
דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם בכמבמ, מ״ע שְּ

נ•ירמכצ
תמן שמן חוגמם כאומכמן פיעפעפא,

תכת בצחוגמם שלכ כבפן, פאוכמן פיעפעפא גד שתבפגמא.
גבש''ר: תף שחוגמם כת צאמגפ במלאשפ תכת מפפטמא.

אבל שווין לענין שצריך לתופרן בגידין ושמטמאים הידים.
והך דמקרא שכתבו תרגום, ותרגום מקרא אין מטמא הידים, 

עד שיכתבנו אשורית, על הספר, ובדיו.
א. רבא: א. רבא: מתני' בגופן שלנו, וברייתא בגופן שלהם ולכן אין מטמא הידים

אביי הקשה:אביי הקשה: אי  בשלהם אפי' מקרא שכתבו מקרא אין מטמא.

ב.ב. אלא: ברייתא כרשב"גכרשב"ג, והקשו: שר"ג, והקשו: שר"ג התיר יוונית.
ג.ג. אלא: בתפילין ומזוזות, ד'ץצסץ' בהוויתן, והקשו:והקשו: מאי תרגום?

ד.ד. אלא: במגילה, ד'תמ צסצץקס ןןאש ץןמבץך', ומאי תרגום?
           א.א. 'ץךבלט זאר צלמנ' ב.ב. 'ץןמ צךבס סאךץ סדג משטמסצכ'.

ה.ה. ר"א:ר"א: בשאר נ"ך וכר"יוכר"י דרבותינו התירו רק ביונית - ורק בס"ת,

משום מעשה דתלמי המלךמשום מעשה דתלמי המלך שכינס ע"ב זקנים, וביקש מכאו"א

בנפרד כתבו לי תורת משה ביונית, נתן בהם הקב"ה דעה אחת.
וכתבו:וכתבו: אלהים ברא בראשית. ועוד י''ב שינויים שלא יקשה על

התורה, וכן שינו: צעירת הרגלים, שאשת תלמי ארנבת שמה.

: תף שחוגמם צאמגפ גד שמפטמא. ש"ר ש"ר:  גב  גב

• רי"ו:• רי"ו: הלכה כרשב"ג, וטעמו: ד'סזא תמצס מסזא ץסבןכ שתצמס ב' 

יפיותו של יפת [לשון יון דמבני יפת] סבןץכ שתצמס ב.

תמן שמן לצן יבפס שבין ציבסצ כיגפשצ שרקמם
תכת וג צשת זכ לכ ציהפא.

תמן שמן לצן יביב כלצן בזשג
תכת וג מפם צלופגמם פזבמגמא צתמוצ.

אבל שוין לענין פר יום הכפורים ועשירית האיפה.
רישא דמתני' לא כר"מ:לא כר"מ: שמרובה בגדים מביא פר דמצוות,

וסיפא דמתני' כר"מ: כר"מ: שאירע בו פסול ומינו כהן אחר תחתיו 
 .              ראשון חוזר, ושני כל מצות כה"ג עליו.

אבל לרבי יוסי:אבל לרבי יוסי: ראשון חוזר, שני אינו ראוי לכה"ג ולכהן הדיוט.

[וכן הורו אצל ר"י בן אולם מציפורי: שלא חוזר לכהן גדול משום איבה, ולא 

לכהן הדיוט דמעלין בקודש].

א. ר"ח: א. ר"ח: רישא רבנן, וסיפא רבי מאיר.

ב. רב יוסף:ב. רב יוסף: כרבי, ונסיב אליבא דתנאי [כך ס"ל]

כגופתא צרצ''ה ג' מבגתכ תמחג שן סמצ גפעת פכעב"ד תש''א פהש"

כמטד כצהנגופא
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