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קסו.
ואימא: פריטיִ ¿

באתרא דלא סגי פריטי דכספא.רב פפא:!◊קסו.

ֹ תנו רבנן:▀◊קסו. דהב ־ אין פחות מדינר דהב

ֹ ▀◊קסו. דהב דינרין ודינרין דהב ־ אין פחות משני דינרין דהב

דהב בדינרין ־ אין פחות מבשני דינרין כסף דהב.▀◊קסו.

דהב ־ אין פחות מדינר דהב.אמר מר:▀◊>קסו.

אימא: נסכאִ ¿קסו.

דכתב מטבע.רבי אלעזר:!◊קסו.

ואימא: פריטיִ ¿קסו.

פריטי דדהבא לא עבדי אינשי.!◊קסו.

זהב בדינרין ־ אין פחות מבשני דינרין כסף זהב.▀◊>קסו.

ואימא: דהבא פריכא בתרי דינרי דהבא קאמרִ ¿◊קסו.

יד בעל השטר על התחתונה.אביי:!◊קסו.

אי הכי רישא נמי¿קסו.

רישא ־ דכתב דינרי, סיפא ־ דכתב דינרין.רבי אשי:!◊קסו.

ומנא תימרא דשאני בין דינרי לדינרין?¿קסו.

דתניא:▀!◊קסו.

האשה שהיו עליה ספק חמש לידות, ספק חמש זיבות ־ מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים, ואין השאר 

עליה חובה, היו עליה חמש לידות ודאות, חמש זיבות ודאות ־ מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים, 

 ֹ והשאר עליה חובה

מעשה ועמדו קינים בירושלים בדינרי זהבО!◊קסו.

רבן שמעון בן גמליאל:О!קסו.
המעון הזִה אם אלין הלילה עד שיהו בדינריןֹ נכנס לבית דין ולימד: האשה שהיו עליה חמש לידות 

 ֹ ודאות, חמש זיבות ודאות ־ מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים, ואין השאר עליה חובה

ועמדו קינין בו ביום ברבעתים.О!קסו:

כתוב מלמעלה וכו'.▀>קסו:

ילמד התחתון מן העליון באות אחת, אבל לא בשתי אותיות, כגון: חנן מחנני וענן מענני.תנו רבנן:▀◊קסו:

¿קסו:
מאי שנא שתי אותיות דלא? דלמא מיתרמי שם בן ארבע אותיות והוה ליה פלגיה דשמאֹ אי הכי, אות 

אחת נמי, דלמא מיתרמי שם בן שתי אותיות והוה ליה פלגיה דשמאִ 

אלא, שתי אותיות היינו טעמא, דלמא מיתרמי שם בן שלש אותיות והוה ליה רובא דשמא.!◊קסו:

פשיטא לי, ספל מלמעלה וקפל מלמטה ־ הכל הולך אחר התחתון.רב פפא:▀◊קסו:

קפל מלמעלה וספל מלמטה, מאי? מי חיישינן לזבוב, או לא?בעי רב פפא:^◊קסו:

תיקו.▀קסו:

ההוא דהוה כתב ביה שית מאה וזוזאО◊קסו:

^◊קסו:
שלחה רב שרביא קמיה 

דאביי:
שית מאה איסתירי וזוזא, או דלמא שית מאה פריטי וזוזא?
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אמר ליה:[אביי]!◊קסו:
דל פריטי, דלא כתבי בשטרא, דאסוכי מסכן להו ומשוי להו זוזי, מאי אמרת? שית מאה איסתירי וזוזא, 

יד בעל השטר על התחתונה.
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