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קד.
מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין.דאמר רב חסדא:▀¿◊

ֹ ¿◊קד. אלא סתום ועשאו פתוח, גרועי קא מגרע ליה

▀¿◊קד.
דאמר רבי ירמיה, 

ואיתימא רבי חייא בר 
מנצפ"ך צופים אמרום.

ותיסברא? והכתיב: (ויקרא כז) אלה המצות ־ שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהִ ¿קד.

אלא: מיהוה הואי, מידע לא הוה ידעין הי באמצע תיבה הי בסוף תיבה, ואתו צופים תקנינהו.!קד.

ואכתי, אלה המצות ־ שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהִ ¿קד.

אלא: שכחום וחזרו ויסדום.!◊קד.

מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין.גופא, אמר רב חסדא:▀>קד.

כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ, כגון נבוב ־ בובן, בהר רהב,  סרו ־ ורס.ואמר רב חסדא:▀◊קד.

▀◊קד.
אמרי ליה רבנן לרבי 

יהושע בן לוי:

אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו: אל"ף בי"ת 

־ אלף בינה, גימ"ל דל"ת ־ גמול דלים

מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת ־ שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים.▀◊קד.

ומאי טעמא פשוטה כרעיה דדל"ת לגבי גימ"ל ־ דלימציה ליה נפשיה.▀◊קד.

ומאי טעמא מהדר אפיה דדל"ת מגימ"ל ־ דליתן ליה בצינעה, כי היכי דלא ליכסיף מיניה.▀◊קד.

ה"ו ־ זה שמו של הקדוש ברוך הוא▀◊קד.

▀◊קד.
ז"ח ט"י כ"ל ־ ואם אתה עושה כן, הקדוש ברוך הוא זן אותך, וחן אותך, ומטיב לך, ונותן לך ירושה, 

וקושר לך כתר לעולם הבא.

מ"ם פתוחה מ"ם סתומה ־ מאמר פתוח מאמר סתום▀◊קד.

נו"ן כפופה נו"ן פשוטה ־ נאמן כפוף נאמן פשוט,▀◊קד.

ס"ע ־ סמוך עניים▀◊קד.

לישנא אחרינא ־ סימנין עשה בתורה וקנה אותה.▀◊קד.

פ' כפופה פ' פשוטה ־ פה פתוח פה סתום▀◊קד.

צד"י כפופה וצד"י פשוטה ־ צדיק כפוף צדיק פשוט.▀◊קד.

היינו נאמן כפוף נאמן פשוטִ ¿קד.

הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו, מכאן שנתנה התורה במנוד ראש.!◊קד.

קו"ף ־ קדוש, רי"ש ־ רשע.▀◊קד.

▀◊קד.
מאי טעמא מהדר אפיה דקו"ף מרי"ש - אמר הקדוש ברוך הוא: אין אני יכול להסתכל ברשע. ומאי טעמא 

מהדרה תגיה דקו"ף לגבי רי"ש ־ אמר הקדוש ברוך הוא: אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי.

ומאי טעמא כרעיה דקו"ף תלויה ־ דאי הדר ביה ליעייל.▀◊קד.

וליעול בהך?¿◊קד.

מסייע ליה לריש לקיש!קד.

דאמר ריש לקיש:▀!◊קד.
מאי דכתיב (משלי ג) אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, בא ליטמא ־ פותחין לו, בא ליטהר ־ מסייעים 

אותו.

שי"ן ־ שקר, תי"ו ־ אמת.▀◊קד.
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מאי טעמא שקר מקרבן מיליה, אמת מרחקא מיליה - שיקרא ־ שכיח, קושטא ־ לא שכיח▀◊קד.

ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי, ואמת מלבן לבוניה ־ קושטא ־ קאי, שיקרא ־ לא קאי.▀◊קד.

א"ת ב"ש ־ אותי תעב, אתאוה לו?▀◊קד.

ב"ש ־ בי לא חשק, שמי יחול עליו?▀◊קד.

ג"ר ־ גופו טימא, ארחם עליו?▀◊קד.

ד"ק ־ דלתותי נעל, קרניו לא אגדע?▀◊קד.

▀◊קד.
עד כאן מדת רשעיםֹ אבל מדת צדיקים: א"ת ב"ש ־ אם אתה בוש, ג"ר ד"ק ־ אם אתה עושה כן גור 

בדוק, ה"ץ ו"ף ־ חציצה הוי בינך לאף, ז"ע ח"ס ט"ן ־ ואין אתה מזדעזע מן השטן

י"ם כ"ל ־ אמר שר של גיהנם לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם לים כלִ ▀◊קד.

▀◊קד.
אמר הקדוש ברוך הוא: אח"ס בט"ע גי"ף ־ אני חס עליהם מפני שבעטו בגי"ף, דכ"ץ ־ דכים הם, כנים 

הם, צדיקים הם, הל"ק ־ אין לך חלק בהן

ומרז"ן ש"ת ־ אמר גיהנם לפניו: רבונו של עולם, מרי, זניני מזרעו של שתִ ▀◊קד.

אמר לו: א"ל ב"ם, ג"ן ד"ס, להיכן אוליכן ־ לגן הדס▀◊קד.

ה"ע ו"ף - אמר גיהנם לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, עיף אנכי▀◊קד.

ז"ץ ח"ק ־ הללו זרעו של יצחק, ט"ר י"ש כ"ת ־ טר, יש לי כיתות כיתות של נכרים שאני נותן לך.▀◊קד.

מקד:
הכותב שתי אותיות בהעלם אחד ־ חייב.▀

▀קד:
כתב בדיו, בסם, בסיקרא, בקומוס, ובקנקנתום, ובכל דבר שהוא רושם, על שני כותלי זויות, ועל שני 

לווחי פינקס והן נהגין זה עם זה ־ חייב.

הכותב על בשרו ־ חייב.▀קד:

המסרט על בשרו ־ רבי אליעזר מחייב חטאת[רבי אליעזר]♦▀קד:

פוטרין.חכמים:♦▀קד:

כתב במשקין, במי פירות, באבק דרכים, באבק הסופרים, ובכל דבר שאינו מתקים ־ פטור.▀קד:

▀קד:

לאחר ידו, ברגלו, בפיו, ובמרפיקֹו כתב אות אחת סמוך לכתב, וכתב על גבי כתב, נתכוון לכתוב חי"ת 

וכתב שתי זייני"ן, אחת בארץ ואחת בקורה, כתב על שני כותלי הבית, על שני דפי פנקס ואין נהגין זה 

עם זה ־ פטור.

כתב אות אחת נוטריקון ־ רבי יהושע בן בתירא מחייב[רבי יהושע בן בתירא]♦▀קד:

פוטרין.חכמים:♦▀קד:

קד:
ג

דיו ־ דיותא, סם ־ סמא▀◊

סקרא - אמר רבה בר בר חנה: סקרתא שמה.[רבה בר בר חנה]▀◊קד:

קומוס ־ קומא▀◊קד:

▀◊קד:
[רבה בר בר חנה אמר 

שמואל]
קנקנתום ־ אמר רבה בר בר חנה אמר שמואל: חרתא דאושכפי.

ובכל דבר שהוא רושם.▀>קד:

לאתויי מאי?¿קד:

לאתויי הא דתני רבי חנניא:!קד:
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כתבו במי טריא ואפצא ־ כשר.[דתני רבי חנניא]▀!◊קד:

כתבו באבר, בשחור, ובשיחור ־ כשר.תני רבי חייא:▀◊קד:

המסרט על בשרו.▀>קד:

▀◊קד:
תניא, אמר להן רבי 

אליעזר לחכמים:
והלא בן סטדא הוציא כשפים ממצרים בסריטה שעל בשרוִ 

שוטה היה, ואין מביאין ראיה מן השוטים.אמרו לו:[חכמים]▀◊קד:

כתב אות אחת סמוך לכתב.▀>קד:

מאן תנא?^קד:

דלא כרבי אליעזר, דאי רבי אליעזר!◊קד:

אחת על האריג חייב.האמר:[רבי אליעזר]▀!◊קד:

כתב על גבי כתב.▀>קד:

מאן תנא?^קד:

דלא כרבי יהודהרב חסדא:!◊קד:

דתניא:[רבי יהודה]♦▀!◊קד:
הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוין לכתוב יהודה, וטעה ולא הטיל בו דל"ת ־ מעביר עליו קולמוס 

ומקדשו, דברי רבי יהודה.

אין השם מן המובחר.חכמים:♦▀!◊קד:

כתב אות אחת והשלימה לספר, ארג חוט אחד והשלימה לבגד ־ חייב.תנא:▀◊קד:

מאן תנא?^קד:

רבי אליעזר היארבא בר רב הונא:!קד:

אחת על האריג ־ חייב.דאמר:[רבי אליעזר]▀!◊קד:

אפילו תימא רבנן, להשלים שאני.רב אשי:!◊קד:

כתב אות אחת בטבריא ואחת בציפורי ־ חייב, כתיבה היא אלא שמחוסר קריבה.רב אמי:▀◊קד:

כתב על שני כותלי הבית, ועל שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה ־ פטורִ והתנן:▀¿◊קד:

התם מחוסר מעשה דקריבה, הכא ־ לא מחוסר מעשה דקריבה.!◊קד:

הגיה אות אחת ־ חייב.תנא:▀◊קד:

השתא כתב אות אחת ־ פטור, הגיה אות אחת חייב?¿קד:

הכא במאי עסקינן ־ כגון שנטלו לגגו של חי"ת ועשאו שני זיינ"ין.רב ששת:!◊קד:

כגון שנטלו לתגו של דל"ת ועשאו רי"ש.רבא:!◊קד:

נתכוין לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים ־ חייבתנא:▀◊קד:
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