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מסכת זבחים

פרק א
ֿה.  ׅ ם חֹוֿבָ ֵ ין ִמּשׁ ָעִלׅ א ָעׅלּו ַלּבְ ֹלּ א ׁשֶ ִרים. ֶאּלָ ׁשֵ ָמן. ּכְ א ִלׁשְ ֹלּ חּו ׁשֶ יְזּבָ ּנִ ִחים ׁשֶ ֿבָ ל ַהּזְ ּכַ
ל ְזַמן. ר'  ֿכָ ֿאֿת ּבְ ְזַמּנֹו ְו)?ח?(]ַה[ַחּטָ ַסח ּבִ ֿאֿת. ַהּפֶ ַסח ּוִמן ַהַחּטָ ח?)(]ּו[?ץ ִמן ַהּפֶ
ל ְזַמן. ָאַמ'  ֿכָ ם ּבְ ֿאֿת ְוָהָאׁשָ ְזַמּנֹו ְוַהַחּטָ ַסח ּבִ ם. ַהּפֶ יֶעֶזר אֹו'. ַאף *)?ה?..(]ָהָא[ׁשָ ֱאִלׅ
א  ֹלּ סּוָלה ׁשֶ ֿאֿת ּפְ ָאה ַעל *>חט. מה< ַחּטָ ם ּבָ ָאה ַעל ֵחְט ְוָאׁשָ ֿאֿת ּבָ ר' ֱאִליֶעֶזר. ַחּטָ

מֹו. א ִלׁשְ ֹלּ סּול ׁשֶ ם ּפָ ָמִה ַאף ָאׁשָ ִלׁשְ
ְמעֹון ֲאִחי ֲעַזְרָיה  סּוִלין. ׁשִ ֿאֿת. ּפְ ם ַחּטָ ַסח. ְלׁשֵ ם ּפֶ ָחִטין ְלׁשֵ יׁשְ ן חֹוִני אֹו'. ַהּנִ יֹוֵסה ֿבֶ
י  ׁשֵ יַצֿד. ָק)ֹו(ֿדְ סּוִלין. ]ג'[ ּכֵ ם ָנמּוֿ ֵמֶהן. ּפְ יִרין. ְלׁשֵ ׁשֵ ֶהן. ּכְ ִה ֵמׅ ֹוַ ֿבׅ ם ּגָ ָחָטן ְלׁשֵ אֹו'. ׁשְ
י  ׁשֵ ם ָקוֿדְ ָחָטן ְלׁשֵ ְ ּשׁ ים ׁשֶ ים ַקּלִ ׁשִ סּוִלין. ָקֿדָ ים. ּפְ ים ַקּלִ ׁשִ ֿדָ ם ָקׅ ן ְלׁשֵ ָחָטׅ ְ ּשׁ ים ׁשֶ ׁשִ ָקֿדָ
ָחָטן  ְ ּשׁ יִרין[. ׁשֶ ׁשֵ ָלִמים. ]ּכְ ם ׁשְ ָח)ן(]ָט[ן ְלׁשֵ ְ ּשׁ ר ׁשֶ ְעׂשֵ ֿכֹור ְוַהּמַ ִרים. ַהּבְ ׁשֵ ים. ּכְ ׁשִ ָקֿדָ

סּוִלין. ר. ּפְ ם ַמֲעׂשֵ ֿכֹור ]ּו[ְלׁשֵ ם ּבְ ְלׁשֵ
ִאיּלּו  יר. ּכְ ׁשִ ַע ַמֿכְ מֹו. ר' ְיהֹוׁשֻ א ִלׁשְ ֹלּ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ְחִריֿת ּבְ ַ ָחׅטֹו ּשׁ ְ ־ּשׁ ַסח ׁשֶ ]ד'[ ַהּפֶ

ִים. ָאַמ' ר'  ]י[ן ָהַעְרּבַ ַחט ּבֵ ִאיּלּו ִניׁשְ יָרֿה ֿפֹוֵסל. ּכְ ׅ ֿתִ ן ּבְ ר. ּבֶ ה ָעׂשָ ֹלׁשָ ׁשְ ַחט ּבְ ִניׁשְ
יֿבּו ]ֶאֿת[  הֹוׁשִ יֹום ׁשֶ ַנִים ָזֵקן ּבְ ִעים ּוׁשְ ֿבְ י ׁשִ ל ֲאִני ִמּפִ קּוּבַ . ְמׅ ִיַיׅ )?ז?(]ן[ *ַעּזַ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ
א  ֹלּ ח)?ן?(]ּו[ ׁשֶ ְזּבָ ּנִ ִלין(! ׁשֶ ִחין !)ֶנֱאֿכָ ֿבָ ל ַהּזְ ּכָ ֿה ׁשֶ יֿבָ יׁשִ ן ֲעַזְרָיה ֿבִ ר' ֶאְל)י(ָעָזר ּבֶ
ֿאֿת.  ַסח ּוִמן ַהַחּטָ ֿה חּוץ ִמן ַהּפֶ ׅ ם חֹוֿבַ ֵ ָעִלים ִמּשׁ א ָעלּו ַלּבְ ֹלּ א ׁשֶ יִרים ֶאּלָ ׁשֵ ָמן ּכְ ִלׁשְ

ִמ'. א ָהעֹוָלה. ְוֹלא הֹוֿדּו לֹו ֲחֿכָ ִיי ֶאּלָ ן ַעּזַ ֹלא הֹוִסיף ּבֶ
ָמן. אֹו  א ִלׁשְ ֹלּ ֿ ְוָזַרק ׁשֶ יּלֵ ל ְוִהׅ ַמן. ִקיּבֵ א ִלׁשְׅ ֹלּ ן ׁשֶ ָחַטׅ ְׅ ּשׁ ֿאֿת ׁשֶ ַסח ְוַהַחּטָ ]ה'[ ַהּפֶ

ָמן.  א ִלׁשְ [ֹלּ ָמן ְו)(]ׁשֶ יַצֿד ִלׁשְ סּוִלין. ּכֵ ָמן. ּפְ ָמן ְוִלׁשְ א ִלׁשְ ֹלּ ָמן. אֹו ׁשֶ א ִלׁשְ ֹלּ ָמן ְוׁשֶׅ ִלׁשְ
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 א,א )?ה?..(]הא[שם — לפי רוחב החסר ושרידי האותיות אפשר שתחילה נכתב 'האנשם'; >חט. 
מה< — נוסף על פי כ"י פרמה. א, ג עזיי — אפשר שהיה ניסיון למחוק את הפתח שתחת היו"ד 

האחרונה. 



4

סדר קדשים פרק א 

ַסח. ם ּפֶ ָלִמים ּוְלׁשֵ ם ׁשְ ָמן. ְלׁשֵ ָמן ]ְו[ִלׁשְ א ִלׁשְ ֹלּ ָלִמים. ׁשֶ ם ׁשְ ַסח+ ּו־ְלׁשֵ ם ּפֶ  ְלׁשֵ
ְזִריָקה. ר'  ִהיּלּוֿ. ּוֿבִ ִקיּבּול. ּבְ יָטה. ּבְ ִחׅ ׁשְ ִרים. ּבִ ֿבָ ָעה ֿדְ ַאְרּבָ ַסל ּבְ ח[ ִניֿפְ ֿבַ ַה)(]ּזֶ ]ו'[ *ׁשֶ
ָלה  [ַקּבָ א ]ֿבְ ֹלּ ִחיָטה ׁשֶ [ׁשְ א ]ֿבִ ֹלּ ר ׁשֶ ׁשַ ָהָיה אֹוֵמ'. ]ֵאי[ ֵאיֿפְ ִהיּלּוֿ. ׁשֶ יר ּבְ ׁשִ ְמעֹון ַמֿכְ ׁשִ
ַח ְוזֹוֵרק. ר' ֶאְלָעָזר  ְזּבֵ ֿד ַהּמִ ַצׅ ֵחט ּבְ א ִהיּלּוֿ. ְוׁשֹוׅ ֹלּ ר ׁשֶ ׁשַ ל ֵאיֿפְ יָקה. ֲאֿבַ [ְזִרׅ א ]ֿבִ ֹלּ ְוׁשֶ
ֵאינּו  ְמקֹום ׁשֶ ֿה ֿפֹוֶסֶלֿת. ּוֿבִ ֿבָ ֲחׁשָ ֿ. ַהּמַ הּוא ָצִריֿ ְלַהּלֵ ְמקֹום ׁשֶ ֿ ּבִ אומ'. ַאף ַהְמַהּלֵ
]הל' ו'[ ֿה ֿפֹוֶסֶלֿת.  ֿבָ ֲחׁשָ ֿ. ֵא)ו(]י[ן ַהּמַ ָצִריך ְלַהּלֵ

פרק ב
יּפּוִרים.  ר ּכִ ים. ְמחּוּסַ ֿדִ ֿגָ ר ּבְ ָמן ָזר. ׅאֹוֵנן. ְטֿבּול יֹום. ְמחּוּסַ ל ּדָ יּבֵ ׅ ּקִ ִחין ׁשֶ ֿבָ ּזְ ל ַהׅ ּכָ
ִלים. ַעל  ׅ י ֿכֵ ּבֵ ל ּגַ ִלים{ ַעׅ ֿב. עֹוֵמֿד }ּכֵ ַלִים. ָעֵרל ְוָטֵמא. יֹוׁשֵ ִים ְוַרֿגְ א ָרחּוץ ָיֿדַ ֹלּ ְוׁשֶ
יר.  ׁשִ ְמעֹון ַמֿכְ ל. ר' ׁשִ ַסׅ ֹמֿאול. ָפׅ ׂשְ ל ּבִ ַסל. ִקיּבֵ ירֹו. ּפָ ֵלי ֲחֿבֵ י ַרֿגְ ּבֵ ל ּגַ ה. ַעׅ ֵהָמׅ י ֿבְ ּבֵ ּגַ
ן  ֿד ַהְיסֹוד. ָנָתׅ ֶנֿגֶ א ֿכְ ֹלּ ׁש ׁשֶ ֿבֶ י ַהּכֶ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ סּול. ְנֿתָ ה ַוֲאָסֿפֹו. ֿפָ ֿ ַעל ָהִריְצּפָ ּפַ ִנׁשְ
ִנים  ֿפְׅ ִנים ּבִ יּתָ ן. ]ְו[ֶאֿת ַהּנִ ּטָ ִנין ְלַמְעָלן ְלַמׅ יּתָ ן ְלַמְעָלן ]ְו[ֶאֿת ַהּנִ ּטָ ִנין ְלַמׅ יּתָ ֶאֿת ַהּנִ

ֵרֿת. סּול ְוֵאין ּבֹו+ ֿכָ ִנים. ּפָ ֿפְ חּוץ ּבִ ִנים ּבַ יּתָ חּוץ ]ְו[ֶאֿת ַהּנִ ּבַ
חּוץ. ]אֹו ִמְקַצֿת ֱאמּוָריו  חּוץ. ְלַהְקִטיר ֱאמּוָריו ּבַ מֹו ֿבַ ח ִלְזרֹוק ּדָ ֿבַ ֹוֵחט ֶאֿת ַהּזֶ ַהּשׁ
ִייֿת ֵמעֹור  ּזַ ל ּכַ חּוץ. אֹו ֹלֿאֿכַ ׅ רֹו ֿבַ ׂשָ ִיֿת ִמּבְ ּזַ חּוץ. אֹו ֿכַ ׅ רֹו ֿבַ ׂשָ ל ּבְ ֿאוֿכַ חּוץ[. *ֹלׅ ּבָ
מֹו ְלָמָחר.  מֹו ְלָמַחר. אֹו ִמְקַצֿת ּדָ ֵרֿת. ]ג'[ ִלְזרֹוק ּדָ סּול ְוֵאין ּבֹו ֿכָ חּוץ. ּפָ ָהַאְלָיה ֿבַ
ִייֿת  ּזַ רֹו ְלָמָחר. אֹו ֿכַ ׂשָ ל ּבְ ְלַהְקִטיר ֱאמּוָריו ְלָמָחר. אֹו ִמְקַצֿת ֱאמּוָריו ְלָמָחר. ֹלֿאֿכַ
ֵרֿת. ין ָעָליו ּכָ יֿבִ יּגּול ]ְו[ַחּיָ ייֿת ֵמעֹור ָהַאְלָיה ְלָמָחר. ּפִ ּזַ ל ּכַ רֹו ְלָמָחר. אֹו ֹלֿאוֿכַ ׂשָ ִמּבְ

ל  ְרּכֹו ֹלֿאֿכַ ּדַ ר ׁשֶ ֿבָ ל ּדָ ֿ ְוַהּזֹוֵרק. ֹלֿאֿכַ ל ]ְו[ַהְמַהּלֵ ֹוֵחט ]ְו[ַהְמַקּבֵ ל ַהּשׁ ָלל. ּכָ ]ד'[ ֶזה ַהּכְ

ֵרֿת. חּוץ ִלְזַמּנֹו.  סּול ְוֵאין ּבֹו ֿכָ ְרּכֹו ְלַהְקִטיר. חּוץ ִלְמקֹומֹו. ּפָ ּדַ ר ׁשֶ ֿבָ ּוְלַהְקִטיר ּדָ
ִמְצָוֿתֹו. יר ּכְ ּתִ ֿב ַהּמַ ֵרׅ ָקׅ ִיּׅ ֿד *ׁשֶ ְלֿבַ ֵרֿת. ּוֿבִ ין ָעָליו ּכָ יֿבִ יּגּול ְוַחּיָ ּפִ

ֿ ְוָזַרק חּוץ ִלְזַמּנֹו.  ל ְוִהּלֵ יָקה ְוִקיּבֵ ֿתִ ׁשְ ַחט ּבִ ִמְצָווֿתֹו. ׁשָ יר ּכְ ּתִ יַצֿד )לא( ָקַרֿב ַהּמַ ]ה'[ ּכֵ

ֿ ְוָזַרק  ל ְוִהיּלֵ ַחט ְוִקיּבֵ ָ ּשׁ יָקה. אֹו ׁשֶ ֿתִ ׁשְ ֿ ְוָזַרק ּבִ ל ְוִהיּלֵ ָחָטן חּוץ ִלְזָמנֹו ְוִקיּבֵ ְ ּשׁ אֹו ׁשֶ
ִמְצָוֿתֹו.  יר ּכְ ּתִ ֿד ֹלא ָקַרֿב ַהּמַ יַצׅ ִמְצָוֿתֹו. ]ו'[ ּכֵ יר ּכְ ּתִ ָקַרֿב ַהּמַ חּוץ ִלְזַמּנֹו. ֶזה הּוא ׁשֶ
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 א, ד שה)(]זבח[ — לפי ההקשר, רוחב החסר ושרידי האותיות, אפשר שתחילה נכתב 'שהפסח'.
ב, ב לאוכל — נראה שהלמ"ד הראשונה נוקדה תחילה בשווא ולאחר מכן הוא נמחק; ואפשר שהאותיות 
'או' נוקדו תחילה, ולאחר מכן ניקודן נמחק. ב, ג שיקרב — ניקודּה של תיבה זו הוא פרי תיקון. 
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ל  ַחט חּוץ ִלְזַמּנֹו ְוִקיּבֵ ַ ּשׁ ֿ ְוָזַרק חּוץ ִלְזַמּנֹו. אֹו ׁשֶ ל ְוִהיּלֵ ַחט חּוץ ִלְמקֹומֹו ְוִקיּבֵ ׁשָ
ַסח  ֿ ְוָזַרק חּוץ ִלְמקֹומֹו. ַהּפֶ ל ְוִהיּלֵ ַחט ְוִקיּבֵ ָ ּשׁ ֿ ְוָזַרק חּוץ ִלְמקֹומֹו. אֹו ׁשֶ ְוִהיּלֵ
ַחט  ָ ּשׁ )?ֹו?(]ן[. אֹו ׁשֶ ּנָ ֿ ְוָזַרק חּוץ ִלְזַמׅ ל ְוִהיּלֵ ָמן ְוִקיּבֵ א ִלׁשְ ֹלּ ָחָטן ׁשֶ ְ ּשׁ ֿאֿת ׁשֶ ְוַהַחּטָ
ֿ ְוָזַרק  ל ְוִהיּלֵ ַחט ְוִקיּבֵ ָ ּשׁ ָמן. אֹו ׁשֶ א ִלׁשְ ֹלּ ֿ ְוָזַרק ׁשֶ ל ְוִהיּלֵ ?)ׅו(]ן[? ְוִקיּבֵ חּוץ ִלְזַמּנָ

ִמְצָוֿתֹו. יר ּכְ ּתִ א ָקָרֿב ַהּמַ ֹלּ יר( ׁשֶ ּתִ ָמן. ֶזה הּוא )ַהּמַ א ִלׁשְ ֹלּ ׁשֶ
ֲחִצי  חּוץ ּכַ ֲחִצי ַזִיֿת ּבַ חּוץ. ּכַ ִיֿת ּבַ ּזַ ִית ְלַמַחר ּכַ ּזַ ִית ְלָמָחר. ּכַ ּזַ חּוץ ּכַ ִיֿת ּבַ ּזַ ל ּכַ ]ז'[ לֹאֿכַ
סּול ְוֵאין ּבֹו  חּוץ. ּפָ ֲחִצי ַזִיֿת ּבַ ֲחִצי ַזִיֿת ְלָמָחר )כחצי זית למחר( ּכַ ַזִיֿת ְלָמָחר. ּכַ
קֹום.  ֿת ַהּמָ ֿבֶ ָמה ְלַמְחׁשֶ ַמן ָקֿדְ ֿת ַהּזְ ֿבֶ ָלל. ִאם ַמְחׁשֶ ֿה. ֶזה ַהּכְ ֵרֿת. ]ח'[ ָאַמ' ר' ְיהּוֿדָ ֿכָ
סּול ְוֵאין  ָמן. ּפָ ֿת ַהּזְ ֿבֶ ָמה ְלַמְחׁשֶ קֹום ָקֿדְ ֿת ַהּמָ ֿבֶ ֵרת. ִאם ַמְחׁשֶ ין ָעָליו ּכָ יֿבִ יּגּול ְוַחּיָ ּפִ
ֲחִצי ַזִיֿת *>ולהקטיר כחצי  ל ּכַ ֵרֿת. ֹלֿאֿכַ סּול ְוֵאין ּבֹו ֿכָ ִמ' אֹומ'. ֶזה ָוֶזה ֿפָׅ ֵרֿת. ַוֲחֿכָ ּבֹו ֿכָ
]הל' ח'[ ין.  ְרֿפִ יָלה ְוַהְקָטָרה ִמיְצָטׅ ֵאין ֲאֿכִ ר. ׁשֶ ׁשֵ זית<. ּכָ

פרק ג
ים  ֿדִ ֲעֿבָ ים ּוֿבַ ׁשִ ּנָ ִרים ּבַ ּזָ יָרה ֿבַ ׁשֵ ִחיָטה ּכְ ְ ַהּשׁ יָרה. ׁשֶ ׁשֵ ן ּכְ ִחיָטֿתָ ֲחטּו ׁשְ ָ ּשׁ סּוִלים ׁשֶ ל ַהּפְ ּכָ
ֿ ֵהן  יֿכָ ר. ְלֿפִ ׂשָ ּבָ ִעים ּבַ א ְיהּוא ְטֵמִאים נֹוֿגְ ֹלּ ֿד ׁשֶ ְלֿבַ ים. ּוֿבִ ׁשִ י ָקֿדָ ׁשֵׅ ָק)ו(ֿדְ יּלּו ּבְ ֲאֿפִ
קֹומֹו. ִאם ֶיׁש  ּנֹו ְוחּוץ ִלְמׅ ם חּוץ ִלְזַמׅ לּו ֶאֿת ַהּדָ יּבְ ּקִ ם ׁשֶ ֿה. ְוֿכּוּלָ ֿבָ ַמֲחׁשָ ּפֹוְסִלין ּבְ

ל. ר ִויַקּבֵ ?ׂשָ ׁש. ַיְחזֹור *ַה?ּבָ ֿפֶ ם ַהּנֶ ּדָ
ֹמֿאלֹו.  ן ִלׂשְ ל ִמ]י[ִמינֹו ְוָנֿתַ ר. ִקיּבֵ ׁשֵ סּול. ַיְחִזיר ַלּכַ ן ַלּפָ ֿתַ ר ְוָנּ [?ׁשֵ ל ַה?)ב(]ּכָ ִקיּבֵ
ֿך ִמן  ּפַ ׁש. ִניׁשְ ִלי קֹוֿדֶ ִלי חֹול. ַיְחִזיר ִלֿכְ ]ן[ ִלֿכְ ֿתַ ׁש ְוָנׅ ִל]י[ קֹוֿדֶ ֿכְ ל ּבִ ַיְחִזיר ִליִמינֹו. ִקיּבֵ
ן ֶאֿת  ֿד ַהְיסֹוֿד. ָנֿתַ ֶנֿגֶ א ֿכְ ּלׅ ׁש ׁשֶ ֿבֶ י ַהּכֶ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ר. ְנֿתָ ׁשֵ ֲאָסֿפֹו. ּכָ ה ַוׅ ִלי ַעל ָהִריְצּפָ ַהּכֶ
חּוץ  ִנים ּבַ ֿפְ ִנין ּבִ יּתָ ן. ]ְו[ֶאֿת ַהּנִ ִנין ְלַמְעָלן ְלַמּטָ יּתָ ן ְלַמְעָלן ]ְו[ֶאֿת ַהּנִ ִנין ְלַמּטָ יּתָ ַהּנִ

ל. ר ִויַקּבֵ ׁשֵ ׁש. ַיְחזֹור ַהּכָ ֿפֶ ם ַהּנֶ ׅ ִנים[. ִאם ֶיׁש ּדַ ֿפְ חּוץ ]ּבִ ִנים ּבַ יּתָ ְוֶאֿת ַהּנִ
ְרּכֹו  ֵאין ּדַ ר ׁשֶ ֿבָ ל ּוְלַהְקִטיר ּדָ ְרּכֹו ֹלֿאֿכַ ֵאין ּדַ ר ׁשֶ ֿבַ ל ּדָ ח ֹלֿאֿכַ ֿבַ ֹוֵחט ֶאֿת ַהּזֶ ַהּשׁ
?ר  ?ֿבָ ל ּוְלַהְקִטיר ּדָ ְרּכֹו ֹלֿאֿכַ ּדַ ר ׁשֶ ֿבָ ל ּדָ ר. ר' ֱאִליֶעֶזר ּפֹוֵסל. ֹלֿאֿכַ ׁשֵ ְלַהְקִטיר. ּכָ
ֲחִצי ַזִיֿת  ֲחִצי ַזִיֿת ּוְלַהְקִטיר ּכַ ל ּכַ ר. ֹלֿאֿכַ ׁשֵ ִיֿת. ּכָ ּזַ חּוֿת ִמּכַ ְרּכֹו ְלַהְקִטיר. ּפַ ּדַ ׁשֶ

ין. יָלה ְוַהְקָטָרה ִמיְצָטְרֿפִ ֵאין ֲאֿכִ ר. ׁשֶ )ולהקטיר כחצי זית(. ָכׁשֵ

ה

א

ב

ג

ב, ה >ולהקטיר כחצי זית< — נוסף על פי כ"י פרמה. ג, א ה?ב?שר — ייתכן שנעשה ניסיון לתקן 
את הבי"ת לכ"ף, אך נראה שהנקדן קרא 'הבשר'. 


