
  ונוסחעריכה  –משנה 

  עריכה

   א פרק עדויות מסכת משנה

  ד משנה
 דבריו על עומד אדם יהא שלא הבאים לדורות ללמד לבטלה והלל שמאי דברי את מזכירין ולמה] ד[

  : דבריהם על עמדו לא העולם אבות שהרי
  ה משנה

 דין בית יראה שאם המרובין כדברי אלא הלכה ואין הואיל המרובין בין היחיד דברי מזכירין ולמה] ה[
 בחכמה ממנו גדול שיהיה עד חברו דין בית דברי לבטל יכול דין בית שאין עליו ויסמוך היחיד דברי את

 שיהיה עד דבריו לבטל יכול אינו בחכמה לא אבל במנין במנין לא אבל בחכמה ממנו גדול היה ובמנין
  : ובמנין בחכמה ממנו גדול

  ו משנה
 אני כך האדם יאמר שאם לבטלה המרובין בין היחיד דברי מזכירין למה כן אם יהודה רבי אמר] ו[

  :שמעת פלוני איש כדברי לו יאמר מקובל

   א עמוד כה דף קידושין מסכת בבלי תלמוד

 מאי: להו אמר אזל. צנעינהו זיל: המנונא לרב ליה אמר, חסדא דרב לפירקיה אתו לא דנזוניא סבי
 מי: להו אמר. לן פשט ולא מילתא מיניה דבעינן? ניתי אמאי: ליה אמרו? לפירקא רבנן אתו לא טעמא
 או, דמי שבגלוי כמום? מהו, בבצים רבו שסרסו עבד: מיניה בעו? לכו פשיטנא ולא מידי מינאי בעיתו

 אתא. קרנונא אלא המנונא לאו: ליה אמרו, המנונא: להו אמר? שמך מה: לו אמרו. בידיה הוה לא? לא
 אין כולם, שבאדם אברים ראשי וארבעה עשרים: דתנן, מינך בעו מתניתא: ל"א, חסדא דרב לקמיה

 וראש, החוטם וראש, אזנים וראשי, ורגלים ידים אצבעות ראשי: הם ואלו, מחיה משום מטמאין
, לחירות בהם יוצא עבד בכולם: עלה ותני, שבאיש אף: אומר יהודה רבי, שבאשה דדים וראשי, הגוייה

? דמאי סירוס, הסירוס אף: אומר רבי, מר אמר; הלשון אף: אומר עזאי בן, הסירוס אף: אומר רבי
? לא לשון, ורבי. הסירוס אף: אומר רבי. דביצים סירוס לאו אלא! גוייה היינו, דגיד סירוס אילימא
 מאי; היזה לא: אומרים וחכמים, היזה: אומר רבי, פיו על הזאה ונתזה, מזה שהיה מי הרי: ורמינהו

: והתניא. ל"קמ, שפתיה דחלים זימנא דתימא מהו! פשיטא - שפתיו על. שפתיו על, לא! לשונו על לאו
, סירוס: אומר רבי, אלא! שבלשונו המדבר רוב: אומר רבי, הלשון רוב ושניטל: תניא ועוד! לשונו על

 עזאי דבן נקדמה, הכי אי. אקמייתא? אף ומאי, לא סירוס אבל. לשון: אמר עזאי בן. לשון מיבעיא ולא
  .ממקומה זזה לא ומשנה, ותני עזאי לדבן ושמעה, וקבעה לדרבי שמעה תנא! ברישא

  א משנה א פרק השנה ראש מסכת משנה

 למעשר השנה ראש באלול באחד ולרגלים למלכים השנה ראש בניסן באחד הם שנים ראשי ארבעה] א[
 ולשמיטין לשנים השנה ראש בתשרי באחד בתשרי באחד אומרים שמעון ורבי אלעזר רבי בהמה

 בחמשה אומרים הלל בית שמאי בית כדברי לאילן השנה ראש בשבט באחד ולירקות לנטיעה וליובלות
  : בו עשר

   ב עמוד ז דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד

 רבי, ]+דתנן: [ס"הש מסורת) +דתניא(, היא מאיר רבי? מני. בהמה למעשר השנה ראש באלול באחד
 רבי: סיפא אימא? היא שמעון רבי - מני ולרגלים. בהמה למעשר השנה ראש באלול באחד: אומר מאיר

 רב אמר -? מאיר רבי ומציעתא שמעון רבי וסיפא רישא, בתשרי באחד: אומרים שמעון ורבי אלעזר
 כרבי לה סבר בהמה ובמעשר, שמעון כרבי לה סבר ברגלים; דתנאי אליבא לה ונסיב, היא רבי: יוסף

, רגלים דל - ארבעה מאיר לרבי; הכל לדברי ארבעה: רבא אמר -! הוו חמשה? ארבעה הכי אי -  .מאיר
  .בהמה מעשר דל - ארבעה שמעון לרבי

  נוסח בבל ונוסח ארץ ישראל

  הדפוסנוסח  – א משנה א פרק ברכות מסכת משנה

 האשמורה סוף עד בתרומתן לאכול נכנסים שהכהנים משעה בערבית שמע את קורין מאימתי] א[
] ב[ השחר עמוד שיעלה עד אומר גמליאל רבן חצות עד אומרים וחכמים אליעזר' ר דברי הראשונה

 חייבין השחר עמוד עלה לא אם להם אמר שמע את קרינו לא לו אמרו המשתה מבית בניו שבאו מעשה



 הקטר השחר עמוד שיעלה עד מצותן חצות עד חכמים שאמרו מה כל אלא בלבד זו ולא] ג[ לקרות אתם
] ד[ השחר עמוד שיעלה עד מצותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר עמוד שיעלה עד מצותן ואברים חלבים

  : העבירה מן אדם להרחיק כדי חצות עד חכמים אמרו למה כן אם

  כתב יד קויפמן

  

  TS , TS E2.4' קטע גניזה קיימברידג

  

   א עמוד ט דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

, פסחים בלילי והלל, ערבית שמע קריאת: ורמינהי. קתני לא פסחים אכילת ואילו. 'וכו חלבים הקטר
 -  הא, עזריה בן אלעזר רבי -  הא, קשיא לא יוסף רב אמר! השחר עמוד שיעלה עד מצותן - פסח ואכילת

 כאן נאמר: אומר עזריה בן אלעזר רבי, הזה בלילה הבשר את ואכלו+ ב"י שמות: +דתניא .עקיבא רבי
 כאן אף, חצות עד להלן מה - הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי+ ב"י שמות+ להלן ונאמר הזה בלילה

 מה כן אם! חפזון שעת עד - בחפזון+ ב"י שמות+ נאמר כבר והלא: עקיבא רבי ליה אמר. חצות עד
. ביום ולא, נאכל הוא בלילה, בלילה: לומר תלמוד, ביום כקדשים נאכל יהא יכול - בלילה לומר תלמוד

 - עקיבא לרבי אלא, הזה ליה למכתב אצטריך - שוה גזירה ליה דאית עזריה בן אלעזר לרבי בשלמא
 קדשים ופסח הואיל אמינא דעתך סלקא; דאתא הוא אחר לילה למעוטי -? ליה עביד מאי הזה האי

 לילות שתי נאכל פסח אף - אחד ולילה ימים לשני נאכלין שלמים מה, קלים קדשים ושלמים קלים
, נאכל הוא הזה בלילה - הזה בלילה לן קמשמע אחד ויום לילות לשני נאכל ויהא, ימים שני במקום



? עקיבא ורבי. נפקא בקר עד תותירו מלא+ ב"י שמות+? עזריה בן אלעזר ורבי. אחר בלילה נאכל ואינו
 והני. הוא ראשון בקר -  בקר כל: לך אמר? אלעזר ורבי. שני בקר - בקר מאי: אמינא הוה מהתם אי -

. ממצרים צאתך מועד השמש כבוא בערב הפסח את תזבח שם+ ז"ט דברים: +דתניא, תנאי כהני תנאי
 רבי; שורף אתה ממצרים צאתך ומועד, אוכל אתה השמש וכבוא, זובח אתה בערב: אומר אליעזר רבי

 צאתך מועד עד -  והולך אוכל אתה מתי ועד, אוכל אתה השמש כבוא, זובח אתה בערב: אומר יהושע
 שנאמר, בערב אלא נגאלו לא - ממצרים ישראל כשנגאלו, מודים הכל: אבא רבי אמר. ממצרים

 במדבר+ שנאמר, ביום אלא יצאו לא -  וכשיצאו, לילה ממצרים אלהיך' ה הוציאך+ ז"ט דברים+
 עזריה בן אלעזר רבי; חפזון שעת על - נחלקו מה על. רמה ביד ישראל בני יצאו הפסח ממחרת+ ג"ל

: הכי נמי תניא. דישראל חפזון - חפזון מאי: סבר עקיבא ורבי, דמצרים חפזון - חפזון מאי: סבר
 הפסח ממחרת: שנאמר, ביום אלא יצאו לא והלא? יצאו בלילה וכי -  לילה ממצרים אלהיך' ה הוציאך

  . מבערב גאולה להם שהתחילה מלמד: אלא! רמה ביד ישראל בני יצאו

   א"ה/ א טור ג דף א פרק ברכות מסכת ירושלמי תלמוד

 ואיברים חלבים הקטר השחר עמוד שיעלה עד מצותן' חצו עד' חכמ שאמרו כל אלא בלבד זו ולא' מתני
 פסחים אכילת תני דלא אית פסחים אכילת תנינן אנן השחר עמוד שיעלה עד מצותן פסחים ואכילת

 אליעזר דרבי טעמא ומאי אליעזר רבי פסחים אכילת תנא דלא ומאן רבנן פסחים אכילת תנא מאן
 כן ולית חונה רבי אמר חצות כאן אף חצות להלן שנאמר לילה מה לילה להלן ונאמר לילה כאן נאמר

  הידים את מטמא חצות אחר הפסח דתנינן כרבנן אפילו פסחים אכילת

   ב עמוד קכ דף פסחים מסכת בבלי תלמוד

 רבי: יוסף רב אמר? תנא מאן. נותר ליה הוה מחצות: אלמא. 'וכו הידים את מטמא חצות אחר הפסח
: אומר עזריה בן אלעזר רבי, הזה בלילה הבשר את ואכלו+ יב שמות: +דתניא. הוא עזריה בן אלעזר
 - חצות עד להלן מה הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי+ יב שמות+ להלן ונאמר הזה בלילה כאן נאמר

 לומר תלמוד מה כן אם. חפזון שעת עד -  חפזון נאמר והלא: עקיבא רבי לו אמר - . חצות עד כאן אף
 ורבי. ביום נאכל ואינו, נאכל הוא בלילה -  בלילה לומר תלמוד - ביום כקדשים נאכל יהא יכול - בלילה
: אמינא דעתך סלקא. דאתא הוא אחר לילה למעוטי ליה מיבעי -? ליה עביד מאי הזה האי, עקיבא
 אף -  אחד ולילה ימים לשני נאכלים שלמים מה, קלים קדשים ושלמים קלים קדשים ופסח הואיל

 בן אלעזר ורבי. הזה רחמנא כתב - אחד ויום לילות לשני נאכל ויהא, ימים במקום לילות אוקים, פסח
 רחמנא כתב לא אי: לך אמר עקיבא ורבי. הא נפקא בקר עד תותירו מלא+ יב שמות: +לך אמר עזריה

. הוא ראשון בקר - בקר, דכתב היכא כל: לך אמר אלעזר ורבי. שני בקר - בקר מאי: אמינא הוה - הזה
 דכיון, פשיטא -. חובתו ידי יצא לא - עזריה בן אלעזר לרבי, חצות אחר הזה בזמן מצה אכל: רבא אמר

 קרא אהדריה דכי, לן קמשמע, מהיקישא קרא אפקיה הא: דתימא מהו -! דמי כפסח - לפסח דאיתקש
  . אהדריה קמייתא למילתא -

   א עמוד כא דף מגילה מסכת בבלי תלמוד

 בן אלעזר כרבי ודלא, פסחים אכילת לאתויי -? מאי לאתויי, הלילה כל כשר בלילה שמצותו דבר
 ונאמר הזה בלילה כאן נאמר: עזריה בן אלעזר רבי אמר, הזה בלילה הבשר את ואכלו, דתניא. עזריה
  .חצות עד כאן אף - חצות עד להלן מה הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי+ ב"י שמות+ להלן

   ב עמוד נו דף זבחים מסכת בבלי תלמוד

, אחת מתנה טעון ודמן, בעזרה מקום בכל שחיטתן - קלים קדשים והפסח והמעשר הבכור. 'מתני
, העיר בכל ונאכלין, אדם לכל והמעשר, לכהנים נאכל הבכור, באכילתן שינה. היסוד כנגד שיתן ובלבד

 ואינו, חצות עד אלא נאכל ואינו, בלילה אלא נאכל אינו הפסח. אחד ולילה ימים לשני, מאכל בכל
  . צלי אלא נאכל ואינו, למנויו אלא נאכל

   ב עמוד נז דף זבחים מסכת בבלי תלמוד

] עזריה בן[ אלעזר רבי, דתניא; היא עזריה בן אלעזר רבי: יוסף רב אמר? תנא מאן. נאכל אינו הפסח
 בלילה מצרים בארץ ועברתי+ יב שמות+ להלן ונאמר] הזה[ בלילה+ יב שמות+ כאן נאמר: אומר

 שעת עד, בחפזון אותו ואכלתם: נאמר כבר והלא, ע"ר ל"א. חצות עד כאן אף, חצות עד להלן מה, הזה
 יהא בלילה, בלילה: ל"ת? ביום הנאכלים הקדשים ככל יהא שיכול? הזה בלילה ל"ת מה, כ"א! חפזון
 מן ולהרחיק, דרבנן דלמא? ודאורייתא ע"ב אלעזר דרבי וממאי: אביי ל"א. ביום נאכל ואינו נאכל

 .'דאוריית נמי כאן אף, דאורייתא התם מה, התם כי] אלא[? חצות עד אלא מאי, כ"א! העבירה


