקמו כל נדריה שאם נדרה וקיים וחזר והפיר שומעני יהא מופר מה

 אני מקיים וקמו כל נדריה עד שלא יפר או אף משיפר מה אני מקיים והפר את נדרה עד שלא קיים או אף משקיים ת'ל
 יקומו מגיד הכת' שכל נדר שקיים שעה אחת אין יכול להפר ואם ביום שמע איש' יניא אותה לימד בבעל שהנאה היא הפרה

 ולימד באב שעשה חרישה ושמ' כיום נדר והפר את נדרה אש' עליה נדריה שעליה מיפר ולא נדרין שאין עליה שר' אליעזר
 או' יפר והדין נותן מה אם במקום שאין מיפר נדרי עצמו משנדר הרי הוא מיפר נדרי עצמו עד שלא ידיר מקום שמיפר נדרי

 אשתו משנדרה אינו דין שיפר נדרי אשתו עד שלא תדיר אמרת לא אמרה תורה אלא והפר את נדרה (ע)[אש]ר עליה נדריו
 (ע)[ש]עליה מיפר ולא נדריו שאין עליה ד'א אישה יקימנו ואישה יפירנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר לא לכלל הקם

לא בא לכלל הפר וייי יסלח לה הרי שנדרה וביטלה כולה 
  ונדר אלמנה וגרוש' מן הנשואין אתה א' מן הנשואין או אינו אלא מן הארוסין הרי אתה דן הואיל ובעולה אין<קנד>

 >205<אביה מיפר נדריה ואלמנה וגרושה אין אביה מיפר נדריה מה בעולה שיצת מרשות אביה אף אלמנה וגרושה שיצת 
 מרשות אביה או אפילו נתארמלה מזה וניסת לזה ונתגרשה מזה וניסת לזה קורא אני עליה ונדר אלמנה וגרוש' לפי שמצינו
 אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ת'ל ואם בית אישה נדרה מכל מקום ואם בית איש' נדרה זו נשואה אתה או'
 זו נשואה או אינו אלא ארוסה כשהו או' ואם היו תהיה לאיש הרי ארוסה אמורה ומה ת'ל ואם בית אישה נדרה זו נשואה

 דב' ר' ישמע' ר' עקיבה או' זו יתומה בחיי האב ושמע אישה להוציא את החרש ושמע אישה אין לי אלא ששמע הוא
 השמיעוהו אחרים מנ' ת'ל וקמו כל נדריה והחריש לה זו חרישה לקיים את' או' זו חרישה לקיים או אינו חרישה אלא

 למקט כשהוא או' אם החריש יחריש לה הרי חרישה למקט אמורה ומה ת'ל והחריש לה זו חרישה לקיים וקמו כל נדריה
 וכל אסר שאם נדרה וקיים וחיזר היפר שומ' אני יהא מופר מה אני מקיים וקמו כל נדר' עד שלא יפר או אף משיפר מה אני

 מקיים והפר את נדרה עד שלא קיים או אף משקיים ת'ל יקום מגיד הכת' שכל נדר שקיים שעה אחת אין רשיי להפר ואם
 הפר יפר אות' איש' ביו' שומע' מגיד שנתנה תורה רשות להפר כל היום כל מוצא שפת' מגיד להוציא את אפיטרופוס אישה
 הפרם אם הפיר הבעל מופר ואם לאו אין מופר אמרה יודעת אני שכל נדרין שהיה בעלי שומע היה מיפר יכל יהא מופר ת'ל

 אישה הפרם אם היפר הבעל מופר ואם לאו אין מופר אמ' לאפיטרופוס כל נדרין שתהא אשתי נודרת מיכן עד שאבוא
 ממקום פל' הפר לה והפר לה שומעני יהא מופר ת'ל אישה הפרם אם הפר הבעל מופר ואם לאו אין מופר דב' ר' יאשיה ר'

 או' מצינו בכל מקום ששלוחו שלאדם כמותו וייי יסלח לה כולה >206<יונתן 
  כל נדר וכל שבוע' אסר לענ' נפש למה נא' לפי שהו או' והפר את נדרה אש' עליה שומעני נדרים בין שיש בהן עינוי<קנה>

 נפש ובין שאין בהן עינוי נפש ת'ל וכל נדר וכל שבועת אסר לענות נפש לא אמרתי אלא נדרים שיש בהן עינוי נפש אין לי
 אלא נדרים שיש בהן עינוי נפש נדרים שיש בינו לבינה מנ' ת'ל אלה החק' בן אב לבתו שומעני בין שיש בהן עינוי נפש ובין
 שאין בהן עינוי נפש ת'ל כל נדר וכל שב' אס' לענ' נפש מה זה נדר שאין מתחיל על ידי אחרים הרי הוא מופר כל נדר שאין
 מתחלל אלא על ידי אחרים יפר דב' ר' יאשיה ר' יונתן א' מצינו נדר שאין מתחלל על ידי אחרים אלא בו והרי הוא מיפר

 אלא כיצד אמרה קונם פירות העולם עליי הרי זה יפר פירות מדינה זו עלי יביא לה ממדינה אחרת פירות חנוני זה אין יכול
 להפר אלא מה זה נדר שאין מתחלל על ידי אחרים אלא בו יפר אף אין לי אלא בעל שאין מיפר אלא נדרין שבינו לבינה

  שיש בהן עינוי נפש האב מנין הרי אתה דן הואיל והבעל מפר והאב מיפר מה הבעל אין מיפר אלא נדרין>207<ונדרין 
 שבינו לבינה ונדרין שיש בהן עינוי נפש אף האב לא יפר אלא נדרין שבינו לבינה ונדרין שיש בהן עינוי נפש או חילוף הואיל
 והאב מיפר והבעל מיפר מה האב מפר כל נדר אף הבעל מיפר כל נדר מה אני מקיים כל נדר וכל שבע' אס' לענות נפש בימי

 הבגרות אבל בימי נעורים יפר כל נדר ת'ל בנעוריה בית אביה נעורים בבית האב אמרתי ולא נעורים בבית הבעל דנתי
 וחילפתי בטל החילוף וזכיתי מן הדין כבתחילה הואיל והבעל מיפר והאב מיפר מה הבעל אין מיפר אלא נדרים שבינו לבינה
 ונדרים שיש בהן עינוי נפש ועוד קל וחו' הוא מה הבעל שמיפר בבגר אין מיפר אלא נדרין שבינו לבינה ונדרין שיש בהן עינוי
 נפש האב שאין מיפר בבגר אינו דין שלא יפר אלא נדרים שבינו לבינה ונדרין שיש בהן עינוי נפש לא אם אמרת בבעל שאין

 הרשות מתרוקנת לו לפיכך אין מיפר אלא נדרין שבי' לבינה ונדר' שיש בהן עינוי נפש תומר באב שהרשות מתרוקנת לו
 לפיכך יפר כל נדר לא זכיתי לדין ת'ל אלה החקים וגו' על כורחך אתה מקיש את האב לבעל מה הבעל אין מיפר אלא נדר

 שבינו לבינה ונדרים שיש בהן עינוי נפש אף האב אין מיפר אלא נדרים שבינו לבינה ונדרין שיש בהן עינוי נפש אישה יקימנו
 ואשה יפירנו נדרה מן התאנים ומן הענבים קיים לתאנים כילו קיים היפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים דב' ר'
 ישמעאל ר' עקיבה או' קיים לתאינים ולא קיים לענבים שנ' יקימנו במינו ואישה יפירנו ()[במ]ינו נדרה מן התאינים ומן

  ולא>208<הענבים ונשאל לחכם והתיר לה לתאינים ולא לענבים לענבים ולא לתאנים כולו מותר ואסר לה לתאנים 

38



 – התקנת המילון ההיסטורי ללשון העברית – האקדמיה ללשון העברית ©2, 32ספרי במדבר – כ"י וטיקן 

 לענבים לענבים ולא לתאנ' כולו אסור הפר לה בעלה לתאינים ולא לענבים לענב' ולא לתאינים כילו מיפר קיים לה לתאינים
 ולא לענב' לענבים ולא לתא' כילו קיים אימתי בזמן שהוא נדר אחד אבל אם אמרה תאנה שאני טועמת ועוד ענבים שאני

 טועמת ונשאל לחכם והתיר לה לתאנים ולא לענב' לענבים ולא לתאנים לתאנים ולא לענב' לענבים ולא לתאנ' היפר לה
 בעלה לתאנ' ולא לענבים לענב' ולא לתאנ' היפר לה בעלה לתאנ' ולא לענב' לענב' ולא לתאנ' וקיים לה לתאני' ולא לענבים

לענבים ולא לתאנ' הקיום בקיום וההיפר בהפרה 
  ואם החרש יחריש לה זו חרישה למקט את' או' זו חרישה למקט או אינו אלא חרישה לקיים כשהו או' והחריש לה<קנו>

 הרי חרישה לקיום אמורה ומה ת'ל ואם החרש יחריש לה זו חרישה למקט מיום אל יום שומ' אני מעת לעת ת'ל אשר עליה
 הקים אותה וגו' ר' שמעון בן יוחיי או' מעת לעת אמרה תורה מיום אל יום ואם הפר יפר אותה אחרי שומעו אחרי קיום

 הנדר(י') אתה או' אחרי קיום הנדר או א(ר)[ח]רי שמעו כשומעו כשהו או' כי החריש לה ביום שמעו הרי שמעו אסור הא מה
 ת'ל אחרי שמעו אחרי קיום הנדר ונשא את עונה מגיד שעון מוכנס תחתיה והרי דבר' קל וחו' אם למידת פורענות מועטת

 הגורם תקלה לחבירו הרי הו מוכנס תחתיו קל וחו' למידת הטוב מרובה אלה החקים על כורחך את' מקיש את האב לבעל
 ואת הבעל לאב בכל מה שאמרנו בנעוריה בית אביה נעוריה בבית אביה אמרתי ולא נעוריה בבית הבעל ור' ישמעאל או'

מאורסה הכת' מדבר שיהו אביה ובעלה מפירין נדריה 
  וידבר ייי נקם נקמת בני יש' מאת המדינ' להודיע שבחן שלצדיקין שאין ניפטרין מן העולם עד שנוקמו>209< <קנז>

 נקמת יש' שהיא נקמת מי שאמ' והיה העו' מאת המדינים ?ו?הרי מואבים הן היו תחילה לדבר שנ' וילכו זקני מואב וזקני
 מדין מימיהם לא עשו שלום זה עם זה וכשבאו להלחם עם יש' עשו שלום זה עם זה ונלחמים עם יש' משל למה הדבר דומ'
 לשני כלבים שהיו בעדר והיו צהיבין זה עם זה בא זאב ליטול טלה מן העדר והיה אחד מהן מתריס כנגדו א' חבירו אם אני

 הולך ומס()[י]יעו עכשיו הורגו ועוקף עלי והורגני עשו שלום זה עם זה ונלחמו עם הזאב כך מואב ומדין מימיהם לא עשו
 שלום זה עם זה שנ' אשר הכה את מדין בשדה מואב וכשבאו להלחם עם יש' עשו שלום זה עם זה ונלחמו עם יש' מאת

 המדיינים שהיו מכונין על יש' מאת המד(נ)[י]נים שהיו מיועצין על יש' מאת המדינ' שהיו מטירין על יש' אחר תאסף [אל
 עמיך] מגיד שמיתתו שלמשה מעכבת למלחמת מדין ואף על פי כן הלך משה ועשה בשמחה וידבר משה אל העם לאמ'

 החלצו מאת' אין החלצו אלא איזדרזו שנ' חלוצים תעברו וגו' ויהיו על מדין וגו' אמ' להן לא נקמת בשר ודם אתם נוקמין
 אלא נקמת מי שאמ' והיה העו' שנ' אל קנא ונוקם ייי נוקם ייי לצריו אלף למטה אלף למטה לכל מטות יש' תשלחו לצבא כ'

 ד' אלף דברי ר' ישמעאל ר' עקיבה או' אלף למטה אלף למטה ב' י' אלף מה ת'ל לכל מטות יש' תשלחו לצבא להביא את
  מגיד הכת' שהיו בני יש' כשירים וצדיקים ומסרום צדיקים על הדבר נפשם ר' נתן או'>210<שבטו שללוי וימסרו וגו' 

 אחרים מסרום איש פל' כשר יצא למלחמה איש פל' צדיק יצא למלחמה ר' אלעזר המודעי או' בוא וראה כמה חיבתן
 שלרועי ישראל שעד שלא שמעו שמיתתו שלמשה מעכבת למלחמת מדין מה נא' בהן מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני

 אלא כיוון ששמעו שמיתתו שלמש' מעכבת למלחמת מדין התחילו מתחבין אף על פי כן נמסרו על כורחן לכך נא' וימסרו
 וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם ואת פינחס מגיד שהיו שקולין כפינחס ופינחס היה שקול כנגד כולן מפני מה

 הלך פינחס ולא הלך אלעזר לפי שהלך פינחס לנקום נקמת אבי אמו שנ' והמדנים מכרו אותו אל מצר' וכלי הקודש זה ארון
 שנ' ולא יבאו לראות כבלע את הקודש ומתו וחצרצרות התרועה בידו אין בידו אלא רשותו שנ' ויקח את כל ארצו מידו ואו'
 ויקח העבד עש' גמלים וכל טוב אדניו בידו ויצבאו על מדין היקיפוה משלוש רוחותיה ר' נתן או' תן להם רוח רביע' שיברחו

 ואת כל מלכי מדין ה(ל)[ר]גו על חללי' את אוי ואת רק' ואת צור ואת רבע חמשת וגו' מה תל' לומ' חמשת מלכי מדין מגיד
 הכת' שכשם ששוו כולן בעיצה אחת כך שוו כולם בפורענות ואת בלע' בן בעור הרגו בחרב נתנו לו שכרו משלם ולא קיפחוהו

  להן לכך נתנו לו>211<לפי שבא ליתן להם בעיצה אמ' להן אם כשהייתם ששים ריבו לא יכלתם להן עכשיו אתם יכולין 
 שכרו משלם ולא קיפחוהו ר' נתן או' בבית דין הרגוהו שנ' ואת בלעם בן בעור הקוסם וגו' וישבו בני יש' ואת כל ערי' ואת
 כל טירותם במושבותם זה בית עבודה זרה שלהן ואת כל טיר' מקום שהיו נוטרין בית עבודה שלהן ד'א ואת כל טירותם
 מקום שהיו בטירוד ויקחו את כל השלל ואת כל מלק' באדם ובבהמה ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן מגיד הכת' שהיו

 בני אדם כשירין וצדיק' ולא נחשדו על הג?י?ל ולא כעיניין שנ' וימעלו בני יש' מעל בחרם אבל כאן ויקחו את כל השלל
 ויביאו אל מש' ואל אלעזר הכהן ויצאו משה ואלעזר הכהן אבה חנן או' משום ר' אליעזר או' לפי שיצאו נערי יש' לחטוף מן
 הביזה ויקצוף משה על פקודי החיל מגיד שאין הסירחון תלוי אלא בגדולים (י)[וי]אמר להן משה החייתם כל נקבה אמ' לו

 פינחס רבי כשם שפקדתנו עשינו הן הנה היו לבני יש' בדבר בלעם מה היה דברי בלעם אמ' להן אפילו אתם מכניסין כל
 המונות שבעולם אין אתם יכולים להם שמא מרובין אתם יותר מן המצר' שנ' ויקח שש מאות רכב בחור וגו' אלא בואו

 ואני נותן לכם עיצה מה שתעשו אליהיהן שלאילו שונא זימה הוא העמידו לכם נשיכם ובנתיכם לזימה והן שולטין בזימה
 ואלהיהן שולט בהן שכל זמן ש(כל)[עו]שין רצונו הוא נלחם להם שנ' ייי ילחם לכם וכשאין עושין רצונו כביכול הוא נלחם

 בם שנ' ויהפך ייי להם לאויב וה(נ)[ו]א נלחם בם ולא עוד אלא שעושין את הרחמן אכ?ז?רי שנ' היה ייי כאויב בלע יש' ועתה
  אף על פי שלא נבעלה אתה או' זו בעולה>212<הרגו כל זכר בטף זו בעולה והראויה לבעול כשהו או' וכל הטף בנשים 

 והראויה לבעול או אף על פי שלא נבעלה או שאינה ראוייה לבעול כשהו או' וכל הטף בנשים הרי שאינה ראוייה ליבעל
 אמורה ומה ת'ל ועתה הרגו כל זכר בעולה והראוייה ליבעל ואף על פי שלא נבעלה הרגו למה נא' להפסיק העיניין שאם

 קורא אני ועתה הרגו כל זכר בטף וכל הטף בנשים איני יודע באי זה עיניין הכת' מדבר לכך נא' הרו()[ג]ו להפסיק העיניין
 דברי ר' ישמעאל ד'א הרוגו למה נא' אם אמרת כן ענשת מן הדין לכך נא' הרוגו ללמדך שאין עונשין מן הדין וכל הטף

 בנשים וגו' מיכן היה ר' שמעון בן יוחיי או' גייורת עצמה שניתגיירה פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד כשירה לכהונה
 ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימ' למה נא' לפי שהו או' וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים שומעני אף הקש והדין נותן וכן

 את מוציא שלא בא לכלל חיטוי לא בא לכלל טומאה אתם ושביכם מה אתם בני ברית אף שביכם בני ברית וכל בגד וכל כלי
  מעשה עזים כשק אמרת קל וחומ' הוא>213<עור וגומ' למה נא' לפי שהוא או' שק או שק אין לי אלא שק מנ' לעשות כל 

 מה המת חמור עשה בו כל מעשה עזים כשק שרץ הקל אינו דין שנעשה בו כל מעשה עזים כשק אמרת כך דנין מן החמור
 להקל להחמיר עליו אין ת'ל בגד במת שכבר קל וחו' הוא מה שרץ הקל עשה את הבגד כשק מת חמור דין הוא שנעשה בו

 את הבגד כשק מה ת'ל בגד ?ב?מת אלא מופנה להקיש גזירה שוה נאמ' כן בגד ונא' להלן בגד מה בגד האמור להלן עשה בו
 כל מעש' עזים כשק אף בגד האמור כן נעשה בו כל מעשה עזים כשק מה כן טוי וארוג אף להלן טוי וארוג להביא את

 פסיקיא ופונדא וחבק שלחמור שהן טוי וארוג יצאו פתילות וחבלים שאינן טוי וארוג ויאמר אלעזר הכהן משה רבי לפי
 שבא לכלל כעס ובא לכלל טעות ר' אלעזר בן עזריה או' בג' מקומות בא משה לכלל כעס ובא לכלל טעות כיוצא בו את' או'

 ויקצוף על אלעזר מהו או' מדוע לא אכלתם כיו' בו אתה או' ויאמר להן שמעו נא המרים משה רבי לפי שבא לכלל כעס
 משה אתה אומ' ויקצוף על פקודי החיל מהו או' ויאמר אלעזר הכהן רבי משה לפי שבא לכלל כעס ובא לכלל טעות ויש
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 אומ' משה נתן לו רשות לאלעזר לדבר שכשיפטר מן העו' לא יהו אומ' לו אם בחי()[י] רבך לא היית מדבר עכשיו אתה מדבר
ד'א שיהא או' דבר משום אומרו שנ' ותאמר אסתר למלך וגומ' 

  אך את הזהב ואת הכסף כלים אתה או' גמולים או אינן אלא גמולין הרי את' דן הואיל ומיתי יש' מיטמין>214< <קנח>
 והרוגי מדין מיטמין מה מיתי יש' מטמין כלים ולא גלומין אף הרוגי מדין כלים ולא גלומין ר' יוסי הגלילי או' כלים את'

 או' כלין או אינן אלא גלומים מה (כ)[ת]'ל אך חלק כל דבר אשר יבא באש כגון הלובסין והסכינין והקדירות והשפודין
 והאסכלות מפני גיות גוים וכל אשר לא יבא באש כגון הכרבנאות והכוסות והקיתונות והקו(ק)[מ]קמסין והיורות מפני

 גיות גוים והרי דבר' קל וחו' אם מי שאין טעון טבילה טעון הזייה מי שטעון טבילה דין הוא שיטען הזייה והרי דבר' קל
 וחו' אם מי שטעון הזייה טעון טבילה מי שטעון הזייה דין הוא שיטען טבילה וכבסתם בגדי' ביום הש' וטהר' למה נא' לפי
 שהו או' או בחלל חרב בא הכת' ולימד על החרב שיהי טמי' טומאת שבעה והנוגע בה טמא טומאת שבעה הא למדנו לכלים
 ואדם כלים ואדם וכלים מנ' ת'ל וכבסתם בגדיכם הא למדנו לכלים ואדם וכלים ואחר תבאו אל המח' מה כן אסור לבוא

אל המחנה אף להלן אסור לבוא אל המחנה מה להלן עד הערב אף כן עד הערב 
  וידבר ייי דבר אל בני יש' ואמר' אל' כי את' עברים את הירדן אר' כנע' וגו' למה נא' פרש' זו לפי שהוא או'>215< <קנט>

 אז יבדיל מש' שלש ער' אין לי אלא שהפריש משה בעבר הירדן מנ' שציוה משה את יהושע להפריש להן ערי מקלט ת'ל
 והקריתם לכם ערים אחר ירושה וישיבה הכת' מדבר אתה או' אחר ירושה וישיבה הכת' מדבר או אינו מדבר אלא בכניסתן

 לארץ מיד ת'ל כי יכרית ייי אל'יך את הגו' אחר ירושה וישיבה הכת' מדבר כי אתם עובר' את הירדן ארצה כנען מיכן היה
 ר' יהודה או' אין הירדן מארץ כנען ר' שמעון בן יוחיי או' אשר על ירדן ירחו מה ירחו מארץ כנען אף הירדן מארץ כנען

 והקריתם אין הקראה אלא הזמנה ערים שומעני כרכים ת'ל ערים או ערי שומעני אפילו כפרים ת'ל ערי הכיצד מגיד שלא
 היו שם אלא שווקים ובית המחייה ונס שמה רוצח שומעני כל הרוצח במשמע ת'ל מכה נפש בשגג' או מכה נפש שומע אני
 אף מכה אביו ואמו במשמע ת'ל רוצח מכה נפש לא אמרתי אלא רוצח מכה נפש ומכה נפש הרצח יצא המכה אביו ואביו

שאינו גולה 
  והיו לכם הער' למקלט מגאל למה נא' לפי שהוא או' ורצח גאל הדם שומעני יהרגנו בינו לבין עצמו ת'ל ולא>216< <קס>

 ימות הרצח עד עמדו והערים אשר תתנו עם הראשונות אתה או' עם הראש' או חוץ מן הראשונ' ת'ל ואת שלוש הער' תתנו
 מעבר לירדן הא מה ת'ל והערים אשר תתנו עם הראשונות את שלוש הערים תתנו מעבר לירדן אילו הן את בצר במדבר

 שלוש כנגדן בארץ כנען שנ' ויקדישו את קדש נמצינו למידין שש?ה? שני שבטין ומחצה שבעבר הירדן לט' שבטין ומחצה
 שבארץ כנען לפי דרכינו למדנו שרוב שופכי דמים בעבר הירדן ערי מקלט תהיינה אין לי שקולטות בארץ בחוצה לארץ מנ'
 ת'ל תהיינה לבני יש' אין לי אלא ליש' לגרים מנין ת'ל לגר ולתושב מנין ת'ל ולגר ולתושב בתוכם או כשם שגולה על ()[י]די

 יש' כך יש' גולה על ידיו אם (כשה') כהרגו יש' פטור קל וחו' שלא יגלה אלא אם הרגו יש' הורג אם הרגו יש' נהרג ת'ל
<תהיינה שש הער' האלה למקלט למה נא' לפי שהוא או' את שלש הערים האלה תתנו מעבר לירדן שומע אני הראשונה 

  שמפרישין תהא קולטת ת'ל תהיינה שש הערים מגיד שלא קלטה אחת מהן עד שהופרשו כולן אם בכלי ברזל הכהו>217
 וימת למה נא' לפי שהוא או' ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו וימת אין לי אלא שהרגו באילו שיהא חייב בברזל מנ' ת'ל

 ואם בכלי עץ ואם בכלי ברזל הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם כשהרגו באבן ובעץ חייב קל וחו' בברזל אלא אם אמרת כן
 ענשת מן הדין לכך נא' ואם בכלי ברזל ללמדך שאין עונשין מן הדין או מה אבן מלא יד אף ברזל ברזל מלא יד אמרת גלוי

 היה לפני מי שאמ' והיה העו' שהב()[ר]זל ממית במשהו לפיכך לא נאמ' בו יד אלא אפילו במחט או בצינורא אין לי אלא
 שהרגו בברזל שהו חייב השליך עליו עשתות וגלומין מנ' ת'ל רוצח הוא מות יומת הרוצח מכל מקום ואם באבן יד אשר

 ימות בה הכהו וימת למה נא' לפי שהוא או' וכי יריבון אנשים שומעני יכנו בין בדבר שהו כדיי להמיתו ובין בדבר שאינו
 כדי להמיתו ת'ל ואם באבן יד מגיד שאינו חייב עד שיכנו בדבר שהו כדיי להמיתו מנין שבכל מקום יש בו כדי להמית ת'ל

 כי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם עליו מגיד שאינו חייב עד שיכינו בדבר שיש בו כדי להמית על מקום שהו כדי
 להמית אין לי אלא שהרגו באבן שהוא חייב גילגל עליו סלעים ועמודים מנ' ת'ל רוצח הוא מות יומת הרצח מכל מקום ואם

 בכלי עץ יד אשר ימות בה הכה' וימת למה נא' לפי שהו או' וכי יכה איש את עבדו או את אמתו שומעני יכנו בין בדבר שיש
  להמיתו ת'ל או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימ' מגיד שאינו חייב [עד ש]>218<בו כדי להמיתו ובין בדבר שאין בו כדי 

 בדבר שיש בו כדי להמית' ועל מקום שהו כדי להמיתו ת'ל וכי יהיה איש שונא לרעהו מגיד שאינו חייב עד שיכנו בדבר שיש
 בו כדי להמיתו ועל מקום שהוא כדי להמית אין לי אלא שהרגו בעץ שיהא חייב השליך עליו קורות וכלי נמות מנ' תל' לו'
 רצח הוא מות יומת הרצח מכל מקום גאל הדם למה נא' לפי שהו או' ואם בכלי ברזל הכהו וימת ואם באבן יד אשר ימו'
 בה הכהו וימת או בכלי עץ יד אש' ימ' בו הכהו וימ' אין לי אלא שהרגו באילו שיהא חייב מנ' בשאר כל דבר הרי אתה דן

 בביניין אב מבין שלושתן לא ראי אבן כראי העץ ולא ראי העץ כראי האבן ולא ראי זה וזה כראי ברזל ולא ראי ברזל כראי
 שניהן הצד השוה שבשלושתן שהן כדי למית והימית מצוה ביד גואל הדם להמית לכך נא' גואל הדם ואם בשנאה יהדפנו

 למה נא' לפי שהו או' ואם בכלי ברזל הכהו וימ' או באבן יד וג' או בכלי עץ יד אין לי אלא שהרגו באילו שהו חייב דחפו
 מראש הגג ונפל ומת מנ' ת'ל ואם בשנאה יהדפנו מכל מקום או אפילו דחפו לתוך המים או לתוך האור ושיסה בו את הכלב

 ושיסה בו את הנחש מנ' הרי את' דן בביניין אב מבין שלושתן לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה לא ראי אבן כראי
 העץ ולא ראי העץ כראי האבן ולא ראי זה וזה כראי ברזל ולא ראי ברזל כראי שלושתן הצד השוה שבשלושתן שהן מחמת

 הממיתין והמית הרי זה חייב יצא את שדחפו לתוך המים או לתוך האור ושיסה בו את הכלב ושיסא בו את הנחש שדינו
  או באיבה הכהו בידו וימת למה נא' לפי שהו או'>219<מסור לשמים או השליך עליו בצדיה וימ' ושצידא לו ושמתכוין לו 

 ואם בכלי ברזל הכהו וימ' ואם באבן יד וגו' או בכלי עץ יד אין לי אלא שהרגו באילו שיהא חייב דחקו חנקו ובעטו מנ' ת'ל
 בידו מכל מקום גאל הדם למה נא' בו גאל הדם וגו' ימיתנו מה ת'ל גאל הדם הוא ימית את הרצח שיכול אין לי אלא מי
 שיש לו גואל <..>י <..>ן לו <..>ל <..>נ' ת'ל גואל הדם ו<..> ואם בפתע בלא איבה הדפו להוציא את השוגג או השליך
 עליה כלי כלי בלא צדיה שלא צידה לו ושלא מתכוין לו או בכל אבן אש' ימות בה בלא ראות להביא את הסומא והזורה
 בלילה ר' יהודה או' בלא ראות להוציא את הסומא והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו איסי בן עקביה או' נמצא חומרו

 קולו וקולו חומרו לחייבו מיתה שמא שוגג הרגו לחייבו גלות שמא מזיד הרגו והוא לא אויב לו ליפסול את הסונאין מלישב
 בדין אין לי אלא סונאין קרובין מנ' ת'ל בין המכה ובין גאל הדם אין לי אלא דיאנין שפוסל בהן סונין וקרובין עדים מנ'
 הרי אתה דן הואיל ואמרה תורה הרוג על פי דיאנין והרוג על פי עדים מה דיינין שאין הדברים נגמרין על פיהן פוסל בהן

 סונאין וקר?י/ו?בים עדים שהדברים נגמרין על פיהן אינו דין שיפסול בהן סו?מ/ני?ן וקרובין אין לי אלא רוצח שאר חייבי
 מיתות מנ' ת'ל על המשפטים האלה אין לי אלא ליש' לגרים מנ' ת'ל על המשפטים האלה ואין לי אלא דיני נפשות דיני

 ממונות מנ' ת'ל על המשפטים האלה או כשם שדיני נפשות בכ' וג' כך דיני ממונות בכ(ך)['] וג' ת'ל אלה אלה בכ' וג' ואין
  האל'ים יבא שני' ומנ' שדיני נפשות בכ' וג' ת'ל ושפטו העדה הרי עשרה>220<דיני ממונות בכ['](ך)[וג'] הרי הוא או' עד 
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 והצילו העדה הרי י' שלשה מנ' הרי אתה דן הואיל ואמרה תורה הרוג על פי עדים הרוג (על) על פי דיינין מה עדים שנים אף
 דיינין שנים אין בית דין שקול מוספין עור אחר הרי שלשה אנשי המשחות או' שלשה עדה כתובים בפרשה ללמדך שדיני

 נפשות בשלשים והצילו העדה מיכן אתה או' הרג נפש בין בשוגג ובין במזיד הכל מקדימין לערי מקלט בית דין שולחין
 ומביאין אותן משם משנתחייב מיתה הרגוהו ומשאין נתחייב מיתה פטרוהו מי שנתחייב גלות מחזירין אותו למקומו שנ'

 והשיבו אותו העדה ר' מאיר או' רוצח מקצר ימיו שלאדם וכהן גדול מאריך ימיו שלאדם א[י]נו בדין שיהא מקצר ימיו
 שלאדם לפני מי שמאריך ימיו שלאדם רוצח מטמי את הארץ ומסלק את השכינה וכהן גדול גורם לשכינה שתשרה על אדם

 בארץ אינו דין שיהי מי שמטמא את הארץ ומסלק את השכי' לפני מי שגורם להשרות שכי' על אדם בארץ ואם יצא יצא
 הרצח וגו' ר' אלעז' בן עזר' או' אם מידת פורענות מועטת הפוסע פסיעה אחת הרי הוא מתחייב בנפשו קל וחו' למידת הטוב
 מרובה ומצא אותו גאל הדם ורצח אתו בכל אדם כי בעיר מקל' יש' מיכן אתה או' הרג באותה העיר וגולה משכונה לשכונה

 ובן ליו(י)[ו]י גולה מן מקום למקום ומעיר לעיר ואחרי מות הכהן הגדול ולא לסדריתו דב' ר' יהודה ר' מאיר או' ישוב
לסדרותו 
  והיו אלה לכם לחקת עולם לדורות' שינהוג הדבר לדורות בכל מושבתי' בארץ ובחוצה לא' כל מכה נפש>221< <קסא>

 לפי עדים ירצ' את הרצ' וגו' למה נא' לפי שהו או' ולא ימ' הרצ' גאל הדם שומעני יהרגנו בינו לבין עצמו ת'ל מכה נפש לפי
 עד' ירצ' מגיד שאין הורגו אלא בעדים דב' ר' יאש' ר' יונתן או' כל מכה נפש לפי עדים ירצ' את הרצח למה נא' לפי שהו או'
 ולא ימות הרצ' שומעני יהרגנו בבית דין שלא בעדים ת'ל כל מכה נפש לפי עד' מגיד שאין הורגו אלא בבית דין ובעדים ועד

 אחד לא יענה בנפש למת עונה הוא בו לזכות ועד אחד עונה הוא בו לשבועה ועד אחד בנה אב כל מקום שנא' עד הרי הוא
 בכלל שנים עד שיפרוט לך הכת' אחד ולא תקחו כופר לנפש רוצ' אשר הוא רשע למות למה נא' לפי שהוא או' ואם כופר

 יושת עליו או כשם שנותנים למומתים בידי שמים כך יהו נותנין למומתין בידי אדם ת'ל לא תקחו כפר ר' יאשיה אומ' הרי
 שיצא ליהרג וחבל באחרים חייב חבלו לו אחרים פטורים בגופו ולא בממונו או עד שלא נגמר דינו ת'ל אשר הוא רש' למ' עד
 שלא נגמר דינו חייב ומשנגמר דינו פטור לא תק' כופר לנוס אל עיר מקלטו הרי שהרג נפש במזיד שומ' יתן ממון ויגלה ת'ל

  ולא תחניפו את הארץ הרי זו אזהרה לחניפין ד'א ולא תחניפו את הארץ אתם>222<לא תקח' כופר לנוס אל עיר מקלטו 
 גרמתם לארץ שתהא מחנפת את הדם כי הדם הוא יחניף את הארץ ר' יאשיה היה אומ' בלשון נוטריקון כי הדם הוא

 יחנ(יף) אף על הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה למה נא' לפי שהו או' וערפו שם את העגל' בנחל הרי שנתערפה עגלה
 ואחר כך נמצא הורג שומ' אני יתכפר להן ת'ל ולארץ לא יכפר ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה מגיד הכת'

 ששפיכות דמים מטמא את הארץ ומסלקת את השכינה ומפני שפיכות דמים חרב בית המקדש מעשה בשנים כהנים שהיו
 רצין ושווין ועולין בכבש וקדם אחד מהן את חבירו לתוך ארבע אמות ונטל סכין ותקעו לו בליבו בא ר' צדוק ועמד על

 מעלות שלאולם שמעוני אחינו בית יש' הרי הוא כי ימצא חלל באדמ' וגו' בואו ונימדוד על מי ראוי להביא את העגלה על
 היכל או על העזרות געו כולן בבכיה ואחר כך בא אביו שלתינוק ואמר להם אנו כפרתכם עדיין בני מפרפר וסכין לא

 ניטמאת ללמדך שטומאת סכינים חביבה להן ליש' יתיר משפיכות דמים כן הוא או' וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד
 אשר מלא את ירושלם פה לפה מיכן אמרו בעוון שפיכות דמים שכינה נעלית ומקדש מטמא אשר אני שכן בתוכם חביבין

 ישראל שאף על פי טמאין הן שכי' ביניהן שנ' השכן את' בתו' טומ' ואו' ולא יטמאו את מחניהם ואו' ולא תטמא את הארץ
  גלו לבבל>223<וגו' ר' נתן או' חביבין יש' שכל מקום שגלו שכי' עמהן גלו למצרים ושכינה עמהן שנ' הנגלה נגליתי וגו' 

 שכי' עמה' שנ' למענכם שולחתי בבל' גלו לעילם שכ' עמ' שכן הוא אומ' ושמתי כסאי בעילם וגו' גלו לאדום שכינה עמה' שנ'
 מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה וכשהן לעתיד חוזרין שכי' עמהן חוזר' שנ' ושב ייי אל'יך את שבותך ורחמך והשיב

 ייי אל'יך לא נאמ' כן אלא ושב ייי אל'יך ואומ' אתי מלבנון כלה ר' אומ' למה הדבר דו' למלך שאמ' לעבדו אם תבקשני
 הריני אצל בני כל זמן שאתה מבקשני הריני אצל בני כן הוא או' השכן אתם בתוך טומ' ואו' בטמאם א(ש)[ת] משכני אשר

 בתוכם ואו' ולא יטמאו את מחניהם ואו' ולא תטמא את הארץ אש' את' יושב' בה אשר אני שכן בתוכה כי אני ייי שכן
 בתוך בני ישראל סליק ספר וידבר ברוך נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה
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