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ל.
הכותב ס"ת ובא לגמור, גומר ואפילו באמצע הדף.אידך, דאמר רב:▀◊

הכותב ס"ת, בא לו לגמור, לא יגמור באמצע הדף כדרך שגומר בחומשין, אלא מקצר והולך עד סוף הדףִמיתיבי:▀¿◊ל.

כי קא אמר רב ־ בחומשין.!◊ל.

והא ס"ת קאמרִ ¿ל.

בחומשין של ס"ת.!ל.

איני?¿ל.

▀¿◊ל.
והא"ר יהושע בר אבא 

אמר רב גידל אמר רב:
לעיני כל ישראל באמצע הדףִ

ההיא באמצע שיטה!◊ל.

אף באמצע שיטה.איתמר, רבנן:▀ל.

באמצע שיטה דווקא.רב אשי:▀ל.

והלכתא: באמצע שיטה דווקא.▀◊ל.

▀◊ל.
רבי יהושע בר אבא אמר 

רב גידל אמר רב:
שמנה פסוקים שבתורה, יחיד קורא אותן בבהכ"נ.

כמאן?^ל.

ֹ ¿ל. דלא כר"ש

♦▀¿◊ל.
דתניא:[רבי יהודה, 

[ ֹ ואמרי לה רבי נחמיה

(דברים ל"ד) וימת שם משה עבד יי'. אפשר משה חי וכתב וימת שם משה? אלא עד כאן כתב משה, 

 ֹ מכאן ואילך כתב יהושע בן נון, דברי רבי יהודה, ואמרי לה רבי נחמיה

אמר לו ר"ש:♦▀¿◊ל.

אפשר ס"ת חסר אות אחת? וכתיב: (דברים ל"א) לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו וגו'ִ◌ אלא, עד 

כאן הקב"ה אומר ומשה כותב ואומר, מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע, כמה שנאמר להלן: 

(ירמיהו ל"ו) ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיֹו

לימא, דלא כר"שִ ¿◊ל.

אפי' תימא ר"ש, הואיל ואישתני אישתני.!◊ל.

▀◊ל.
וא"ר יהושע בר אבא 

אמר רב גידל אמר רב:
הלוקח ס"ת מן השוק ־ כחוטף מצוה מן השוק, כתבו ־ מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני.

אם הגיה אפי' אות אחת, מעלה עליו כאילו כתבו.רב ששת:▀◊ל.

(סי' עגלם)◊ל.

ת"ר:▀◊ל.
עושה אדם יריעה מבת שלש דפין ועד בת שמנה דפין, פחות מיכן ויתר על כן לא יעשה, ולא ירבה בדפין 

מפני שנראה אגרת, ולא ימעט בדפין מפני שעיניו משוטטות, אלא כגון למשפחותיכם ג' פעמים.

▀◊ל.
נזדמנה לו יריעה בת תשע דפים, לא יחלוק שלש לכאן ושש לכאן, אלא ארבע לכאן וחמש לכאןֹ בד"א ־ 

בתחלת הספר, אבל בסוף הספר ־ אפי' פסוק אחד ואפי' דף אחד.

פסוק אחד ס"ד?¿ל.

אלא אימא: פסוק אחד בדף אחד.▀◊ל.

▀◊ל.

שיעור גליון ־ מלמטה טפח, מלמעלה ג' אצבעות, ובין דף לדף ־ כמלא ריוח רוחב שתי אצבעות, 

ובחומשין ־ מלמטה שלש אצבעות, מלמעלה שתי אצבעות, ובין דף לדף ־ כמלא ריוח רוחב גודל, ובין 

שיטה לשיטה ־ כמלא שיטה, ובין תיבה לתיבה ־ כמלא אות קטנה, ובין אות לאות ־ כמלא חוט השערה.

▀◊ל.
אל ימעט אדם את הכתב, לא מפני ריוח של מטה ולא מפני ריוח של מעלה, ולא מפני ריוח שבין שיטה 

לשיטה, ולא מפני ריוח שבין פרשה לפרשה.

▀◊ל.
נזדמנה לו תיבה בת חמש אותיות, לא יכתוב שתים בתוך הדף ושלש חוץ לדף, אלא שלש בתוך הדף 

ושתים חוץ לדף.

ל:
נזדמנה לו תיבה בת שתי אותיות, לא יזרקנה לבין הדפין, אלא חוזר וכותב בתחילת השיטה.▀◊
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ֹ [רבי יהודה]♦▀◊ל: הטועה בשם ־ גורר את מה שכתב ותולה את מה שגרר וכותב את השם על מקום הגרר, דברי רבי יהודה

ֹ רבי יוסי:♦▀◊ל: אף תולין את השם

ֹ רבי יצחק:♦▀◊ל: אף מוחק וכותב

ֹ ר"ש שזורי:♦▀◊ל: כל השם כולו תולין, מקצתו אין תולין

♦▀◊ל:
ר"ש בן אלעזר אומר 

משום ר"מ:

אין כותבין את השם לא על מקום הגרר ולא על מקום המחק ואין תולין אותו, כיצד עושה? מסלק את 

היריעה כולה וגונזה.

▀◊ל:
איתמר: רב חננאל אמר 

רב:
 ֹ הלכה: תולין את השם

▀◊ל:
רבה בר בר חנה א"ר 

יצחק בר שמואל:
הלכה: מוחק וכותב.

ולימא מר הלכה כמר, ומר הלכה כמרִ ¿ל:

משום דאפכי להו.!ל:

▀◊ל:
רבין בר חיננא אמר 

עולא א"ר חנינא:
הלכה כר"ש שזוריֹ ולא עוד, אלא כל מקום ששנה ר"ש שזורי, הלכה כמותו.

אהייא?^ל:

אילימא אהא:!ל:

כל השם כולו תולין, מקצתו אין תוליןר"ש שזורי:▀!◊ל:

¿◊ל:
והא איתמר עלה: אמר 

רב חננאל אמר רב:
הלכה: תולין את השם

¿◊ל:
ורבה בר בר חנה אמר 

רב יצחק בר שמואל:
 ֹ הלכה: מוחק וכותב

ואם איתא, הוא נמי לימאִ ¿ל:

אלא אהא:!ל:

אפי' בן חמש שנים וחורש בשדה ־ שחיטת אמו מטהרתור"ש שזורי:▀!◊ל:

▀¿◊ל:
הא איתמר עלה, זעירי 

א"ר חנינא:
הלכה כר"ש שזורי

ואם איתא, הוא נמי לימאִ ¿ל:

אלא אהא:!ל:

היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו, חזרו לומר: אף המפרש והיוצא בשייראבראשונה היו אומרים:▀!◊ל:

ֹ ר"ש שזורי:▀!◊ל: אף המסוכן

אי נמי אהא:!ל:

תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה ־ ר"ש שזורי אומר: אף בחול שואלו ואוכלו על פיו[ר"ש שזורי]▀!◊ל:

▀¿◊ל:
והא איתמר עלה, א"ר 

יוחנן:
הלכה כר"ש שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי

ואם איתא, הוא נמי לימאִ ¿ל:

אלא אהא:!ל:

▀!◊ל:
רבי יוסי בן כיפר אומר 

משום ר"ש שזורי:

פול המצרי שזרעו לזרע, מקצתו השריש לפני ר"ה ומקצתו אחר ר"ה ־ אין תורמין מזה על זה, לפי שאין 

תורמין ומעשרין לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש, כיצד יעשה? צובר גרנו לתוכו, ונמצא 

תורם ומעשר מן החדש שבו על החדש שבו, ומן הישן שבו על הישן שבֹו
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▀¿◊ל:

הא איתמר עלה, אמר 

רבי שמואל בר נחמני 

אמר רבי יוחנן:

הלכה כרבי שמעון שזורי

ואם איתא, הוא נמי לימאִ ¿ל:

אשידהאלא אמר רב פפא:!ל:

איין.רב נחמן בר יצחק!ל:
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