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מסכת נדרים

פרק א
ֿבּועֹוֿת ּוְנִזירּוֿת  ?ׁשְ ֿבּועֹוֿת ?ּכִ ֲחָרִמים ּוׁשְ ִרים ַוֲחָרִמים ּכַ ְנֿדָ ִרים ּכִ )?י?(]ּו[ִי ְנֿדָ יּנׅ ל ּכִ ּכָ
 .ֿ ֿ. מּו]ְר[ַחק ֲאִני ִמּמָ ָרׁש ֲאִני ִמּמָ ֿ. מּוֿפְ ר ֲאִני ִמּמָ ירֹו. מּוּדָ ?ְנִזירּוֿת. ָהאֹוֵמר ַלֲחֿבֵ ?ּכִ
ֶזה  ֿ ּבָ ֿה ָהָיה חֹוֿכֵ ה ֲאִני ָלֿ. ר' ֲעׅקיֿבָ ִני טֹוֵעם ָלֿך. ָאסּור. ְמנּוּדֶ ל ָלֿ. *ֶׁשֵ ִני אֹוֿכֵ *ֶׁשֵ

ִרין. ֹלא ָאַמ'  ׁשֵ ֵרי ֿכְ ִנֿדְ ֿבּוָעה. ּכְ ׁשְ ן ּוֿבִ ְרּבָ ּקָ ִזיר ּוֿבַ ּנָ ר ּבַ ִעים. ָנֿדַ ֵרי ְרׁשָ ׅ ִנֿדְ ְלַהְחִמיר. ּכְ
ן. ְרּבָ ּקָ ִזיר ּוֿבַ ּנָ ר ּבַ ם. ָנֿדַ ֿבֹוֿתָ ִנֿדְ לּום. ּכְ ּכְ

ן. ֶחֶרק. ֶחֶרֿ. ֶחֶרף.  ְרּבָ ים ַלּקָ יּנּוִיׅ ס. ֲהֵרי ֵאיּלּו ֿכִ ח. קּוּנָ ?ם?. קּוּנַ ר. ׅקּוּנַ אֹוֵמׅ ])א'(]ב'[[ ַהׅ

א.  ֿבּוֿתָ יּנּויין ִלְנִזירּוֿת. ׁשְ ִזיח. ֲהֵרי ֵאּלּו ֿכִ יּנּוִיין ַלֵחֶרם. ]ָנִזיק[. ָנִזַיח. ּפָ ֲהֵרי ֵאּלּוׅ ֿכִ
ֿבּוָעה. יּנּוִיין ִלׁשְ מֹו ֵהן +]ְבמֹוָהא[. ֲהֵרי ֵאּלּו ֿכִ ר ּבְ קּוָקה. ָנֿדַ ֿבּוָקא. ׁשְ *ׁשְ

יּגּול. ָאסּור.  ר ּוֿפִ י. ָטהֹור ְוָטֵמא. נֹוֿתָ ֿכֵ ר ְוֹלא ֿדְ ׁשֵ ל )ָלֿ(. ֹלא ֿכָ ים ֹלא אֹוֿכַ ֹלא חּוּלִ
ֶאָחֿד  ר ּבְ ַלִים. ָנֿדַ ירּוׁשָ ל. ּכִ ֵהיֿכָ ַח. ּכַ ְזּבֵ ּמִ ים. ּכַ ִ ִאיּשׁ ֵעִצים. ּכָ יַרִיים. ּכָ ּדִ ָרה. ַכׅ ִאיּמְ ּכְ
ן. ר'  ְרּבָ ּקָ ר ּבָ ן. ֲהֵרי ֶזה ָנֿדַ יר ָקְרּבָ א ִהיְזּכִ ֹלּ י ׁשֶ ַח. ַאף ַעל ּפִ ְזּבֵ ּמִ י ָהׅ [ׁשֵ ּמְ ל )(]ְמׁשַ ִמּכָ

לּום. ַלִם. ֹלא ָאַמ' ּכְ ֿה אֹוֵמ'. ַאף ָהאֹוֵמ'. ְי)(]ר[ּוׁשָ ְיהּוֿדָ
ל ָלֿ. ָאסּור. ר'  ׅ ִני אֹוֿכַ ִמים *ֶׁשֵ ָלׅ ֿה. ּוׁשְ ֿאֿת. ּתֹוֿדָ ן. עֹוָלה. ּוִמְנָחה. ַחּטָ ּבַ ָהאֹוֵמר. ָקוְרׅ
ן  ל ָלֿ. ָאסּור. ֹלא ָקְרּבָ ׅ אֹוֿכָ ן ׁשֶ ן. )הקרבן(. ָקְרּבָ [ָקְרּבָ ן. *)(]ּכְ ְרּבָ יר. ַהּקָ ֿה ַמּתִ ְיהּוֿדָ
 .ֿ ר ִעיּמָ ּבֵ י ְמֿדַ ?ם? ּפִ ירֹו. קּוּנַ ל ָלֿ. ר' ֵמִאיר )אֹו'(: ]אוסר[. ָהאֹוֵמ' ַלֲחֿבֵ )(]ֹל[א אֹוֿכַ
]הל' ד'[ ֿת ָלֿ. ָאסּור.  ֿכֶ ִלי ְמַהּלְ ֿ. ְוַרֿגְ ה ִעיּמָ י עֹוׂשָ ְוָיֿדִ
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א, א שני )פעמיים( — הנקדן ניקד את השי"ן בצירי אך הוסיף לפניה סגול, ונראה שגרסתו היא 
ֵאיִני. א, ב שבוקא — נראה שמגיה ביטל את התיבה בקו מאוזן, אך לאחר מכן קו הביטול נמחק.  ׁשֶ
א, ד שני — ראה לעיל הערה להלכה א; )(]כ[קרבן — לפי רוחב הגרד וההקשר נראה שתחילה 

נכתב 'וקרבן'. 
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פרק ב נדרים  מסכת 

*פרק ב

ְטֵריֿפֹוֿת.  ילֹוֿת. ּכִ ְנֿבֵ ֿה ָזָרה. ּכִ !ֲעֿבֹוֿדָ ר ֲחִזיר. !ּבַ ׂשַ ֿבְ ל ָלֿ. ּכִ אֹוֿכַ ין ׁשֶ ִרין. חּוּלִ ְוֵאיּלּו מּוּתָ
ּתְ ָעַלִיי  ּתֹו. ֲהֵרי ּאַ ר. ָהאֹוֵמ' ְלִאׁשְ רּוָמֿתֹו. מּוּתָ ֿתְ ֿת ַאֲהֹרן ְוֿכִ ַחּלַ ין. ּכְ ְרָמׂשִ ָקִצין. ּכִ ׁשְ ּכִ
ִני  ס *ֶׁשֵ ן. )(]ק[ּוּנַ א ָיֵקל ֶאֿת ֹרֿאׁשֹו ְלֿכֵ ֹלּ קֹום ַאֵחר ׁשֶ ח ִמּמָ ֿתַ ִחין לֹו ֿפֶ א. ּפֹוֿתְ ִאיּמָ ּכְ
ֿ. ֲהֵרי ֶזה  ׁשֵ ּמְ ִני ְמׁשַ ?ם? *ֶׁשֵ ּתֹו. קּוּנָ ֿ. ָהאֹוֵמר ְלִאׁשְ ִני ְמַהּלֵ ר. *ֶׁשֵ ּבֵ ִני ְמֿדַ ן. *ֶׁשֵ ָיׁשֵ

ֿ. ָאסּור. ִני ְמַהּלֵ ר. *ֶׁשֵ ּבֵ ִני ְמֿדַ ן. *ֶׁשֵ ִני ָיׁשֵ ֿבּוָעה *ֶׁשֵ רֹו. ׁשְ ֿבָ ל ָיֵחל ּדְ ֿבַ
ֿבּוָעה  ר. ׁשְ ל ָלֿ. מּוּתָ ן ֹלא אֹוֿכַ ל ָלֿ. ֹלא ָקוְרּבָ אֹוֿכַ ן ׁשֶ ל ָלֿ. ְוָקוְרּבָ ן ֹלא ׅאֹוֿכַ ָקוְרּבָ
ל ָלֿ. ָאסּור. ֶזה  ֿבּוָעה לֹא אֹוֿכַ ל ָלֿ. ֹלא ׁשְ אֹוֿכַ ֿבּוָעה )שבועה( ׁשֶ ל ָלֿ. ׁשְ ֹלא אֹוֿכַ
ה  ?ם? סּוּכָ יַצֿד. ָאַמ'. קּוּנַ ֿבּועֹוֿת. ּכֵ ְ ּשׁ ִרים ִמּבַ ֿדָ ּנְ ִרים. ְוחֹוֶמר ּבַ ֿדָ ּנְ ֿבּועֹוֿת ִמּבַ ׁשְ חֹוֶמר ּבִ
ֿבּועֹוֿת  ׁשְ ִרים ָאסּור ּוֿבִ ְנֿדָ ן. ּבִ ִני נֹוֿתֵ יׅלין *ֶׁשֵ ֿפִ ִני נֹוֵטל. ּתְ ה. *לּוָלֿב *ֶׁשֵ ִני עֹוׂשֵ *ֶׁשֵ

ְצֹוֿת. ִעין ַלֲעֿבֹר ַעל ַהּמִ ּבָ ֵאין ִנׁשְ ר. ׁשֶ מּוּתָ
יַצֿד. ָאַמ'. ֲהֵרי ֲאִני ָנִזיר ִאם  ֿבּוָעה. ּכֵ ֿתֹוֿ ׁשְ ֿבּוָעה ֿבְ ר ְוֵאין ׁשְ ֿתֹוֿ ֶנֿדֶ ר ּבְ ֶיׁש ֶנֿדֶ
ל ַאַחֿת  יֿב ַעל ּכָ ל. ַחּיָ ל. ְוָאֿכַ ל. ֲהֵרי ֲאִני ָנִזיר ִאם אֹוֿכַ ל. ֲהֵרי ֲאִני ָנִזיר ִאם אֹוֿכַ אֹוֿכַ
ל. ֵאינּו  ל. ְוָאֿכַ א אֹוָכֿ ֹלּ ֿבּוָעה ׁשֶ ל. ׁשְ א אֹוֿכַ ֹלּ ֿבּוָעה ׁשֶ ל. ׁשְ א אֹוֿכַ ֹלּ ֿבּוָעה ׁשֶ ְוַאַחֿת. ׁשְ

א ַאַחֿת. יֿב ֶאּלַ ַחּיָ
ח  ר ָמלּוַ ׂשָ ֿבָ יַצד. ָאַמ'. ֲהֵרי ָעַלִי ּכְ ן ְלַהֵקל. ּכֵ ירּוׁשָ [רים ְלַהֲחִמיר ּוֿפֵ ם )?דנ?(]ְנֿדָ ְסֿתַ
ם  ר. ְוִאם ְסֿתַ ֿה ָזָרה מּוּתָ ֲעֿבֹוֿדָ ־ּלַ ר )ו(ָאסּור. ְוִאם )י(ׁשֶ ַמִים ָנֿדַ ָ ּשׁ ּלַ ַיִין ֶנֶסֿ. ִאם ׁשֶ ּוֿכְ
ּלַ ּכֲֹהִנים  ר ָאסּור. ְוִאם ׁשֶ ִים ָנֿדַ ַמׅ ָ ּלַ ּשׁ ֵחֶר?ם? ׁשֶ ֵחֶר?ם?. ִאם ּכְ ָאסּור. ֲהֵרי ָעַלִי ּכְ
ר ָאסּור. ְוִאם  ֵהָמה ָנֿדַ ר ּבְ ַמֲעׂשֵ ר. ִאם ּכְ ַמֲעׂשֵ ם ָאסּור. ֲהֵרי ָעַלִי ּכְ ר. ְוִאם ְסֿתָ מּוּתָ
ֿה  ּכָ ׁשְ רּוַמ)ה(]ֿת[ ַהּלִ ֿתְ ה. ִאם ּכִ רּוַמׅ ֿתְ ם ָאסּור. ֲהֵרי ָעַלִי ּכִ ר. ְוִאם ְסֿתָ ן מּוּתָ ֿגָ ַלּדָ ׁשֶ
ִמ' אֹוְמ'.  ֵרי ר' ֵמִאיר. ַוֲחֿכָ ֿבְ ם ָאסּור. ּדִ ר. ְוִאם ְסֿתָ ּגֹוֶרן מּוּתָ ּלַ ר ָאסּור. ְוִאם ׁשֶ ָנֿדַ
ין  ׅ יּרִ ִליל ַמּכִ י ַהּגָ ין ַאְנׁשֵ ֵאׅ ?ֶרֿת. *ׁשֶ ִליל מּו?ּתֶ ּגָ ֿה ֲאסּוָרה ּוֿבַ יהּוֿדָ רּוָמה. ֿבִ ם ּתְ ְסֿתַ
י  ֵאין ַאְנׁשֵ ִליל ֲאסּוִרין. ׁשֶ ּגָ ין ּוֿבַ ִרׅ ׅ ֿה מּוּתָ יהּוֿדָ ם ֲחָרִמין. ּבִ ה. ְסֿתָ ּכָ ׁשְ רּוַמֿת ַהּלִ ֶאֿת ּתְ

יׅרין ֶאֿת ַחְרֵמי ֿכֲֹהִנים. ִליל ַמּכִ ַהּגָ
י  ְרּתִ ן ְוָאַמ'. ֹלא ָנֿדַ ְרּבָ ּקָ ר ּבַ ֿדַ ם. ָנׅ ּיָ ַלׅ ֶחְרמֹו ׁשֶ א ֿבְ י ֶאּלָ ְרּתִ ֵחֶר?ם? ְוָאַמ'. ֹלא ָנֿדַ ר ּבַ ָנֿדַ
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פרק ב — בכתב היד נכתב 'פר' פ'א', והוא תימה. ב, א—ב שני )עשר פעמים( — ראה לעיל הערה 
להלכה א, א. ב, ב לולב — אפשר שהבי"ת תוקנה מאות סופית. ב, ד שאין — לאחר התיבה 

יש סימני ניקוד שאינם ברורים. 
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נשים סדר  ב  פרק 

ֶעֶצ)י(ם  א ֿבְ י ֶאּלָ ְרּתִ ן. ְוָאַמ'. ֹלא ָנֿדַ י?ם?. ֲהֵרי ַעְצִמׅי ָקְרּבָ נֹוֿת ְמָלֿכִ ָק)ו(ְרּבְ א ֿבְ ֶאּלָ
י  ּתִ א ֵמִאׁשְ י ֶאּלָ ְרּתִ י ֶנְהֵנֿת ִלי. ְוָאַמ'. לֹא ָנֿדַ ּתִ ס ִאׁשְ ר ּבֹו. קּוּנַ י ִלי ִלְהיֹוֿת נֹוֿדֵ ׅ ְחּתִ ִהיּנַ ׁשֶ
ין  ָאלּו עֹו]נ[ּשִׅ ָאִלין ֲעֵליֶהן. ְוִאם ִנׁשְ ן ֵאי)ל?ו?(]ָנן[ ִנׁשְ י. ְוַעל ּכּוּלָ ּתִ ׁשְ ַרׅ ּגֵ ָהִרֿאׁשֹוָנה ׁשֶ
ח  ֿתַ ִחין *ָל)(]ֶהן[ ּפֶ ִמ' אֹוְמ'. ּפֹוֿתְ יר. ַוֲחֿכָ ֵר' ר' ֵמִאׅ ֿבְ ם. ּדִ )ה(]ן[ ּוַמְחִמיִרין ֲעֵליֶהׅ אֹוֿתָ
]הל' ה'[ ִרים.  ְנֿדָ ַקּלּוֿת ֹרֿאׁש ּבִ א ִיְנֲהֿגּו ֿבְ ֹלּ י ׁשֶ ֿדֵ ן ּכְ ין אֹוֿתָ ֿדִ קֹום ַאֵחר ּוְמַלּמְ ִמּמָ

פרק ג
ֵרי ֲאָנִסים.  גֹוֿת ְוִנֿדְ ֿגָ ֵרי ׁשְ ֵרי ֲהַווִי ְוִנֿדְ ֵרי *ֵזירּוִזׅין ְוִנֿדְ ִמ'. ִניֿדְ ירּו ֲחֿכָ ִרים ִהיּתִ ָעה ְנֿדָ ַאְרּבָ
א  ַלע. ְוַהּלָ ִני ֿפֹוֵחֿת ָלֿ ִמן ַהּסֶ ?ם? *ֶׁשֵ ץ. ָאַמ'. קּוּנַ ר ֵחֿפֶ ֵרי ֵזירּוִזין. ָהָיה מֹוֿכֵ ִנֿדְ
יָנִרין.  ה ֿדִ ֹלׁשָ ׁשְ ֵניֶהן רֹוִצין ּבִ ֶק)?ר?(]ל[. ׁשְ ֶ ִני מֹוִסיף ָלֿ ַעל ַהּשׁ ?ם? *ֶׁשֵ ָאַמר. קּוּנַ
ל  ּיֹֿאֿכל ֶאְצלֹו ְוָאַמ'. ּכָ ירֹו ׁשֶ יר ֶאֿת ֲחֿבֵ ַהּדִ ן ַיֲעֹקב אֹו'. ַאף ָהרֹוֶצה ּלְ ר' ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
[ֿת  )ֿבוַע(]ַעׅ ׁשַׅ ֵהא ָזֿכּור *ּבִ ּיְ ֿד ׁשֶ ְלֿבַ ֵטל. ּוֿבִ יֿד )עתיד( ִליּדֹור ֲהֵרי הּוא ֿבָ ֲאִני ָעֿתִ ר ׁשֶ ֶנֿדֶ

ר )?ש?>..<(. ֿדֶ ַהּנֶ
[עֹוֵלי ִמְצַרִים. ִאם ֹלא ָרִאיֿתי  ֶרֿ ]ַה[ּזֹו )?ב?(]ֿכְ ּדֶ י ּבַֿ ֵרי ֲהַוִי. ָאַמ'. ִאם ֹלא ָרִאיֿתִ ִנֿדְ
ל  ָאֿכַ ר ׁשֶ י. ְוִנְזּכַ יֿתִ ֿתִ י ְוׁשָ ְלּתִ ֿגֹוֿת. ָאַמ'. ִאם ָאֿכַ ֿגָ ֵרי ׁשְ ֿד. ִנֿדְ יֿת ַהּבַ קֹוַרֿת ּבֵ ָנָחׁש ּכְ
י ֶנְהֵנֿת  ּתִ ?ם? ִאׁשְ ֿה. ָאַמ'. קּוּנַ ֿתָ ל ְוׁשָ ח ְוָאֿכַ ֿכַ ֿה. ְוׁשָ ִני ׁשֹוֿתֶ ל *ְוֶׁשֵ ִני אֹוֿכֵ ֿה. *ֶׁשֵ ֿתָ ְוׁשָ
ֿה. ָרָאה  א ָגְנֿבָ ֹלּ ע ׁשֶ ּתּו ְונֹוֿדַ א ִהיּכַ ֹלּ ע ׁשֶ ִני. ְונֹוֿדַ ֿת ֶאֿת ּבְ ִהיּכַ יִסי ְוׁשֶ ֿה ֶאֿת ּכִ ְנֿבָ ּגָ ִלי ׁשֶ
יו אֹו ֶאָחיו  ן. ְוִנְמְצאּו ָאֿבִ ם ָקְרּבָ ֵאיִנים ְוָאַמ' ָלֶהן. ֲהֵרי ֵהן ֲעֵליֿכֶ ִלין ּתְ ם אֹוֿכְ אֹוֿתָ
יֿת  ֶהן ֲאסּוִרין. ּוֿבֵ ִעיּמָ ֶ ִרין ּוַמה ּשׁ ִי אֹוְמ'. ]ֲהֵרי[ ֵהן מּוּתָ ּמַ יֿת ׁשַ ֶהן ֲאֵחִרים. ּבֵ ְוָהיּו ִעיּמָ

ִרין. ל אֹוְמ'. ֵאּלּו ָוֵאּלּו מּוּתָ ֶהיּלֵ
ֿבֹו  ִעיּכְ נֹו אֹו ׁשֶ ָחָלה ֿבְ ל ֶאְצלֹו ְוָחָלה הּוא אֹו ׁשֶ ּיֹֿאֿכַ יר)י(]ֹו[ ׁשֶ ירֹו ֲחֿבֵ ֵרי ֲאָנִסים. ִהיּדִ ִנֿדְ

ֵרי ֲאָנִסין. ָנָהר. ֲהֵרי ֵאּלּוׅ ִנֿדְ
רּוָמה.  ֵאיָנה ֿתְ י ׁשֶ רּוָמה ַאף ַעל ּפִ ִהיא ֿתְ ִסים ׁשֶ ים ְוֶלָחָרִמים ְוַלּמֹוֿכְ ִרים ֶלָהָרֿגִ נֹוֿדְ
ִרים חּוץ  ּכֹל נֹוֿדְ ִי אֹו'. ּבַ ּמַ יֿת ׁשַ ֶהן. ּבֵ ּלָ ֵאיָנה ׁשֶ י ׁשֶ ֶלֿ ַאף ַעלּפִ יֿת ַהּמֶ ּלְ ֿבֵ ֵהן ׁשֶ ׁשֶ

א

ב

ג

ד

ב, ה ל)(]הן[ — לפי רוחב הגרד ושרידי האות נראה שתחילה נכתב 'לה'. ג, א זירוזין — נראה 
שהיה ניסיון לשנות את הזי"ן השנייה, ולאחר מכן הוא בוטל; שני )פעמיים( — ראה לעיל הערה 
ֿבּוַעֿת ולאחר מכן היא תוקנה  ׁשְ להלכה א, א; בש)בוע(]ע[ת — נראה שתחילה התיבה נכתבה ונוקדה ּבִ

ָעת. ג, ב שני; ושני — ראה לעיל הערה להלכה א, א.  ׁשַ ַעת או ּבִ ׁשַ לּבִ
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ר.  ֶנֿדֶ ח לֹו ֿבְ ּתַ ִאי אֹו'. ֹלא ִיֿפׅ ּמַ יֿת ׁשַ ֿבּוָעה. ּבֵ ׁשְ ל או'. ַאף ּבִ יֿת ֶהּלֵ ֿבּוַעה. ּוֿבֵ ְ [ּשׁ ִמ]ּבַ
ַמה  ִי אֹוְמ'. ּבְ ּמַ יֿת ׁשַ ח[. ּבֵ ֿבּוָעֿה[(: ]ִיְפּתַ ׁשְ ל אֹו'. *)ַאף )>..<?פתח לו?(: ]ּבִ יֿת ֶהּלֵ ּוֿבֵ
יַצֿד. ָאְמרּו לֹו.  ירֹו. ]ה'[ ּכֵ ֵאינ?ּו? ַמּדִ ֶ ַמה ּשׁ ל אֹו'. ַאף ּבְ יֿת ֶהיּלֵ ירֹו. ּוֿבֵ ׅ שהּוא ַמּדִ
יֿת  ַנ?)ו(]י[?י ֶנְהִנים ִלי. ּבֵ י ּוֿבָ ּתִ ?ם? ִאׁשְ י ֶנְהֵנֿת ִלי. ְוָאַמ'. קּוּנַ ּתִ ?ם? ִאׁשְ ֱאמֹור. קּוּנַ

ִרין. ל אֹו'. ֵאּלּו ָוֵאּלּו מּוּתָ יֿת ֶהּלֵ ָניו ֲאסּוִרין. ּוֿבֵ ֶרֿת ּוֿבָ ּת)י(]ֹו[ מּוּתֶ ִי אֹו'. ִאׁשְ ּמַ ׁשַ
ן ִאם ֵאיָנ)?ן?(]ה[  ֿת זֹו ָקְרּבָ ן ִאם ֵאיָנן ִנְקָצצֹוֿת. ְוַטּלֵ ]ו'[ ֲהֵרי ְנִטיעֹוֿת ָהֵאּלּו ָקְרּבָ
צּו.  ַקּצֵ ּיְ ן ַעֿד *ׁשֶ יֹון. ֲהֵרי ְנִטיעֹוֿת )הרי(: ]ָהֵאיּלּו[ ָקְרּבָ יֿדְ ֿת. )ְו(ֵיׁש ָלֶהן *ּפִ ֶרֿפֶ ִנׂשְ

יֹון. יֿדְ ֵרף. ֵאין ָלֶהם *ּפִ יּשָׂ ּתִ ן ַעֿד ׁשֶ ֿת זֹו ָקְרּבָ ְוַטּלֵ
ם.  י ַהּיָ יֹוְרֿדֵ ה ָאסּור ּבְ ׁשָ י ַיּבָ ֿבֵ ה. ּוִמּיֹוׁשְ ׁשָ י ַיּבָ ֿבֵ יֹוׁשְ ר ּבְ ם מּוּתָ י ַהּיָ ר ִמּיֹוְרֿדֵ ]ז'[ ַהּנֹוֿדֵ
א  ים ֵמַעּכֹו ְלָיֿפֹו ֶאּלָ ֵאיּלּו ַההֹוְלֿכִ ה[. ֹלא ֿכָ ׁשָ ּבָ י )הים(: ]ַהּיַ ֿבֵ ַלל יֹוׁשְ ֿכְ ם ּבִ י ַהּיָ ּיֹוְרֿדֵ ׁשֶ

ֵרׁש. ְרּכֹו ְלֿפָ ּדַ ִמי ׁשֶ
ה  ַהַחּמָ א ְלִמי ׁשֶ ון ֶזה ֶאּלָ ּוַ ּכַ א ִנֿתְ ֹלּ ּסֹוִמים. ׁשֶ ה ָאסּור ַאף ּבַ ר ֵמרֹוֵאי ַהַחּמָ ]ח'[ ַהּנֹוֿדֵ

רֹוָאה אֹוֿתֹו.
ים.  ַטּנִ ּקְ ים ּוֿבַ ׁשִ ּנָ ר ּבַ יֿבֹוֿת ּומּוּתָ ֲעֵלי ׂשֵ ֿבַ ֵרִחים ּוֿבְ ּקְ חֹוֵרי ָהרֹֿאׁש ָאסּור ּבַ ר ִמׁשְ ]ט'[ ַהּנֹוֿדֵ

ים. א )?ב?(]ֲא[ָנׁשִ חֹוֵרי ָהֹרֿאׁש ֶאּלָ ֵאין ִנְקָרִאין ׁשְ ׁשֶ
ים.  ְילּוֿדִ יר ַאף ּבַ ים. ר' ֵמִאיר ַמּתִ ים. ִמן ַהּנֹוָלֿדִ ּנֹוָלֿדִ ר ּבַ ים מּוּתָ לּוֿדִ ר ִמן ַהּיְ ]י'[ ַהּנֹוֿדֵ

וֵלֿד. ְרּכֹו ְלִהּוָ ּדַ א ְלִמי ׁשֶ ון ֶזה ֶאּלָ ּוַ ּכַ ִמ' אֹוְמ'. ֹלא ִנֿתְ ַוֲחֿכָ
ּום ָאסּור  ֵלי ַהּשׁ ים. ֵמאֹוֿכְ ּכּוֿתִ ָרֵא' ְוָאסּור ּבַ ִיׂשְ ֿת ָאסּור ּבְ ּבָ י ׁשַ ֿתֵ ֹוֿבְ ר ִמּשׁ ]י'א[ ַהּנֹוֿדֵ

ים. ּכּוֿתִ ר ּבַ ִיש' ּומּוּתָ ַלִם ָאסּור ּבְ ים. ּוֵמעֹוֵלי ִלירּוׁשָ ּכּוֿתִ ' ְוָאסּור ּבַ ִיׂשְ ּבְ
ִני ֶנְהֶנה ְלֶזַרע  אּוּמֹוֿת. *ֶׁשֵ ָרֵא' ְוָאסּור ּבָ ִיׂשְ ר ּבְ ֵני נַֹח. מּוּתָ ִני ֶנְהֶנה ִלֿבְ ?ם? *ֶׁשֵ ]י'ב[ קּוּנַ

ר  ר ּומֹוֿכֵ ָי)ו(ֿתֵ '. לֹוֵקח ּבְ יִני ֶנְהֶנה ְלִיׂשְ אּוּמֹוֿת. *ֶׁשֵ ר ּבָ ' ּומּוּתָ ִיׂשְ ָרָהם. ָאסּור ּבְ ַאֿבְ
ר. ֵאין ׁשֹוְמִעין  ָי)ו(ֿתֵ ר ּבְ חּוֿת ּומֹוֿכֵ ֿפַ ָרֵא' ֶנְהִנין ִל)?ו?(]י[. לֹוֵקַח ּבְ ִיׂשְ חּוֿת. ׁשֶ ֿפַׅ ּבְ
יִני ]ֶנְהֶנה[  ?ם? *ֶׁשֵ ִני ֶנְהֶנה ָלֶהן ְוֵהן ִלי. ֵייָהֶנה ָלאּוּמֹוֿת. ]י'ג[ קּוּנַ *)(]ל[ֹו. *ֶׁשֵ
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ג, ד )אף )>..<?פתח לו?(: ]בשבועה[(: ]יפתח[ — נראה שהתיבות האלה עברו שתי הגהות: תחילה 
כתב הסופר 'אף יפתח לו'; מגיה ראשון מחק את התיבות 'יפתח לו' וכתב על גבן 'בשבועה'; מגיה 
שני מחק את התיבות 'אף בשבועה' ובמקומן הוסיף בשוליים את התיבה 'יפתח'. ג, ה פידיון 
יֹון; שיקצצו — אפשר  יּדָ )פעמיים( — נדמה שניקוד התיבה תוקן, ואפשר שתחילה היא נוקדה ּפִ
שהשווא תחת היו"ד תוקן לחיריק. ג, יא שני )שלוש פעמים(; שיני )פעמיים( — ראה לעיל הערה 

להלכה א, א. )(]ל[ו — נראה שהסופר החל לכתוב את האות שי"ן ונמלך ועשאה למ"ד. 




