
 

  קד דף שבת
 

  כשר. מי דמי?  -כשר, סתום נמי, סתום ועשאו פתוח  -ומדפתוח ועשאו סתום : קושי
  סתום ועשאו פתוח  פתוח ועשאו סתום

  עלויי קא מעלי ליה; 
דאמר רב חסדא: מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס 

  היו עומדין

  גרועי קא מגרע ליה; 
בר דאמר רבי ירמיה, ואיתימא רבי חייא 

  אבא: מנצפ"ך צופים אמרום

  שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה!  - אלה המצותותיסברא? והכתיב: : דחיית הקושי
אלא: מיהוה הואי, מידע לא הוה ידעין הי באמצע תיבה  :רבי ירמיה בדבריהבנה אחרת 

  הי בסוף תיבה, ואתו צופים תקנינהו. 
  שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה!  - אלה המצותואכתי,  :הבנה הזאתקושי על ה

  אלא: שכחום וחזרו ויסדום.  :ת בדברי רבי ירמיההבנה אחר
  

  משנה. 
  פטור  חייב

כתב במשקין, במי פירות, באבק דרכים, באבק   הכותב שתי אותיות בהעלם אחד
  הסופרים, ובכל דבר שאינו מתקיים

כתב בדיו, בסם, בסיקרא, בקומוס, ובקנקנתום, 
  ובכל דבר שהוא רושם

  לאחר ידו, ברגלו, בפיו, ובמרפיקו

על שני כותלי זויות, ועל שני לווחי פינקס והן 
  נהגין זה עם זה

  כתב אות אחת סמוך לכתב, וכתב על גבי כתב

  נתכוון לכתוב חי"ת וכתב שתי זייני"ן  הכותב על בשרו
חייב חטאת, מרבי אליעזר  -ט על בשרו המסר

  וחכמים פוטרין
ה, כתב על שני כותלי אחת בארץ ואחת בקור

  הבית, על שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה
ן בתירא רבי יהושע ב -כתב אות אחת נוטריקון   

  מחייב, וחכמים פוטרין.
 

  . ובכל דבר שהוא רושם
  לאתויי מאי? : שאלה

  (בגט)כשר.  -לאתויי הא דתני רבי חנניא: כתבו במי טריא ואפצא : תשובה
  (עוד מקור בעניין גט)כשר.  -כתבו באבר, בשחור, ובשיחור : תני רבי חייא

 
  . המסרט על בשרו

אמר להן רבי אליעזר לחכמים: והלא בן סטדא הוציא כשפים תניא, : הבאת ברייתא בנושא
  . היה, ואין מביאין ראיה מן השוטיםממצרים בסריטה שעל בשרו! אמרו לו: שוטה 

  קטע שהושמט מפני הצנזורה
  בן סטדא? בן פנדירא הוא! : קושי

  פנדירא.  -סטדא, בועל  -אמר רב חסדא: בעל  :1 תירוץ
  בעל פפוס בן יהודה הוא!  :עוד קושי

  אלא, אמו סטדא.  :2 תירוץ
  אמו מרים מגדלא שער נשיא הואי!  :קושי

  אלא, כדאמרי בפומבדיתא סטת דא מבעלה. :3 תירוץ
   



 

  הוכחה  יתתנאדעה שיוך ל  

 סמוך אחת אות כתב
  פטור לכתב

  חייב האריג על אחת האמר - אליעזר רבי דאי  אליעזר כרבי דלא

 ונתכוין השם את לכתוב צריך שהיה הרי: דתניא  יהודה כרבי דלא  פטור כתב גבי על כתב
 בירמע - ת"דל בו הטיל ולא וטעה, יהודה לכתוב

 וחכמים. יהודה רבי דברי, ומקדשו קולמוס עליו
  .המובחר מן השם אין: אומרים

 אחת אות כתב
 ארג, לספר והשלימה

 והשלימה אחד חוט
  חייב - לבגד

  חייב - האריג על אחת: דאמר  היא אליעזר רבי

  שאני להשלים, רבנן תימא אפילו  רבנן

  
  . קריבה שמחוסר אלא היא כתיבה, חייב - בציפורי ואחת בטבריא אחת אות כתב: אמי רב אמר: הלכה

  ! פטור - זה עם זה נהגין ואין פנקס דפי שני ועל, הבית כותלי שני על כתב: והתנן: קושי
  . דקריבה מעשה מחוסר לא - הכא, דקריבה מעשה מחוסר התם :תירוץ

  
   .חייב - אחת אות הגיה: תנא

  ? חייב אחת אות הגיה, פטור - אחת אות כתב השתא: קושי
  . זיינין שני ועשאו ת"חי של לגגו שנטלו כגון - עסקינן במאי הכא: ששת רב אמר: 1 תירוץ

  . ש"רי ועשאו ת"דל של לתגו שנטלו כגון: אמר רבא :2תירוץ 
  


